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Abstract:  The use of smartphones, computers and tablets among 

teenagers in the ages of 13-16 are increasing and their time to 

read in their leisure time are decreasing. The aim of this study 

is to examine if the public libraries can increase this target 

group´s leisure reading with electronic media. To aquire this 

information, four questions were asked; what kind of reading 

comprehension does they have today? What kind of digital 

habits do they have? How do they use the library today? How 

can libraries increase the availability of electronic media for 

this target group? Group interviews were used to answer these 

questions and qualitative content analysis to analyze the 

empirical information. The theory used for analyzing the 

results were literacy. The conclusion is that their reading 

comprehension was depending on how much they read in 

school, on schedule. As long as they had reading on schedule 

they more often brought their books home to read. Most of 

them experienced that they didn´t get enough information 

about electronic media from the library and what they are 

offering. Most of them thought that they would use electronic 

media more if they got more information and education about 

it. The majority had used or used audio books. The supply of 

electronic media and above all e-books, in the public libraries 

are dependent of their budgets because the costs of e-books are 

still relatively expensive. A consequence is that the libraries 

tightens their supply instead of increasing it.  
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1. Inledning  
  

I Sverige år 2005 var andelen unga mellan 13–16 år som använde internet mer än tre 

timmar om dagen 29 %. År 2016 hade siffran mer än fördubblats (Statens medieråd, 

2017). Fortsatt visar Statens medieråds rapport (2017) att det har skett en ökning av 

användandet av mobiltelefoner och övriga mobila enheter som exempelvis surfplattor. 

Det medför att medieanvändningen har ändrats och att tillgången till stora delar av 

informationen som produceras finns i fickan. Det går även att utläsa att den dagliga 

läsningen av böcker och tidningar har sjunkit i samtliga ålderskategorier mellan år 9–18. 

Däremot visar det att de som läser, läser desto mer. Detta resultat motbevisar att de 

digitala medierna tränger undan den traditionella läsningen av böcker och tidningar vilket 

ofta framförs i den allmänna debatten (Statens medieråd, 2017). Den digitala utvecklingen 

går framåt och de unga går i samma digitala fotspår och frågan är hur biblioteken kan 

hålla jämna steg i den här utvecklingen när det gäller ungas läsning och läsvanor.   

Nordberg menar i Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska tonåringars attityder till 

fiktionsläsning (Nordberg, 2015, s.174) att en ökad IT-användning inte automatiskt leder 

till en försämrad läsförmåga hos unga och poängterar även vikten av att tränga djupare in 

i frågan om hur unga läser och motiven bakom deras läsning.   

På Barnsidan (2018) refereras det till professorerna Mats Myrberg, som är professor i 

specialpedagogik och Ingvar Lundberg, som är forskare inom läs- och skrivutveckling, 

och visar på skillnaderna i ordförrådet om man läser eller inte. Om man som 17-åring inte 

läser regelbundet eller lyssnar på böcker landar ordförrådet på cirka 15 000–17 000 ord. 

Läser man däremot regelbundet, till exempel böcker och tidningsartiklar, fylls ordförrådet 

på med minst 50 000 ord. För att kunna följa med i nyhetssändningar, läsa dagstidningar, 

förstå instruktioner- helt enkelt det som behövs i vardagen, behövs ett ordförråd med 

minst 50 000 ord.   

Det är med den här bakgrunden som syftet med den här studien tar form. Intresset ligger 

i hur dagens läsvanor och läsförmågor ser ut hos elever i årskurs 7–9 och om dessa, enligt 

eleverna, kan tänkas utvecklas med hjälp av den digitala plattformen på biblioteken. 

Precis som Nordberg (2015) menar i sin studie så försämras troligen inte läsförmågan hos 

ungdomar av deras digitala användning utan frågan är snarare hur biblioteken kan 

använda sig av detta för att kunna utveckla läsningen. Kan man genom att använda sig av 

ungdomarnas ökande digitala kompetens till att även utveckla användandet och 

tillgängligheten av det digitala biblioteket och främja denna målgrupps läsning? Det 

hoppas jag få svar på i den här studien.  
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1.1 Problemdiskussion  
  

Vad har det för betydelse att läsa skönlitteratur och att utveckla sin läsförståelse? I 

Litteraturen på undantag? Ungas fiktionsläsning i dagens Sverige (Pettersson, 2015) 

betonar forskningen att läsning av skönlitteratur bidrar till ökad förmåga till empati, 

minskade klyftor mellan sociala grupper och den allmänna förmågan att förstå andra 

människors tanke- och känslovärld (s.15). Med avstamp i det resonemanget lyfter det mitt 

intresse till varför det är så viktigt att läsa. För att läsningen ska kunna bidra till de 

ovannämnda resultaten krävs det att läsaren förstår innebörden i vad de läser. Genom 

exempelvis litteraturundervisning kan läsning av skönlitteratur tränas upp (Nordberg, 

2015, s.187).   

Att använda sig av digitala medier för att utveckla ungas läsförmågor och även vidden av 

den kan vara ett alternativ då digitaliseringen i samhället ökar. Samtidigt står flera 

bibliotek tudelade gällande digitalisering och utökandet av e-medier kontra att behålla det 

som varit. Som Bergström et al. påpekar i Books on screens: players in the Swedish e-

book market (2017) är det nödvändigt för biblioteken att slå fast vad deras låntagare 

behöver och vill ha när det kommer till e-böcker och hur de ska kunna tillgodose dessa 

behov. Anledningen som Bergström et al. lyfter fram är att biblioteken då har större 

möjlighet att påverkar andra aktörer inom området och kunna komma förbi problemet 

med begränsat utbud och dåliga licensavtal (s.156).  

Flertalet studier behandlar enligt mina efterforskningar främst jämförelser mellan tryckta 

böcker och e-böcker, framförallt när det gäller målgruppen unga vuxna. Jag vill undersöka 

målgruppens fritidsläsning och om bibliotekens utbud kan påverka frekvensen av 

läsningen. Då det finns flera studier som jämför användningen av e-böcker och böcker 

har jag valt att fokusera på unga vuxnas användning av e-medier vid fritidsläsning och 

om och hur de använder sig av bibliotekets bestånd av e-medier. Resultatet kan ge en 

infallsvinkel till hur den här målgruppen använder sig utav e-medier i sin fritidsläsning 

och kan ge ett perspektiv till hur biblioteken kan arbeta med beståndet av e-medier.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
  

Syftet med den här studien är att undersöka om och i så fall hur, biblioteket kan bidra till 

fritidsläsning hos ungdomar i årskurs 7–9, genom att målgruppen använder sig av 

bibliotekets e-medier. För att uppfylla mitt syfte använder jag mig av följande 

frågeställningar:  

• Hur upplever pedagoger respektive elever läsförmågan hos målgruppen idag?  

• Vilka digitala vanor och förutsättningar har målgruppen?  

• Hur använder sig målgruppen av biblioteket i nutid?  

• Anser målgruppen att biblioteket kan öka tillgängligheten för e-medier när det gäller 

deras målgrupp och i så fall hur?  

  

  

1.3 Avgränsningar  
  

I den här studien har jag valt att avgränsa mig till ett integrerat folk- och skolbibliotek där 

biblioteket är placerat på grundskolan, i en kommun i södra Sverige som heter 

Uppvidinge. Kommunens bibliotek består av olika biblioteksenheter, placerade i olika 

samhällen (Uppvidinge Bibliotek, 2018). Jag har valt ut enheten som används som 

huvudbibliotek där grundskolan har klasser upp till årskurs nio. Från början valdes två 

olika enheter ut och med elever från två olika grundskolor i kommunen men då den ena 

skolan avböjde begränsades undersökningen till en skola. Fördelen som jag såg med att 

använda mig av två enheter är att det hade kunnat ge en annan bredd i resultatet och även 

en möjlighet till en jämförelse i resultatet. Vidare information kring urvalet återfinns 

under rubriken Urval.  

  

1.4 Definitioner  
  

E-medier står för elektroniska medier och medierna använder sig av elektronisk teknologi 

och kan innefatta både internet, television, radio med flera. Begreppet står ofta i kontrast 

till tryckt media (Business Dictionary, 2018). I den här studien är fokus på elektronisk 

media på internet.   
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E-böcker är den digitala motsvarigheten till en tryckt bok och som går att läsas på en 

dator, surfplatta, läsplatta eller mobiltelefon. Den hämtas oftast i form datafiler via 

webben och för att kunna läsa en e-bok behövs ett läsprogram som läsaren själv väljer. 

Det finns även en motsvarighet till ljudboken, e-ljudbok, där lyssnaren inte behöver ladda 

ner boken utan lyssnar direkt via strömmande teknik, till exempel genom bibliotekens 

webbsidor. Upphovsrätten gäller såväl för tryckta böcker som för e-böcker. Böckerna går 

att köpa via nätbokhandlare men går även att låna på biblioteken som har e-

bokslånetjänster. Det innebär att låntagare med lånekort och internetuppkoppling har 

möjlighet att när som helst på dygnet ladda ner e-böcker via bibliotekens webbplatser. 

Flera låntagare kan låna samma e-bok samtidigt till skillnad från tryckta böcker. Fördelar 

som ses med e-boken är till exempel att läsaren kan göra fritextsökningar i innehållet, det 

går att förstora texten, göra understrykningar, få texten uppläst genom talsyntes med mera 

(Nationalencyklopedin, 2018).   

  

2. Tidigare forskning  
  

Under den här rubriken behandlas forskning som är gjord kring de relevanta ämnena för 

den här studien. Detta avsnitt är i sig uppdelat i underrubriker där den ena behandlar 

forskning kring målgruppens läsvanor och den andra rubriken innehåller tidigare 

forskning om bibliotekets roll gällande ungas läsning och även studier gjorda om e-

medier.  

  

2.1 Ungas läsvanor  
  

Det har gjorts flertalet studier på ungas läsvanor bland annat en kandidatuppsats av 

Johanna Naredi, Högstadieelevers digitala och traditionella läsvanor, från 2015. I sin 

uppsats undersöker Naredi skillnader mellan flickors och pojkars läsning och om de har 

olika vanor när det gäller traditionell läsning och digital läsning. Den teoretiska 

utgångspunkten är litteracitet med motivationen att det är av betydelse att förstå vad det 

är som händer när man läser och även varför läsning och läsförståelse är så viktigt även i 

det digitala samhället. För att besvara sitt syfte använde Naredi sig av en 

enkätundersökning i en årskurs 7 och en årskurs 8. Resultatet som hon får fram i sin studie 

är att flickor överlag använder sig mer av både böcker och e-böcker men även att tryckta 

böcker föredrogs av både pojkar och flickor.   

