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Abstract:        The younger generation is reportedly not reading anymore and the older      

generation is concerned. What can be done to make today's youth read more 

and can libraries be a part of projects which promote reading amongst young 

people? Some researchers suggest that the digital natives would perhaps be 

more interested in reading if they were able to read from a screen. But what 

do the young people say about e-books? Do they read e-books and is it 

possible that reluctant readers could be encouraged to read more if they got 

the option of a reading from a tablet? The purpose of this study is to explore 

the attitudes towards e-books and to see if students from a high school on the 

Åland Islands prefer one medium over the other. The study further wants to 

look into the reasons why, or why not they prefer e-books. Two  groups  of  

readers are compared with each other: avid readers and reluctant readers, in 

order to see if there is any difference between them concerning their attitude 

towards the e-book. Data was collected through a survey which was 

completed by 55 students aged between 16-18. The theoretical framework  

builds upon Mats Dolatkhah's ideas of materiality and modality of reading  

and texts. The results of this study show that the students are not fond of e-

books and they actively state that they don't want everything in their lives to 

be dominated by technology and screens. It is possible to argue that this 

negative attitude towards e-books has something to do with the materiality  

of the medium. These results indicate that the young participants in this study 

aren't inclined to engage in reading with modern technology. The study also 