Ytterligare en kandidatuppsats har skrivits relaterat till ämnet, Materialitet och 

läsinteraktion- en undersökning kring ungdomars attityd till ett e-bokformat kontra tryckt 

bok (2016) av Ylva Albertsson och Erika Grönkvist. I sin uppsats undersöker de 15–16- 

åringars inställningar till e-böcker och tryckta böcker och hur de upplever skillnader i hur 
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behagligt det är att läsa de olika typerna. En slutsats de kommer fram till är att materialet 

har betydelse för läsupplevelsen och att det även kan vara avgörande för läsfrämjande 

bland såväl ovana som vana läsare. Deras studie visar att även om ungdomarna idag är 

vana digitala användare så är inte e-boken en självklarhet och att de inte hade en riktig 

uppfattning om vilka möjligheter som fanns med e-boken.  

I studien Book reading in leisure time: long-term changes in young peoples´ book reading 

habits av Johnsson-Smaragdi och Jönsson från 2006 behandlar de olika faktorer som kan 

höra ihop med läsvanor (Johnsson-Smaragdi & Jönsson, 2006). De har gjort en studie i 

hur barn och tonåringars läsvanor har förändrats under 25 år, mellan åren 1976 och 2002. 

De har undersökt två olika åldersgrupper, en mellan 11–12 år och en i åldrarna 1516. 

Studien utgår även ifrån olika mediakontexter där den sista, 2002, räknas som 

mobilgenerationen. De visar sitt resultat utifrån kön, ålder, social bakgrund men även hur 

mycket tid de spenderar på digitala medier (s.523). I den här studien pekar de på att 

grunden till barns läsvanor till stor del läggs redan i förskoleåldern och de första åren i 

skolan. Likaså visar forskningen att hemmiljön spelar roll för läsintresset och betydelsen 

av högläsning visar sig både i barnens språkutveckling och även i intresset för det skrivna 

språket (s.522). Ett intressant resultat i deras forskning, från 2002, visar att de som redan 

läser, läser mer medan antalet bland de som inte läser alls på sin fritid ökar (s.532). Statens 

Medieråds rapport, Ungar och medier (2017) visar samma resultat. Forskningen visar att 

det har skett en markant ökning av användandet av internet och digitala medier men 

baserat på resultaten som Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2006) fått och resultaten från 

Statens Medieråds rapport (2017) verkar det inte vara en faktor som påverkar läsvanorna 

hos unga.  

I den norska studien A joker in the class: Teenage readers´ attitudes and preferences to 

reading on different devices (2014) av Tveit och Mangen, undersöker de tonåringars 

läsvanor och även eventuella skillnader gällande tryckta böcker och e-böcker. Bland annat 

fastställer de att frågor kring hur tonåringar läser och tonåringars erfarenheter är av största 

vikt då det kan ge en uppfattning om hur framtida lästrender kommer att se ut. Ungdomar 

idag har ofta både tillgång till och förmåga att använda digitala teknologier (s.179). De 

benämns ibland även som ”digital natives”, ett uttryck som myntats av Marc Prensky som 

menar att ungdomar idag är så vana vid att använda datorer, internet, mobiltelefoner och 

övrig digital teknik att de pratar ett digitalt språk. I jämförelse med äldre generationer 

visar de även andra inlärnings- och läsvanor (Prensky, 2001, s.2). Med tanke på detta 

resonemang är det inte omöjligt att fiktionsläsning kommer bli mer skärmbunden än 

pappersbunden om ungdomarna visar vägen (Tveit & Mangen, 2014, s.1). I Tveit och 

Mangen (2014) framgår det även att enligt forskning gjord i USA föredrar studenter 

fortfarande att använda tryckta böcker framför e-böcker och en anledning kan vara att 

böcker ger en annan känsla än en e-bok framförallt fysiskt att hålla i och att vända blad. 

Däremot har Tveit och Mangen (2014) dragit en annan slutsats baserat på deras 

undersökning, som kan relateras till att fiktionsläsningen kan bli mer skärmbunden. 

Resultatet de fick fram var att de personer som redan läste många tryckta böcker föredrog 

just dessa men bland de ungdomar som inte såg sig som läsare föredrog merparten att läsa 

just e-böcker och med hjälp av digital teknik och att det kan vara ett alternativ att använda 
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sig av e-medier för att locka icke-läsare. Den slutsatsen Tveit och Mangen kommer fram 

till i sin undersökning är att insynen i ungdomars läsvanor är värdefull både för lärare och 

bibliotekarier och särskilt för de som arbetar med att utveckla det digitala beståndet till 

exempel på bibliotek (s.4).   

 

Vivan Howard utkom 2011 med en studie, The importance of pleasure reading in the lives 

of young teens:Self-identification, self-construction and self-awareness (2011). Studien 

undersöker fritidsläsning hos tonåringar i åldern 12–15 år och vad det är som motiverar 

de till att läsa och vilken roll läsningen har hos dem (Howard, 2011, s.48). I hennes studie 

framkom det att merparten såg sig som aktiva läsare. Resultatet pekar på att merparten av 

Howards respondenter anser att de som läser på sin fritid är mer benägna att lyckas även 

i skolan, då de upplever en ökad läsförståelse samt ökat ordförråd när de läser mer. 

Flertalet tyckte även att de hade fått en ökad förståelse för historien genom att läsa 

skönlitteratur och som exempel ges bland annat Anne Franks dagbok (s.50). De mest 

frekventa skälen för att läsa var avkoppling, underhållning och att öka fantasiförmågan 

(s.52).  Slutsatsen Howard kommer fram till är att läsaren oftast väljer böcker som ska ge 

de någon form av nöje och som läsaren även kan identifiera sig med. Genom att läsa 

skönlitteratur kan tonåringar öka sin egen självinsikt och att identifiera sig själva. Läsaren 

har även en aktiv process i att skapa en egen mening i det de läser. Flertalet respondenter 

i hennes studie känner att de har kontroll när de läser i den meningen att de själva kan 

föreställa sig en karaktär eller en situation i boken precis som de vill utan någon annans 

uppfattningar (s.53).  

Skans Kersti Nilsson har undersökt hur unga vuxna reflekterar kring skönlitteratur i 

böcker gentemot andra medier. Åldrarna i hennes undersökning är 16–25 år vilket ligger 

lite högre än målgruppen i den här studien men resultaten är till viss del ändå intressanta 

i sammanhanget. Bland annat påpekar respondenterna i studien att de överlag hellre läser 

tryckta böcker då faktorer som koncentrationssvårigheter och ögontrötthet upplevdes vid 

digital läsning (Nilsson, 2015, s.254). Olle Nordberg har gjort en studie gällande 

tonåringars attityd till skönlitteratur, Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska 

tonåringars attityder till fiktionsläsning (2015), och ingen av respondenterna nämner 

varken e-böcker eller surfplattor vilket gör att Nordberg drar slutsatsen att kopplingen 

mellan den digitala världen och läsandets värld inte finns (Nordberg, 2015, s.195). De 

menade även att läsning av skönlitteratur är något som de bara gjorde på lov och det är 

då förknippat med avkoppling och inte något som är relaterat till aktiviteter som läxor och 

prov. Ungdomarna lyfte fram betydelsen av eskapism i fiktionsläsningen och möjligheten 

att fly alla ”måsten” (s. 196–197). I sin studie konstaterar Nordberg även att läsningen av 

klassikerna har minskat men att fantasygenren har ökat markant i målgruppen och 

anledningen troligen hör ihop med att motivet till att läsa är underhållning och avkoppling 

vilket kan bidra till att just fantasygenren ökar (s.201). Mönstret som Nordberg kan skönja 

är att det är attityden till läsningen som förändrats och inte, som det ofta framställs, 

läsförmågan och läslusten. Hans slutsats är att det finns ett behov av att 

litteraturundervisningen behöver ändras så att möjligheterna i den litterära processen lyfts 

fram och att höja läsupplevelsen från en subjektiv inlevelse till en högre litterär 
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kompetens. Att öka förståelsen för hur dagens ungdomar och barn själva upplever sitt 

läsande är en viktig utgångspunkt (s.205).  

De utvalda studierna behandlar synvinklar på ungas läsvanor och attityder till läsning som 

alla anses relevanta för min undersökning. De två nämnda studentuppsatserna, Naredi 

(2015) och Albertsson & Grönqvist (2016) används för att påvisa tidigare studier av 

studenter.  

  

2.2 Biblioteket  
  

När det handlar om hur unga använder sig utav biblioteket har Johanna Hagelin och Nina 

Olausson skrivit en magisteruppsats som heter Vad gör de på biblioteket- en undersökning 

om ungas biblioteksvanor (2007). Deras målgrupp låg mellan 15–24 vilket överlag är 

högre än målgruppen i min studie. De har undersökt 104 personer vid tre olika 

folkbibliotek och hur dessa använder bibliotekets medier och även om de är medvetna om 

vad biblioteket har för tjänster som de kan använda sig utav. Deras undersökning visade 

att ungdomarna främst använde biblioteket till att låna och läsa skönlitteratur och även att 

väldigt få använde sig utav e-medier inklusive e-böcker.   

Som det går att läsa i Pålssons kapitel i Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för 

demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering (Pålsson, 2017) ska 

skolbiblioteket finnas tillgängligt för elevernas utbildning och rymma både skön- och 

facklitteratur samt digitala medier. De tillgängliga medierna ska vara anpassade för att 

främja deras språkutveckling och stimulera till ökad läsning (s.260). Det lyfts även fram 

i rapporten att en avsaknad av ett skolbibliotek skulle innebära både sämre möjligheter att 

utveckla medie- och informationskunnighet men även klart försämrade möjligheter till 

läsfrämjande aktiviteter (s.262). Även här betonas det att en viktig aspekt gällande 

skolbibliotekets funktion är att stärka den digitala kompetensen hos eleverna, då det blir 

allt viktigare att kunna hantera och förstå digitala och multimediala former (s.266).   

En norsk studie har undersökt biblioteksanvändningen hos unga, Reading habits and 

library use among young adults (Tveit, 2012). Biblioteksanvändningen minskar markant 

hos ungdomar när de når åldern 15–16 år och biblioteken har uttryckt en oro när det 

handlar om den här gruppens läsvanor och läsförståelse. För att biblioteken ska kunna 

bidra med kvalitet och service gällande den här målgruppen krävs vetskap om hur de 

faktiskt använder biblioteket (s.86). Tveit (2012) genomförde fyra semistrukturerade 

intervjuer med flickor och en enkätundersökning i nio klasser på fyra skolor (s.89). 

Undersökningen visade att flertalet har använt sig av biblioteket genom skolan och att de 

använde biblioteket som en trevlig mötesplats (s.95). I intervjuerna framkom det att 

majoriteten av respondenterna i intervjuerna inte hade någon uppfattning om hur 

böckerna var arrangerade på biblioteket, även bland de som använde sig mycket av 

biblioteket. Behovet av en tillgänglig bibliotekarie blir avgörande när det handlar om att 

ge lästips samtidigt som resultatet indikerar att några av respondenterna är missnöjda med 
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de boktipsen som bibliotekarien ger. Att ha förtroende till bibliotekarien är också av stor 

vikt och att inkludera tonåringarna på biblioteket, till exempel att de kan delge åsikter om 

beståndet av ungdomsböcker. Det kan bidra till att de känner sig mer delaktiga och 

uppskattade (s.101–102). 

  

2.3 E-medier  
  

När det gäller svensk forskning kring e-medier är den fortfarande begränsad. Annika 

Bergström et al.(2017) utkom med Books on screens: players in the Swedish e-book 

market som bland annat undersöker e-böcker på folkbibliotek vilket är det relevanta i den 

här studien. 2014 började en ny bibliotekslag att gälla som bland annat innefattar att de 

svenska folkbiblioteken ska tillhandahålla olika typer av material oavsett fysisk form. Det 

innebär att det ska finnas tillgång till elektroniskt material såväl som tryckta böcker 

(Bergström et al., 2017, s.141). Den största aktören gällande tillgången till e-böcker var 

2012 Elib, som ägdes av de fyra största bokförlagen i Sverige: Bonnier, Norstedts, Natur 

& Kultur och Piratförlaget. 2015 skedde en större förändring då företaget Axiell 

förvärvade 70 % av Elib. För folkbiblioteken innebar det här en närmst monopol-situation 

när det gäller e-böcker. Tidigare kostade varje e-boklån 20 kronor för biblioteken vilket 

ansågs vara en progressiv metod för e-boksutlån. Problemet med den här metoden var ett 

begränsat utbud av tillgängliga böcker och bokförlagen lade handelsförbud på 

bästsäljande titlar som togs bort från Elib. En ny modell fick arbetas fram och 

introducerades 2014 där det finns möjlighet för förlagen att sätta olika priser och 

biblioteken kan i större utsträckning kontrollera önskade boktitlar och med större kontroll 

över kostnaderna. Möjligheterna finns att betala för varje lån eller att köpa en licens för 

ett antal utlån alternativt kombinera dessa två metoder. Den här metoden har inneburit att 

de nya titlarna är dyra vilket då ofta blir ett problem för biblioteken att tillhandahålla dessa 

titlar vid utgivning (s.142).   

I Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 

digitalisering (Klein, 2017) problematiseras e-böckerna på biblioteken. En infallsvinkel i 

studien är att efterfrågan på e-böcker faktiskt ökar men att merparten av folkbiblioteken 

inte kan möta förändringen utan bromsar tillgången istället när kostnaderna för lånen 

ökar. Problemen med Elib är också att utbudet fortfarande är relativt litet och även att det 

saknas utländsk litteratur på originalspråk. Bokförlagen gör också sina insatser för att 

begränsa de nyaste titlarna till biblioteken. Genom att de inför en typ av karens kan 

förlagen vänta med att släppa titlar till Elib tills försäljningen börjar mattas av. På vissa 

titlar sätts även Elib-priset betydligt högre än snittet vilket också medför att titeln inte tas 

in av biblioteken. Biblioteken köper i regel inte in titlar som kostar över 49: -, enligt 

uppgifter från Axiell Media, vilket innebär att det finns många fler titlar på Elib som inte 

är utlåningsbara på biblioteken (s.191–193). En slutsats som dras i rapporten är att 

tillgången till digitala medier för utlåning behöver förbättras. Genom att kunna använda 

sig av fördelarna av dessa medier kan biblioteken bidra till att främja läsning (s.212). 
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Ytterligare ett viktigt perspektiv är att det behövs förändring kring hur digitala böcker 

köps in på biblioteken och att det finns ett behov av fler aktörer för att kunna öka 

konkurrensen på marknaden för att förhoppningsvis kunna öka utbudet (s.215).  

I en koreansk studie av Hanho Jeong har författaren undersökt skillnader i läsning av 

eböcker och böcker i sin studie A comparison of the influence of electronic books and 

paper books on reading comprehension, eye fatigue, and perception (2010). Jeongs 

respondenter var sjätteklassare. Jeong framhåller fördelar med e-böcker som deras 

tillgänglighet och olika möjligheter när det gäller typsnitt, bilder och att det finns en 

sökfunktion i e-böcker som ger en förmåga att lätt hitta ett specifikt stycke i boken. 

Författaren konstaterar att förespråkarna för e-böcker anser att utvecklingen till ökad 

användning av e-böcker är ofrånkomlig. Samtidigt har forskningen främst fokuserat på 

den tekniska aspekten kring e-böcker än användarnas upplevelser, som läsförståelse, 

fysiska besvär som ögontrötthet och uppfattningen kring e-böcker. Jeong vill i sin studie 

undersöka dessa faktorer och hur det finns möjlighet att förbättra e-böcker (s.391–392). 

Resultatet visar att läsförståelsen överlag var lägre när det gäller e-böcker men att det kan 

vara relaterat till att det kräver en annan typ av koncentration att läsa dessa böcker. Även 

ögontröttheten var mer påtaglig vid läsning av e-böcker vilket i sin tur även kan påverka 

både koncentration och läsförståelse. Flertalet respondenter tyckte däremot att e-böckerna 

var ett användbart läsredskap och att det var en fördel att kunna ändra bland annat typsnitt. 

Många respondenter upplevde att det var lätt att navigera och hitta information i e-

böckerna. Trots att flertalet var nöjda med e-böckerna föredrog de ändå en bok. Slutsatsen 

Jeong kommer fram till är att e-böckerna behöver utvecklas och göras mer 

användarvänliga och framförallt när det gäller ögontrötthet (s.402–404).  

De ovannämnda studierna, Bergström et al., (2017), Klein (2017) och Jeong (2010) 

studerar e- medier ur olika perspektiv. Både Bergström et al. (2017) och Klein (2017) 

undersöker e-böcker och funktionen kring utlån av e-böcker hos biblioteken och som är 

en aspekt som lyfts fram i min undersökning. Jeongs studie (2010) framhåller en annan 

infallsvinkel som innefattar användarna av e-böcker och faktorer som kan påverka om en 

läsare använder sig av e-böcker eller böcker, vilket är av intresse gällande mina 

respondenters digitala vanor.  
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3. Teoretiskt ramverk  
  

Det teoretiska ramverk som jag har valt att använda mig utav, för att analysera mitt 

resultat, är literacy. Begreppet literacy innefattar kunskaper om läs- och skrivfärdigheter 

men består av mer än att enbart kunna avkoda ord som en teknisk färdighet. Literacy 

handlar om att förstå innebörden i det man läser, att kunna dra slutsatser, förståelse för 

hur genrer är uppbyggda, göra associationer i skriften och att kunna göra 

omvärldskopplingar (Säljö, 2013, s.208). Eftersom begreppet literacy saknar en direkt 

svensk motsvarighet, då literacitet på svenska oftast betecknar en mer lingvistisk 

förståelse av läsning och skrivning, använder jag mig av det engelska ordet (Bagga-Gupta 

& Säljö, 2013, s.12). Säljö menar att literacy har sin grund i det sociokulturella 

perspektivet och att läsande, skrivande och kommunikativa uttryck lärs in i en kulturell 

kontext. Våra kunskaper kommer genom kulturella erfarenheter menar Säljö (2013). Han 

fortsätter med att det är en nödvändighet att människor vill lära sig och utvecklas under 

större delen av sitt liv, eftersom tekniker och arbetsmetoder är i ständig förändring. I och 

med detta blir även variationen större bland människors individualitet eftersom det finns 

ett bredare utbud för olika kunskapsområden och intressen. Det medför även att det skapas 

andra förutsättningar för skolan som i större utsträckning måste handskas med olika 

förutsättningar och intressen (2013, s.64–65).  Literacy är inte en teknik som man lär sig 

bemästra utan något som är integrerat i delar av vardaglig social praktik i olika sociala 

sammanhang.  Bagga- Gupta och Säljö (2013) skriver vidare att läsinlärning och 

läsutveckling inte bara handlar om formell undervisning utan kan ske i många olika 

sammanhang som till exempel arbetslivet men även vardagliga aktiviteter såsom att 

använda internet. Då lärande via internetbaserade aktiviteter ökar, ändras betydelser när 

det gäller läs- och skrivfärdigheter. Det medför att läsning och skrivande innehåller nya 

kontexter för tänkande, samtalande och agerande och innefattar olika 

kommunikationsteknologier som iPads och dylikt (s.13–15).   

Ur begreppet literacy och den digitala framväxten har ytterligare ett begrepp skapats i 

relation till detta, digital literacy eller media literacy. Den här typen av literacy handlar 

inte längre om att endast ha kunskaper i att tolka och läsa traditionell text, utan även 

kunskaper som innefattar mer komplex digital teknik och kommunikation, då det 

innefattar både text, bild och ljud i olika kombinationer (Aarsand, Melander & Evaldsson, 

2013, s.43). Aarsand et al. (2013) skriver att begreppet medier består av två nivåer, där 

den första nivån avser teknologi i form av datorer, telefoner och dylikt som gör 

kommunikation möjligt. Den andra nivån innefattar de sociala och kulturella praktiker 

som är knutna till dessa teknologier. Idag går det att använda samma 

kommunikationsmedel, till exempel telefonen eller en surfplatta, till att både skriva texter 

och samtala med. Nya medier utvecklas och det ställer användarna inför nya situationer 

där det kan komma att krävas andra typer av kompetenser (s.41–42).  Även i skolans värld 

anammas nätbaserat arbete mellan elever och lärare och verksamheten förskjuts till olika 

digitala plattformar (Bagga- Gupta & Säljö, 2013, s.15).  
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Den här studien undersöker läs- och språkutveckling hos unga utifrån literacybegreppet. 

Literacy handlar om att hitta en djupare förståelse i läsningen och att både skrift, tal och 

läsning hänger ihop i en kontext, vilket är relevant när det gäller både läs- och 

språkutveckling. Internetaktiviteter ökar såväl i skolan som på fritiden som i sin tur 

medför nya aspekter på läsning och skrivande och nya kommunikationsformer. Då 

studien har fokus på e-medier blir digital literacy en infallsvinkel, då den aspekten 

behandlar teknik och förståelsen av digitala texter, som kräver ytterligare kunskaper än 

den tryckta texten. Ett alternativ till att använda sig av literacy som teoretiskt ramverk 

hade kunnat vara sociokulturell teori. Den sociokulturella teorin, enligt Säljö (2013, s.20) 

utgår ifrån att se hur människor använder sig av samhälleliga erfarenheter och hur de 

används i olika sammanhang. Vidare ser man olika aktiviteter ur ett lärandeperspektiv 

och hur det går att se samspel mellan individer, kollektiv som kan vara familj, skola, 

företag och dylikt samt i relation till teknikresurser. Lärande är en fråga om hur individer 

och kollektiv utvecklar samhälleliga erfarenheter och att se händelser och sammanhang 

där individer hanterar och förstår sin omvärld (s.20–21). Anledningen till att jag inte valt 

att använda mig av det är att jag inriktade mig på läs- och språkutveckling. Hade jag valt 

att använda mig utav det sociokulturella perspektivet hade resultatet analyserats främst ur 

ett lärandeperspektiv och hur det går att applicera i samhället och dess kultur.  

  

4. Metod  
  

4.1 Datainsamling  
  

Den metod som jag har valt för denna kvalitativa studie är dels gruppintervjuer med 

fokusgrupper samt en semistrukturerad intervju med målgruppens pedagog. Anledningen 

till att jag valt att intervjua pedagogen är relaterat till forskningsfråga ett, där jag vill 

undersöka hur pedagogen uppfattar målgruppens läsvanor och läsförmågor.  

Bryman menar i Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att fokusgrupper innebär som 

namnet antyder, att det är flera deltagare närvarande samtidigt och frågorna i regel rör ett 

specifikt tema. Denna metod förekommer främst inom den kvalitativa forskningen 

(s.447). Vidare uttrycker Bryman att en fördel med den här typen av intervjumetod kan 

vara om man som intervjuare vill ha fram många olika åsikter i en viss fråga, då de olika 

deltagarna kan ändra och utöka sitt svar beroende på vad de övriga deltagarna svarar. 

Deltagarna har även möjlighet att diskutera med varandra och ifrågasätta varandras svar. 

Den som sköter intervjun och gruppen ska inte heller vara alltför styrande eftersom en av 

de mest centrala utgångspunkterna är människors uppfattningar (s.448–449). Kvale och 

Brinkmann (2009) lyfter fram att bland det viktigaste i den här typen av intervjuer är att 

få fram en bredare samling synpunkter för det som är i fokus för gruppen. Målet är inte 

att få samförstånd eller lösningar, utan att få fram olika uppfattningar i en fråga (s.166). 

Med avstamp i det här anser jag att den här metoden är lämplig när det gäller intervjuer 

med eleverna. Orsaken är att eleverna har möjlighet att diskutera med varandra och att 
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det kan ge en bredd på svaren jämfört med enskilda intervjuer. Alternativet till 

fokusgrupper skulle kunna vara semistrukturerade intervjuer med enskilda individer eller 

enkätundersökning. Då jag vill ha möjlighet till diskussion kring hur biblioteken kan 

utveckla e-medier för den här målgruppen och utbudet av detta, valde jag bort enskilda 

intervjuer. Det skulle vara möjligt att få ett djup i svaren med enskilda intervjuer men 

förhoppningen är att respondenterna känner sig mer tillfreds med gruppintervju och att 

det därmed kan leda till en vidare diskussion. Ett alternativ till att genomföra 

gruppintervjuer hade kunnat vara en enkätundersökning. Då hade jag kunnat nå ut till fler 

och fått ett mer kvantitativt resultat men även där gått miste om möjligheten till en 

diskussion och fördjupning av svaren bland respondenterna och därför valdes även det 

bort.   

För att få lärarens synvinkel om elevernas läsvanor och läsförmågor har jag valt att 

använda mig av semistrukturerad intervju. Enligt Bryman (2011) innebär den här typen 

av intervju att forskaren eller intervjuaren har en lista över relativt specifika teman och 

som ofta benämns som intervjuguide. Den här formen av intervju ger även utrymme för 

frågor som inte finns med i intervjuguiden och som kan uppkomma under intervjuns gång. 

Det ger således respondenten större utrymme för frihet i sina svar. Det som är viktigt i en 

kvalitativ intervju är vad respondenten finner väsentligt och relevant (s.415).  

   

4.2 Urval  
  

Urvalet till studien är ett bekvämlighetsurval och valt efter min egen hemort. För att nå 

målgruppen för studien har en grundskola med klasser till och med årskurs nio valts ut 

och respondenterna består av elever från högstadieklasser på skolan. Antalet elever på 

högstadiet den aktuella skolan är cirka 180 stycken (Skolverket, 2019). Det gjordes ett 

urval av dessa elever med representanter från alla tre årskurser. Även en svensklärare för 

de berörda klasserna valdes ut för en intervju, för att kunna ge en objektiv bild av 

elevernas läsförmåga gentemot vad eleverna själva har för uppfattning kring ämnet. 

Denna pedagog valde även ut de elever som deltog i gruppintervjuerna. Pedagogens urval 

bestod både av icke-läsare och läsare. Detta resulterade i att jag från början hade tre 

grupper som skulle intervjuas, en med elever från sjuan, en med elever från åttan och en 

från med elever från nian. På grund av sjukdom och plötsliga avhopp var det bortfall i 

samtliga grupper och därför valde jag att genomföra ytterligare en gruppintervju för att 

samla ihop mer empiri. Det resulterade i ytterligare en grupp med elever från nian.  

Den aktuella skolan ligger i samma byggnad som ortens integrerade folk- och 

skolbibliotek. Biblioteket består av flera olika enheter som är utplacerade på olika orter i 

kommunen och det här aktuella biblioteket klassas som huvudbibliotek. Detta bibliotek 

verkar som referens till de diskussionerna som förs kring bibliotek i intervjuerna. De e-

medier som biblioteket tillhandahåller för målgruppen och som är relevanta för studien är 

tidningsdatabasen Press Reader, e-ljudböcker och e-böcker (Uppvidinge Bibliotek, 2018).  
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4.3 Genomförande   
  

Den första kontakten skedde med skolans rektor för att få ett godkännande att jag 

intervjuade både personal och elever för min studie och detta skedde via mail. Efter det 

kontaktade jag den utvalda pedagogen via mail och informerade kort om syftet med 

studien och frågade om hon var villig att delta. Då hon tackade ja bifogade jag sedan mitt 

missivbrev (bilaga 1) och även samtyckesblankett för att delta i intervjun (bilaga 2). Efter 

det bokades intervjutillfälle in och vid intervjutillfället användes intervjuguiden med 

frågorna till pedagogen (bilaga 3). Vid detta intervjutillfälle fick pedagogen information 

som skulle till eleverna, som innefattade missivet och även samtyckesblanketten som 

skulle skrivas under av vårdnadshavare då samtliga deltagare var under arton år. Även 

eleverna som skulle bli tillfrågade att delta valdes ut och tider till dessa.   

Intervjun med pedagogen skedde i ett grupprum på skolan medan samtliga 

gruppintervjuer skedde på biblioteket som ligger i samma byggnad som skolan. Dessa 

intervjuer tog plats i ett separat rum på biblioteket så att det gick att genomföra utan yttre 

störningar. Anledningen till att dessa gruppintervjuer ägde rum på biblioteket var för att 

skolan inte hade lediga lokaler för detta ändamål. Då respondenterna bestod av både läsare 

och icke-läsare bedömer jag inte att valet av lokal påverkade intervjuerna. Före 

intervjuerna delgav jag information som var samma vid alla intervjuer vilket innefattade 

samtliga punkter som behandlas under rubriken etiska aspekter och även ett godkännande 

att samtalen spelades in. Till gruppintervjuerna användes frågorna i del 2 i bilaga 3. 

Intervjuerna spelades in med min mobiltelefon och innan tillfället kontrollerades batteri 

och lagringsutrymme. Längden på intervjuerna har varit mellan 20–30 minuter. Alla 

intervjuer följde samma intervjuguide men med tanke på variationen på intervjuerna 

varierade frågeföljden. Efter varje intervju transkriberades samtalen och har därmed 

bearbetats till textform. Transkriberingen har skett ordagrant men däremot har inte 

verbala ljud som suckar och pauser tagits med då jag ansåg att det inte var relevant för 

studien.  

  

4.4 Analysmetod  
  

För att analysera mitt material använde jag mig av kvalitativ innehållsanalys. Bryman  

(2011) beskriver den kvalitativa analysen som ett sökande efter bakomliggande teman i 

materialet (s.505). För att kunna analysera intervjuerna behöver dessa först transkriberas 

till text (Wildemuth, 2017). Genom att läsa den transkriberade texten går det att sortera 

ut nyckelord och teman som återkommer (s.320). Efter intervjuernas genomförande 

transkriberade jag samtliga inspelningar till texter, vilket gjorde det lättare att jämföra och 

söka efter data i texterna. Transkriberingarna genomlästes flertalet gånger för att hitta 

likheter och skillnader i texterna. Utifrån analysen av dessa texter gick det att urskilja 
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vissa teman och mönster. Dessa kategoriserades i sin tur i rubriker som är relaterade till 

mitt syfte och forskningsfrågor.  Kvale och Brinkman beskriver det som att en 

kategorisering kan underlätta jämförelser och att dessa kategorier kan vara utvecklade på 

förhand eller växa fram under analysens gång (Kvale & Brinkman, 2009, s.219). 

Resultatet har sedan analyserats utifrån tidigare forskning samt det teoretiska ramverket.  

Det som jag anser har varit en fördel med mitt val av metod är att jag har kunnat få 

diskussioner mellan respondenterna i gruppintervjuerna. Dock är studien för begränsad 

för att kunna göra några generella slutsatser. Fler grupper hade kunnat påverka resultatet, 

samtidigt som jag anser, baserat på mitt resultat, att grupperna i stor utsträckning varit 

relativt eniga i sina svar. Respondenterna har varit en blandning av icke-läsare och läsare 

vilket har gett möjligheten till en bredd i svaren. En nackdel med gruppintervjuerna har 

varit i några av grupperna, att vissa respondenter har varit mer benägna att framföra sina 

åsikter än andra och att jag då inte vet vad de andras åsikter är, vilket hade kunnat påverka 

resultatet. I de intervjufallen har jag som moderator även ibland under intervjuernas gång 

fått ta en mer ledande roll för att få igång diskussioner, vilket moderatorn helst ska 

undvika när det gäller fokusgruppsintervjuer. I den aspekten hade det kunnat vara en 

fördel med enskilda semistrukturerade intervjuer med vissa av respondenterna, då de 

möjligen varit mer bekväma med att intervjuas enskilt.   

Om jag hade valt att göra en enkätstudie hade jag kunnat göra en mer kvantitativ studie 

men troligtvis gått miste om utförligare svar, då intervjuerna har gett mig möjlighet till 

uppföljningsfrågor. Vid samtliga gruppintervjuer har respondenterna diskuterat frågorna 

med varandra, något som inte hade varit möjligt vid en enkätstudie.  

  

4.5 Etiska aspekter   
  

Vid undersökningar finns det vissa etiska aspekter att ta hänsyn till. I 

Samhällsvetenskapliga metoder skriver Bryman (2011) att det innefattar fyra 

grundläggande principer för de inblandade personerna i forskningen och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

 (s.131).       

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna, i mitt fall 

respondenterna, om syftet med den aktuella undersökningen. Detta innebär att deltagandet 

är frivilligt och att personerna även kan välja att inte fullfölja intervjun. Samtycke innebär 

att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan och skulle någon vara 

minderårig brukar det innebära ett godkännande av vårdnadshavare.  Personuppgifter 

kring personerna i undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet och ska 

således förvaras så att inte obehöriga kan komma åt dem. Slutligen gällande 

nyttjandekravet så innebär det att de uppgifter som samlas in i undersökningen enbart får 

användas för det aktuella forskningsändamålet (s.132).  
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5. Resultat  
  

Den här delen av uppsatsen börjar med en kort presentation av mina respondenter. Efter 

det följer resultatet som är uppdelat i olika rubriker. Resultatet är empirin som är insamlat 

genom intervjuerna. Rubrikerna utgår ifrån de teman som framkommit under analysen 

och utifrån intervjuguiden.  

  

5.1 Respondenter  
  

Grupp 1 består av respondenter i årskurs sju. På grund av sjukdom och sista-minuten 

avhopp gick gruppen från att vara fem till dessa två.  

Grupp 2 består av fyra personer i årskurs åtta. Ursprungsgruppen bestod av fem personer 

men det blev avhopp på grund av sjukdom.  

Grupp 3 består av tre personer från årskurs nio. Även här var ursprungsgruppen fem 

personer men avhopp på grund av sjukdom.  

Grupp 4 består av fem personer från en annan nionde klass än ovan.   

Respondent 5, pedagogen som jag valt att kalla Anna, är svenska lärare på högstadiet 

och som har arbetat på den aktuella skolan i cirka 16 år med språkundervisning.   

  

5.2 Läsvanor och läsutveckling  
  

I skolan har sjuorna läsning på schemat, en halvtimme i veckan, som är avsedd till 

skönlitteratur berättar läraren Anna. I åttan läser de främst utdrag från klassikerna och 

även kortare textstycken med frågor till. Niondeklassarna läser enbart klassikerna. I 

skolan har de språktester med sjuorna och åttorna med lästester där de mäter läshastighet, 

ordförståelse och läsförståelse. Anna menar att hon ser en förändring åt det sämre i 

resultaten under de åren som hon har arbetat på skolan:  

Framförallt märker jag idag att barn har mycket sämre ordförråd, man är mycket 

mer begränsad i att förstå vad man läser. Man läser väldigt ytligt och enkelt.  

Hon upplever att det inte går att förlita sig på att eleverna har uppbackning hemma när 

det gäller att läsa skönlitteratur och inte heller att det finns tillräckligt stort intresse hos 

eleverna själva. Som lärare märker hon stor skillnad bland de eleverna som läser mycket 
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gentemot de som inte gör det. Språkbruket ändras vilket märks när de skriver skolarbeten. 

De som läser mycket använder mer varierat ordförråd och använder sig av längre 

meningar. Det märks också stor skillnad i användandet av tal- och skriftspråk. Även när 

det gäller nyanlända märks det skillnad menar hon.  

Jag brukar säga det […] när de börjar få ganska bra svenska, att läs böcker. Du 

kanske inte förstår varje ord men du förstår sammanhanget och när du förstår 

sammanhanget så kopplar du på mer och mer.  

Anna menar att de hade behövt lägga mer tid på att läsa skönlitteratur i skolan, den rena 

läsningen, men att det inte finns tid till det som det ser ut idag. Själv känner hon att hon 

kanske petar lite extra i språket bland de elever som redan presterar lite bättre.  

Både läsnivån och mängden är olika bland eleverna. De två respondenterna i grupp ett 

uppskattade lästimmen som de får i sjuan. Respondent ett i grupp ett läser mycket på 

fritiden efter skolan och ser det som sin avkoppling, ”läsa är livet” enligt hennes egen 

utsago. Respondent två läser mer på loven när hon upplever att hon har mer energi. 

Respondent ett beskriver en upplevelse som gör att hon förlorar sig i berättelser:  

[…] tycker om att förlora mig i nånting, asså man fastnar för en karaktär som 

kanske nämns en gång sen vill jag bara veta mer vad som händer med den  

Känslan när de läser, som både är yttre faktorer likväl som personliga, är något som de 

lyfter fram. Respondent två beskriver sin bästa lässtund som en flykt till skogen och att 

sitta med solen i ryggen och bara kunna läsa.  

Respondenterna i åttan har ingen läsning av skönlitteratur på schemat vilket samtliga 

saknar från sjuan. Nu anser ingen av de att de har tid till att läsa på fritiden. Deras idé är 

att det skulle vara mer läsning på schemat för de upplevde att de läste mer även på fritiden 

när de hade lästimmen i sjuan. Den läsningen de har på schemat idag som består av 

klassikerna enligt pedagogen Anna, tycker de bara är stressande då det mest handlar om 

att sammanfatta en text och svara på frågor. En av respondenterna trodde för egen del att 

hon skulle läsa mer om hon fick mer tips om bra böcker från biblioteket.  

Även grupp tre trodde att läsning på schemat skulle bidra till ökad läsning på fritiden, i 

mån av tid betonade de, då skolan tar mycket tid. De hade olika upplevelser om sin egen 

fritidsläsning. En av respondenterna menade att hon ofta tog med boken hem när de hade 

läsning i sjuan, ”för att få läsa klart”, men att det inte blev i samma utsträckning nu. En 

annan respondent i guppen tror att många elever anser att de läser så mycket i skolan att 

de tröttnar på att läsa så de inte vill göra det hemma också. Själv läste han när han väl 

hittade en bra bok men det är sällan han ansåg att han ville läsa på sin fritid. Den tredje 

respondenten i gruppen är den enda som läste relativt regelbundet, och som även gärna 

läste böcker på engelska för att hon tyckte att hon lärde sig mycket av det.   

Alla respondenter i grupp fyra använde läsningen olika på fritiden Merparten läste överlag 

inget på sin fritid. En föredrog att läsa fakta och väldigt lite skönlitteratur. Den som läste 

mest ägnade den tiden framförallt på lov men inte under pågående termin. En av 
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respondenterna ansåg att om det fanns tid att läsa kunde man lika gärna lägga tiden på att 

läsa läxor istället. Ingen av de upplevde att de läste mer på fritiden när de gick i sjuan och 

hade lästimme.  

I samtliga grupper var fantasy den genre som föredrogs. Även om vissa föredrog kärlek 

och spänning var fantasy klart överrepresenterad.  

Alla grupper, vilket representerar alla årskurser mellan 7–9, ansåg att det var viktigt och 

bra att läsa även om de inte gjorde det själva. Det som framförallt framkom var att de 

ansåg att läsning av skönlitteratur bidrog till bättre ordförråd och ökad läsförståelse. En 

av respondenterna i grupp tre säger själv:  

Jag upplever att jag alltid haft rätt lätt för att läsa och när man har läst mycket […] 

vissa läser bara de konkreta orden […] men jag får mer att jag kan läsa mellan 

raderna och man förstår mycket i sammanhanget och drar sina egna slutsatser 

istället för att bara skriva av det som står i texten.  

En respondent i grupp fyra märkte själv stor skillnad i sitt skrivande, då mot nu. Innan 

läste hon mycket mer skönlitteratur och då upplevde hon själv att hon hade lättare att 

bygga meningar. En annan respondent i samma grupp konstaterar:  

Jag tycker man känner sig duktigare om man läser, då inbillar jag mig att jag kan 

och då känner jag att det är mycket lättare men nu när man inte läser, så läser man 

inte lika snabbt […] utan man hakar upp sig på vissa ord och så.  

Respondenterna i grupp tre och fyra menade att de hade behov av ökad läsförståelse då 

de har nationella prov som bland annat innefattar det momentet.  

  

5.3 Biblioteksanvändning  
  

Användandet av biblioteket på skoltid har förändrats anser Anna. Tidigare använde de sig 

av biblioteket klassvis ungefär en gång per termin men som ändrats till att högst bli en 

gång per läsår. Sjundeklassarna använder sig av biblioteket på lektionstid när de behöver 

böcker till lästimmen. En bidragande orsak till att biblioteksbesöken minskat tror Anna 

beror till stor del på att eleverna i större utsträckning gör skolarbeten på datorn. Det bidrar 

till att besöken i allmänhet minskar. Det hon har använt sig av bibliotekspersonalen har 

varit vid enstaka tillfällen med boktips och bokprat i klassrummen.  

Respondenterna i grupp ett bekräftar det Anna säger, att de använder sig av biblioteket på 

lektionstid för att låna böcker till skolan. De här respondenterna säger att de dock 

använder sig mycket av biblioteket för eget bruk också, att de lånar mycket böcker till 

fritidsläsning. De använder också biblioteket mycket som mötesplats, till att umgås på 

raster. Om de är intresserad av någon bok frågar de personalen på biblioteket om hjälp, 

ingen av dem använder datorerna själva till att söka efter böcker.  
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Till skillnad från grupp ett så är grupp två nästan helt eniga i att de knappt använder sig 

av biblioteket alls. En respondent i gruppen säger att hon lånar böcker ibland och en annan 

respondent i gruppen säger själv att han använde sig mer av biblioteket i sjuan när de hade 

lästimme, men eftersom de inte har det i åttonde klass så blir det knappt alls. När de väl 

har lånat böcker har det främst varit till skolan och inte mycket till fritiden. Samtliga 

tycker att de har svårt att hitta bra böcker själva. Ibland har de använt sig av personalen 

för att söka efter böcker, särskilt om de är ute efter någon särskild genre, men de använder 

aldrig datorerna på biblioteket till att söka efter böcker själva. En av respondenterna säger 

att hon gärna hade använt sig mer av biblioteket som mötesplats om det bara hade varit 

fler av hennes kompisar som också var där:  

Det hade varit najs att bara gå hit bara för att vara här, det finns ju soffor och man 

kan läsa och även va med kompisar.  

I grupp fyra menar de också att de gärna använder sig av biblioteket som mötesplats. Det 

är ett ställe som man går till när man vill slappna av och ha lugn och ro. Två av 

respondenterna i grupp tre använder sig också av biblioteket som mötesplats och 

avkoppling på rasterna. Gemensamt för alla grupper är att det enbart är på skoltid som de 

använder sig av biblioteket som mötesplats.  

I grupp tre är alla sparsamma användare av biblioteket för att låna böcker till fritiden, då 

de inte upplever att de hinner på grund av skolan och läxor. Även grupp fyra anser att de 

har svårt att hitta tiden att besöka biblioteket. En respondent i grupp fyra säger att han 

aldrig är på biblioteket för att han tycker det är jobbigt att gå dit. En annan av 

respondenterna kommer till biblioteket en del för att låna skönlitteratur men lånar främst 

faktaböcker och då särskilt inom psykologi. Ytterligare en respondent i grupp fyra 

konstaterar att:  

Här kommer man inte för att lära sig eller utveckla sin läsförmåga, utan hit kommer 

vi för att sitta och få lugnt.  

Med det sammanfattar hon den generella uppfattningen i gruppen, då de poängterar att de 

knappt ens använder biblioteket för att låna böcker till skolan. Även de här två grupperna 

med niondeklassare framhåller att de aldrig använder sig av datorerna på biblioteket för 

att söka efter böcker själva, en av respondenterna visste inte ens om att det fanns datorer, 

utan om de är på jakt efter en bok frågar de personalen. Däremot har två av respondenterna 

olika upplevelser när det gäller förmågan hos personalen att hitta böcker åt dem. En av 

dem är väldigt nöjd och tycker att personalen oftast varit bra på att hitta böcker som hon 

vill ha:  

Jag tycker ändå de hittar rätt många böcker jag tycker om, om jag förklarar eller 

frågar vad de tycker […] det var en bok jag ville ha men de hade inte den så då 

beställde de den. Oftast försöker de lösa det om man vill ha en bok.  

Den andra respondenten anser att de inte alls fattar vad det är hon söker efter:  

Jag gillar ju att läsa men det blir mindre av de böcker jag gillar […] personalen 

hjälper ju inte där och då blir man inte jättesugen på att läsa. Jag slutade läsa för 
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att jag fick så dåliga böcker härifrån. Jag skulle vilja ha ett större utbud […]  jag 

kanske är oklar med vad jag gillar sen är jag i och för sig jättekräsen så då måste 

jag ha exakt den handlingen.   

Hon upplever att hon tappar lite läslust när hon inte får de böcker hon söker efter. En av 

respondenterna tror att hon hittar tillbaka till biblioteket mer när hon börjar gymnasiet och 

får medhåll av en annan i gruppen. Det tror de beror på att de kanske hamnar på en skola 

med ett större bibliotek och som har ett större utbud med böcker.  

I samtliga grupper hade eleverna önskemål om mer information från biblioteket, både vad 

som händer där och om nya böcker. Att nå de genom deras mail är ett säkert kort och 

likaså att information lämnas till klassföreståndaren som i sin tur vidare informerar. Två 

respondenter i olika grupper hade som förslag att biblioteket kunde affischera om de mest 

eftertraktade böckerna i elevhallen, där de har information från skolan och scheman. Där 

läser de ändå dagligen som en respondent konstaterade och då hade det varit bra med 

planscher om nya böcker för de som inte använder sig så mycket av biblioteket. Det i sin 

tur kunde bidra till att fler kommer in på biblioteket och lånar böcker.   

  

5.4 Digital läsning  
  

I skolan använder sig både elever och lärare mycket av datorer i undervisningen och målet 

är att alla högstadieelever ska ha varsin dator inom det snaraste. Anna påpekar att hon 

som lärare i större utsträckning måste anpassa sin undervisning utefter att ha datorn som 

ett redskap. När det gäller e-medier är det inget som de har bekantat sig med på skoltid, 

men Anna tror att det kanske kommer mer när undervisningen blir ännu mer digital. Hon 

kan även se fördelarna med att använda sig av datorn som redskap när det gäller elever 

med språksvårigheter eller nedsatt läsförmåga.  

När det gäller användning av digitala verktyg på fritiden svarar samtliga respondenter i 

alla grupper att de främst använder sig av sina mobiltelefoner till tjänster på internet. I 

första gruppen använde de sig av datorer hemma till skolarbete. I grupp två och tre 

användes datorn framförallt i skolan till skolarbete och begränsat hemma. Grupp fyra var 

den enda gruppen där alla respondenter hade tillgång till både mobiltelefon, dator och 

surfplatta hemma. Tiden som lades på internet på en dag var genomgående 2–3 timmar 

per dag för alla respondenter. Merparten av den tiden lades på sociala medier och i viss 

mån podcasts. I grupp tre ansåg en av respondenterna att de får in mycket läsande 

eftersom de läser nyheter på sociala medier:  

Det känns ändå som att vi får in rätt mycket av läsandet på sociala medier för man 

läser mycket där.  

En annan respondent funderade även över att det var så att de lade så mycket tid till att 

kontakta varandra på sociala medier att det var en bidragande anledning att de inte hann 

läsa så mycket. Alla grupper utom grupp två använde även delar av sin internet-tid till att 
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läsa dagstidningar, även om en av respondenterna i grupp ett konstaterade att hon främst 

läser rubrikerna.      

När det gäller e-medier var det bara i grupp ett som de visste om att det fanns en databas 

tillgänglig via biblioteket som förmedlar tidningar, Press Reader. Båda två hade provat 

vid ett enstaka tillfälle. Inga klasser hade blivit informerade om Press Reader från 

biblioteket.   

I grupp tre och fyra fanns det respondenter som hade provat e-böcker men inga i grupp 

ett och två. I grupp tre var alla eniga om att de i nuläget föredrog en bok framför e-böcker. 

Den största bidragande anledningen var att de hade svårt att läsa länge på en skärm och 

upplevde fysiska problem, såsom ljuskänslighet. De var även eniga i att de tyckte att de 

lättare tappade fokus när de satt vid en skärm. I grupp fyra hade tre av fem respondenter 

testat e-böcker. Två av dem hade inte fått en bra upplevelse utan konstaterade att de 

föredrog en bok framför e-böcker. Den tredje respondenten tyckte inte det var så stor 

skillnad mot en bok och tyckte att det var ”helt ok”. De tre som inte gillade det lyfte fram 

aspekter som att det var svårare att fokusera och att det är en annan känsla med en bok. 

En av respondenterna i grupp ett var av den övertygelsen att hon trodde att hennes 

läsupplevelse skulle förstöras av paddan:  

Jag tror inte att jag skulle klara av att sitta med en padda framför mig för när jag 

läser läser jag och är inne i det och så spelas det filmer och så men jag tror det 

skulle förstöras av paddan.  

Den andra av respondenterna i grupp ett, säger så här om e-böcker:  

Det hade varit kul om det kom lite mer e-böcker […] jag tänker i framtiden om det 

blir väldigt poppis med e-bok så tror jag att vi som läser vanliga böcker kommer 

sluta läsa det vanliga och mer på datorn typ.  

Hon är den enda av respondenterna som egentligen framhäver att e-böcker är framtidens 

läsning och att även de som föredrar böcker kommer att övergå till e-böcker.  

Alla respondenter har provat ljudbok eller e-ljudbok. Upplevelserna ser dock olika ut. I 

grupp ett säger båda respondenterna att de främst har använt sig av det material som de 

inte hittat i bibliotekets utbud. När det handlar om att de föredrar att läsa eller lyssnar 

säger respondent ett i grupp ett:  

Jag har en serie som jag både har läst och lyssnat på […] och jag känner att om 

man lyssnar blir det en helt annan miljö eller så än den du själv föreställt dig 

eftersom de (berättaren, mitt förtydligande) betonar väl vissa saker som jag kanske 

inte hade betonat om jag hade läst det.  

 Respondent två tycker att fördelen med att lyssna på en bok är att hon har möjlighet att 

göra någonting annat under tiden, som att pyssla eller motionera. Det som båda uppfattade 

var att lyssnarupplevelsen var väldigt beroende av berättarrösten. Var de inte nöjda med 

uppläsaren var de eniga om att det inte gick att lyssna klart på boken. Ytterligare en faktor 
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som de ansåg var en nackdel med ljudböcker var att de ansåg att det var mer omständligt 

om de ville gå tillbaka i berättelsen, med en tryckt bok var det bara att bläddra.  

Respondenterna i grupp två har provat ljudboken men även de har olika uppfattningar 

kring formatet. En av respondenterna hade testat att ladda ner en bok i en app och tyckte 

det fungerade bra men att det ändå kändes som att hon fick in mer av boken av att läsa 

den. Även en av de andra respondenterna ansåg att det kändes mer att läsa i en tryckt bok.   

I grupp tre ansåg en av respondenterna att det var en skönare upplevelse att lyssna på en 

ljudbok:  

Jag tycker nästan det är en skönare att lyssna på en ljudbok för då slipper man hålla 

på att krabba, jag tycker jag får upp en bättre bild när jag lyssnar på det istället för 

att tänka.  

Respondent två kände själv att hon fokuserade mycket på tiden när hon lyssnade på en 

ljudbok:  

[…] den är typ tio timmar och då vet man att man ska sitta och lyssna på den i tio 

timmar. En bok känns ändå som att där får man bläddra sidor hela tiden så det 

känns som att man kommer närmare slutet men med en ljudbok känns det som att 

det är så himla lång tid.  

Den tredje respondenten använde främst ljudböcker för att somna lättare  

I grupp fyra var det som i grupp ett, att flera respondenter hade använt ljudböcker när det 

var böcker de ville ha som de inte fick tag på i bibliotekets utbud. Ingen av dem visste 

heller att det gick att låna e-ljudböcker via biblioteket utan alla hade hittat ljudböcker via 

appar. Åsikterna gick isär även i den gruppen om upplevelsen. Två av fem var positivt 

inställda och kände att de föredrog att lyssna. Det var dock under förutsättning att 

uppläsaren var bra att lyssna på, precis som i grupp ett. Övriga respondenter hade svårt 

att lyssna på ljudböcker för att de tappade fokus. Två av respondenterna föredrog e-böcker 

framför ljudböcker medan övriga hellre hade använt sig av en ljudbok om valet var mellan 

e-bok och e-ljudbok.  

I alla grupper hade de samma idé om hur biblioteket skulle kunna anpassa sina tjänster 

till målgruppen och för att få en, förhoppningsvis, ökad aktivitet. Det alla efterfrågade var 

en app. Grundtanken var samma från alla, att appen ska vara uppbyggd som biblioteket 

med olika genrer så att det är lätt att söka. En av respondenterna i grupp tre säger att:  

Jag tänker en app till allting typ där man kan ladda ner så man bara kan sätta igång 

i hörlurar […] ska man logga in då blir det såhär jobbigt […] och så allt i samma 

så man slipper gå in på en för tidningar och en för läsande.  

I grupp ett eftersökte de många olika genrer och enligt en av respondenterna, att ”det finns 

ett stort utbud men ändå inte för stort”. Respondent två i grupp ett säger att det hade varit 

bra med ikoner för varje genre och när man trycker på ikonen får man upp alla böckerna 

i genren. Även flikar för om boken är lättläst, lite svårare och omfång önskas.   
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I grupp två lyfter de även fram att appen ska samla både tidningar, e-böcker och e-

ljudböcker, så att de inte behöver logga in på flera olika ställen utan att det ska vara 

lättillgängligt. Utöver att de också vill ha det uppdelat efter genrer, eftersöker de även en 

funktion som visar veckans tips och de böcker som är mest nedladdade så att de blir 

enklare att hitta.  

I grupp fyra tillägger en av respondenterna att han även vill ha möjlighet att ladda ner 

faktaböcker, vilket inte är något som kommit upp i någon av de andra grupperna. En 

annan av respondenterna vill precis som i grupp tre ha en topplista och att en bibliotekarie 

tipsar om böcker. En annan respondent efterfrågar även lämpliga vuxenböcker. Hon säger 

själv att hon gillar att läsa men att hon upplever att det finns färre av de böckerna hon 

gillar bland ungdomsböckerna. Ytterligare en respondent vill ha en app med allt samlat 

för att han inte vill gå till biblioteket och låna en fysisk bok.   

Ytterligare en funktion som alla eftersökt är att det ska finnas en funktion som 

rekommenderar böcker till den enskilda användaren. Om användaren har laddat ner 

många böcker inom samma genre ska den kunna rekommendera andra verk av samma 

författare och även liknande titlar. Det menar en av respondenterna i grupp ett att ”då 

hittar man annat också”.   

  

  

6. Analys  
  

I det här kapitlet analyseras resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket och tidigare 

forskning. Kapitlet är uppdelat efter samma underrubriker som i resultatdelen.  

  

6.1 Läsvanor och läsutveckling  
  

Läsvanorna hos respondenterna ser olika ut. Det går att konstatera är att den yngre 

kategorin i målgruppen generellt läser mer på sin fritid än de äldre i målgruppen. Flertalet 

respondenter efterfrågar mer läsning på schemalagd tid i skolan, något som även 

pedagogen i min studie tror skulle påverka inställningen till läsning av skönlitteratur bland 

respondenterna. Merparten såg även själva de positiva effekterna som läsningen kan bidra 

med, som utökat ordförråd och bättre läsförmåga. Nordberg (2015) betonar i sin studie att 

det inte är läsförmågan eller läslusten som har förändrats utan attityden till läsningen. Han 

tror på att det kan ändras med hjälp av litteraturundervisningen i skolan, genom att höja 

själva läsupplevelsen. I min studie finns det två aspekter utifrån den synvinkeln. Enligt 

pedagogen Anna har speciellt läsförmågan generellt försämrats, vilket motstrider 

Nordbergs slutsats. Dock är det baserat på en skola och bara på en pedagog vilket gör att 

det inte går att dra några generella slutsatser. Gällande attityden till läsning finns det olika 
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infallsvinklar. De respondenter som ägnar sig åt fritidsläsning bekräftar både Nilssons 

(2015) och Nordbergs (2015) slutsatser om att läsning av skönlitteratur är något som 

sammankopplas med avkoppling och lovaktiviteter och inte något som förknippas med 

skolan och läxor. Detta skulle innebära att ett fåtal elever är kompetenta inom literacy, 

med avseende på förståelse av det de läser och ha förmågan att göra egna analyser och 

slutsatser, baserat på Säljös beskrivning av begreppet (Säljö, 2013). Howard (2011) drar 

slutsatsen att hennes respondenter läser för avkoppling och att de ofta skapar egen mening 

till texten och karaktärerna, vilket skulle kunna innebära att de är literacykompetenta. 

Enligt Johnsson- Smaragdi et.al (2006) har hemmiljön stor betydelse för hur läsintresset 

utvecklas och att grunden läggs redan i tidig ålder. Även pedagogen i min studie betonar 

vikten av hemmiljön för läsförmågan och läsintresset och att det går att se en skillnad hos 

respondenterna om de har både stöd och inspiration hemifrån. Säljö framhäver även att 

literacy inte enbart handlar formell läsinlärning utan att det kan ske i andra sammanhang 

och även att skolan i större utsträckning behöver anpassas efter individualitet, då dagens 

kulturella kontext lyfter fram möjligheten till fler intressen och kompetenser (Säljö, 2013, 

s.65).   

Statens medieråd (2017) och Johnsson- Smaragdi et al. (2006) fick resultaten att de som 

läser tenderar att läsa mer medan de som inte läser alls ökar i antal. Målgruppen tenderar 

att bekräfta detta då de som är intresserade av att läsa på sin fritid läser i relativt stor 

utsträckning men även att det har skett en minskning i antalet som läser. I den här 

målgruppen finns en viss minskning av fritidsläsning ju äldre respondenterna har blivit.    

  

6.2 Biblioteksanvändning  
  

Användandet av biblioteket på skoltid har minskat enligt både pedagogen Anna i min 

studie och den aktuella målgruppen, något som enligt pedagogen i stor utsträckning beror 

på att respondenterna gör mycket arbeten via datorn och hittar information med hjälp av 

sin dator som de tidigare uppsökte biblioteket för. Bland framförallt sjundeklassarna 

används biblioteket på skoltid för läsning av skönlitteratur, då de har läsning på schemat 

vilket saknas för övriga årskurser. Respondenterna i den här studien använder antingen 

biblioteket som mötesplats eller för att låna böcker privat, även att de som använder det 

som mötesplats är överrepresenterade. Pålsson (2017) framhäver både skolbibliotekets 

och den utbildade bibliotekariens roll när det handlar om elevernas utbildning. Genom att 

det finns både ett utbud av skön- och facklitteratur bidrar det till att öka läsningen och 

även stimulera språkutveckling. En avsaknad av skolbibliotek skulle innebära att det 

fanns klart försämrade möjligheter till läsfrämjande aktiviteter. Även bibliotekariens roll 

i hjälpen att hitta lämpliga böcker för fritidsläsning lyfts fram, något som även 

framkommer hos Tveit (2012), en aspekt som även betonats av merparten av mina 

respondenter som menar att det är till bibliotekarien de vänder sig om de söker efter 

böcker. Däremot finns möjlighet till att söka själva i bibliotekets datorer, vilket kan ses 

som en del i den digitala tillgängligheten och även en del i att öka deras digitala 
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kompetens. Den typen av tjänst är dock inget som används av respondenterna och inget 

de upplever att de vet hur man gör.   

De respondenter som inte är så frekventa användare av biblioteket tror att de hade använt 

sig mer av biblioteket om de hade fått mer löpande information från biblioteket. De 

eftersöker framförallt information om när det kommer nya böcker och boktips, vilket de 

enligt egen utsago skulle kunna få via mail och även genom affischer i elevhallen.  I Tveits 

(2012) studie är delaktighet en bidragande faktor till ökad biblioteksanvändning i den här 

målgruppen och det kan jag relatera till mina respondenters resonemang kring 

informationen från biblioteket. Genom att tillgodose de den typen av uppdateringar skulle 

det kunna bidra till att fler besöker biblioteket och att det kan bli fler låntagare då det kan 

innebära att respondenterna upplever ökad delaktighet.  

  

   

6.3 Digital läsning  
  

Samtliga deltagare använder sig utav digitala verktyg varje dag och även i skolan, då alla 

elever på skolan inom en snar framtid ska ha tillgång till en egen dator. Tiden som 

målgruppen spenderar på internet är i genomsnitt 2–3 timmar per dag, enligt deras egen 

uppfattning. Precis som Bagga-Gupta och Säljö konstaterar i sin studie, så går det att 

styrka, även i den här studien, att ökandet av nätbaserade och digitala verktyg ökar även 

i skolan. Anna i min studie bekräftar detta påstående då hon menar att pedagogerna måste 

börja anpassa sig i sin undervisning med datorn som ett verktyg. Det går att relatera till 

digital literacy som enligt Aarsand et al. (2013) kräver mer än att bara tolka en tryckt text, 

utan det handlar även om att kunna hantera en mer digital komplexitet som utöver text 

även innefattar bilder och ljud. Då flertalet respondenter är användare av framförallt 

ljudböcker, kopplas förmågan till att hantera ytterligare medier än det tryckta. Även att 

kunna hantera medier som datorer, surfplattor och mobiltelefon vävs in i digital literacy. 

Det kommer krävas nya kompetenser ju fler digitala möjligheter som skapas. 

Internetaktiveter ökar liksom lärande via internet vilket medför att det förändrar 

betydelser och kontexter när det handlar om läs- och skrivfärdigheter (Bagga- Gupta et 

al., 2013, s.13–15).  

Ett fåtal respondenter har använt sig av e-böcker och av de som har gjort det är det ännu 

färre som föredrar dessa eller ens vill prova igen. Några av dem nämner fysiska 

anledningar som ögontrötthet men även att de föredrar det vanliga bokformatet och 

känslan av att bläddra. Samma resultat påvisas även i Nilssons studie (2015) och att 

flertalet upplevde att fysiska problem som ögontrötthet påverkade upplevelsen negativt. 

Jeong (2010) påpekar även i sin studie betydelsen av ögontrötthet vid användandet av e-

böcker och att det i sin tur påverkar koncentrationsförmågan. Albertsson och Grönkvist 

drar också slutsatsen i sin uppsats att även om dagens ungdomar är vana vid digital teknik 

så saknar uppfattning om de olika verktygen som kommer med e-böcker samt att 
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materialet har stor betydelse för läsupplevelsen. Respondenterna i den här studien 

bekräftar deras slutsats. Bara för att man har tillgång till digital teknik innebär det inte att 

man ser möjligheterna och användbarheten inom alla områden. Enbart en av 

respondenterna i min studie tror att e-böcker kommer att slå igenom stort, delvis på grund 

av att samhället blir mer och mer digitalt, och även att de som föredrar den tryckta boken 

kommer börja använda sig mer av e-böcker. Tveit och Mangen (2014) konstaterar i sin 

studie att e-böcker kan locka de som klassas som icke-läsare och att de i högre 

utsträckning föredrar det formatet än den tryckta boken. Det går inte att styrka i den här 

studien, då åsikterna snarare var tvärtom. Skulle respondenterna som klassas som icke-

läsare väl läsa föredrog de en tryckt bok, eller möjligen en ljudbok, framför e-böcker. 

Nordberg (2015) ser i sin studie att hans målgrupp inte relaterar läsning till e-böcker och 

surfplattor och ser en brist i kopplingen mellan det digitala och läsande. Även 

respondenterna i min studie verkar anse att läsning är något som är sammankopplat med 

tryckt bok och inte i digital form.  

Det respondenterna eftersöker är ett brett utbud både bland e-ljudböcker och e-böcker och 

att det ska vara lättillgängligt, vilket då kan bidra till att de väljer att använda sig mer av 

bibliotekets tjänster. De efterfrågar framförallt nya titlar. Både Klein (2017) och 

Bergström et al. (2017) framhåller vissa problem som kan röra utbudet när det gäller 

framförallt e-böcker. Den största faktorn, menar de, är lånekostnaderna för e-lån för 

biblioteken och där särskilt de nya titlarna är kostsamma. Det medför, konstaterar Klein 

(2017), att folkbiblioteken har svårt att möta upp den ökade efterfrågan av e-böcker utan 

istället väljer att bromsa tillgången, vilket ger en begränsad tillgång.    

  

7. Diskussion  
  

Mina frågeställningar utgick ifrån respondenternas läsvanor, digitala vanor och 

användning av biblioteket samt om biblioteket kan öka användningen av e-medier för 

målgruppen. I diskussionen fördjupas analysen utifrån dessa frågeställningar och teman 

som jag har kunnat lokalisera i studien.  

Läsvanorna hos målgruppen är som konstaterat varierad och likaså läsförståelsen. 

Merparten av respondenterna förstår anledningen till varför det är viktigt att läsa 

skönlitteratur och hur de kan ha användning för det, även när det gäller skolarbetet då 

flertalet framhäver att bland annat deras språkbruk i skrift blir bättre. Pedagogen i min 

studie betonar det som Johnsson- Smaragdi och Jönsson (2006) lyfter fram att hemmiljön 

har betydelse för hur inställningen till fritidsläsning är. Utifrån elevrespondenterna går 

det varken att bekräfta eller dementera då det inte är något som de själva nämner i 

intervjuerna. Svaren som jag har fått i min studie visar däremot att en majoritet läste mer 

på sin fritid när de hade skönlitterär läsning på schemalagd skoltid. När det gäller e-böcker 

och användningen av e-medier är ljudboken dominerande och ett format som merparten 
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av respondenterna använder sig utav. Precis som i Naredis (2015) resultat så föredrar 

merparten tryckta böcker framför e-böcker. Samma resultat fick Albertsson och 

Grönqvist (2016).  Det som jag tycker är anmärkningsvärt är att det skiljer några år mellan 

våra studier och att e-boken fortfarande inte används mer än det gör i den här målgruppen.   

Digital literacy ställer andra krav på användaren då det är skillnad på att läsa digitalt mot 

tryckt text (Arsaand et al.2013). Respondenterna i min studie styrker detta då de själva 

ansåg att de saknade kunskaper i att använda sig av e-böcker. Pedagogen Anna berättade 

att det kommer behövas andra arbetssätt med datorn när eleverna ska få egna datorer och 

hon hoppades även på att elever och pedagoger skulle kunna använda sig mer av e-medier 

i och med det. Varken pedagogen eller de utvalda eleverna på den här skolan visade sig 

ha kunskaper om e-medier.  

Tveit och Mangen (2014) har en teori om att läsningen kommer att bli mer skärmbunden 

med tiden, då dagens ungdomar i stor utsträckning är digitala användare.  

Endast en av mina respondenter trodde på e-böckernas genomslag men det är något som 

kan förändras om de får möjlighet att använda sig utav det i större utsträckning. Eftersom 

flera av respondenterna är användare av ljudboken finns det nog en möjlighet att de blir 

större användare av e-ljudboken, särskilt med tanke på att de flesta vill ha möjligheten att 

lyssna direkt i till exempel en mobiltelefon.   

Klein (2017) och Bergström et al. (2017) visar i sina studier att det ofta finns en 

begränsning av framförallt e-böcker bland folkbibliotekens sortiment då det är en 

ekonomisk fråga. Sett till mina respondenters svar är det något de styrker då flertalet 

menade att de använde sig av andra verktyg, som betal-appar för telefonen, för att de inte 

hittade det de sökte på det aktuella biblioteket. Respondenternas lösning för att utöka 

utlånen hos målgruppen var att det skulle finnas en app för biblioteket. De önskade att 

alla typer av medier är samlade på ett ställe och att det är lättillgängligt och 

användarvänligt. Alla medier ska vara sorterade utifrån genrer så det är lätt att söka. 

Svårigheten som jag ser det ligger i att ha möjlighet att konstruera en sådan typ av app. 

Det som respondenterna även lyfter fram är att de inte har vare sig erfarenhet eller 

utbildning i hur man använder bibliotekets datorer till att söka i den befintliga 

bibliotekskatalogen och inte heller hur man använder sig av de e-medier som finns 

tillgängliga idag. En spekulation är att både lärare, bibliotekspersonal och framförallt 

elever hade tjänat på ett utökat samarbete sinsemellan, som kunde leda till att eleverna får 

ökade möjligheter att använda sig av bibliotekets resurser. Skolan har visat sig vara en 

bidragande faktor till att respondenterna läser och blir inspirerade att läsa, vilket i hög 

grad påverkar fritidsläsningen.    
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8. Slutsats  
  

Läsvanorna hos respondenterna har visat sig i stor utsträckning vara påverkade av hur 

mycket läsning de får i skolan. Från sjunde- till nionde klass sker en minskning vilket 

överlag kan hänvisas till att respondenterna inte längre har skönlitterär läsning på 

schemalagd tid. Den tiden bidrog till att de i högre grad tog med sig böcker hem och 

fortsatte läsa hemma, vilket inkluderar både läsare och de som ser sig som icke-läsare. 

Enligt pedagogen Anna är hon och hennes pedagogkollegor överlag dåliga på att använda 

sig av bibliotekets tjänster. Respondenterna saknar information från biblioteket som de 

kan tillhanda utanför biblioteket, då flertalet inte använder sig av biblioteket så mycket. 

Respondenterna lyfte fram att det hade kunnat ske via information i elevhallen och via 

skolmail. Genom att få information om nya böcker och tips trodde de att de skulle använda 

sig mer av bibliotekets tjänster. Respondenterna trodde även att de skulle använda sig mer 

av e-medier om de fick mer utbildning om detta från bibliotekspersonalen, då de inte 

känner till varken utbud av e-medier eller dess funktioner. Det skulle kunna bidra till 

utökade utlån och ökad användning av samtliga e-medier.  

Även att målgruppen klassas som digitala användare är inte e-medier något de använder 

men som återigen kan ha en förklaring att de är dåligt informerade och dåligt insatta i dess 

funktioner. Flertalet använder sig av ljudböcker även att de upplever vissa nackdelar med 

dem, som att de är beroende av en berättarröst vilket påverkar upplevelsen samt att de kan 

sakna funktionen av att bläddra.   

Utbudet av e-böcker är starkt påverkad av bibliotekens budgetar, då kostnadsfrågan ofta 

blir en avgörande faktor för hur brett utbudet blir och att många folkbibliotek snarare 

stramt åt utbudet än utökar det. Effekten riskerar att bli att e-boksutlånen inte kommer 

öka om utbuden tenderar att begränsas och kan följden bli att låntagare inte vänder sig till 

biblioteken för att låna dessa typer av medier, då de söker efter annat utbud.  

 
  

9. Förslag till fortsatt forskning  
  

Svensk forskning kring e-medier är fortfarande relativt begränsad, vilket öppnar upp för 

möjligheter kring fortsatta studier. Bland de studier som har gjorts kring målgruppen i 

den här studien, har de framförallt behandlat e-böcker kontra boken. E-böcker har inte 

haft någon större genomslagskraft än i den här målgruppen. Därför hade det varit 

intressant att kunna följa upp ytterligare hur bibliotekarieprofessionen kan utöka 

användandet av e-medier, och framförallt e-böcker, bland dessa ungdomar. De som har 

deltagit i min studie hade överlag väldigt lite erfarenhet av e-böcker så att göra studier 

med deltagare som haft möjlighet att prova på e-boken i större utsträckning tror jag hade 

varit givande för att få kunna mer konkreta handlingsplaner. Även att inkludera både de 
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som föredrar det och de som inte gör det, samt icke-läsare och läsare, vore en möjlig 

studie.  

Enligt bibliotekslagen måste biblioteken tillhandahålla olika typer av material, såsom 

tryckta och elektroniskt (Biblioteksföreningen, 2018). Därför anser jag att det är ett 

aktuellt ämne för en fortsatt studie, om e-böckernas vara på biblioteken. Då Klein (2017) 

och Bergström et al. (2017) lyfter fram problemet med kostnaderna för biblioteken med 

e-boksutlån och att det i så hög grad påverkar utbudet, vore det intressant med en studie 

om möjliga alternativ för e-boksutlån på folkbiblioteken. Det är något som även påverkar 

målgruppen i den här studien då det de önskar är ett större utbud och nyare titlar, vilket 

idag är en svårighet på grund av ekonomin då inköp av nyare titlar oftast bortprioriteras 

på grund av att de är så dyra och även att förlagen i flertalet fall lägger karens på de nyare 

titlarna vilket medför att de inte blir tillgängliga för biblioteken.   
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Bilaga 1  
  

Brev till respondenter Hej!  

Jag är student på Högskolan i Borås och jag skriver min kandidatuppsats. Min uppsats 

ska undersöka hur biblioteken kan hjälpa till att utveckla 13-16- åringars läsning genom 

att använda sig utav e-medier. Den här uppsatsen är även en rapport som jag utför åt 

Uppvidinge Bibliotek som ska kunna implementeras i deras handlingsplan. För att kunna 

genomföra min studie ska jag intervjua lärare och även elever. Därför behöver jag just 

din hjälp.  

All information som framkommer vid intervjun behandlas med full anonymitet, så inga 

namn eller dylikt som kan avslöja din identitet kommer att ingå i uppsatsen.  Din 

medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta när du vill. Om jag har ditt medgivande 

önskar jag att få spela in intervjun. Intervjuerna beräknas pågå högst en timme. Resultatet 

kommer enbart användas för denna uppsats ändamål. Den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras på Högskolan i Borås studentuppsats-portal.  

  

Tack för att du vill medverka i min studie.  

Hälsningar Karin Sten  
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Bilaga 2  
    

 HÖGSKOLAN I BORÅS   
 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT;   2018-11-15 

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap                                               Karin Sten   

  

      

    

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig  

  

Som en del av kursen Kandidatuppsats: Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås utför jag en studie med syftet att undersöka hur biblioteket kan bidra till ökad 

läsförståelse och språkutveckling med hjälp av e-medier, hos målgruppen i årskurs 7-9.  
  

Jag som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt ålder 

och årskurs.  

  

Uppgifterna kommer att användas för att ge en bild av hur eleverna i den utvalda målgruppen 
använder sig av biblioteket idag och hur biblioteken kan öka tillgängligheten för e-medier för 

målgruppen.  
  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 

(a) i dataskyddsförordningen (samtycke).   

  

Uppgifterna kommer att användas av mig samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna är dock allmänna handlingar 
som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen.   

  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och raderas när de inte längre är nödvändiga/senast 

vid betygsättning av den uppgift personuppgifterna ingår i.  

  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig.  

  

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna.   
  

  

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.   

  

  

_____________________________  

Underskrift   
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 _____________________________      

Namnförtydligande  

  

  

 _____________________________      

Ort och datum  

  

Vårdnadshavares underskrift (om deltagaren i studien är under 18 år)  

  

  

 __________________________  _____________________________  

 Underskrift  Underskrift  

  

  

 _____________________________  _____________________________  

 Namnförtydligande  Namnförtydligande  

  

  

 _____________________________  _____________________________  

 Ort och datum  Ort och datum  

  

  

  

  

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare  

  

  

____________________________________________  

Studentens namn  

  

  

____________________________________________  

Kurs och kurstillfälle  

  

  

____________________________________________  

Kursansvarig (namn, avdelning)  
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Bilaga 3  
  

Intervjuguide  

 -  Information om studien och etiska aspekter  

Del 1, semistrukturerade intervju med pedagog  

1. Hur skulle du beskriva elevernas läsförståelse?  

2. Hur ser elevernas läsvanor ut i skolan, i vilken omfattning läser de skönlitteratur?   

3. Hur använder du dig som lärare av biblioteket i din undervisning?  

4. Hur arbetar du med läsutveckling i din undervisning?  

Del 2, fokusgruppsintervjuer med elever  

1. Hur och till vad använder ni er av biblioteket idag?  

2. Varför läser ni?  

3. Har ni använt er av bibliotekets e-medier och i så fall vad?  

4. Har ni tillgång till digitala verktyg, exempelvis dator, surfplatta, mobiltelefon?  

5. Hur mycket tid lägger ni på internet på en dag och till vad?  

6. Vad skulle ni önska fanns för att ni skulle använda er av bibliotekets e-medier 

utbud?  

  

  

  


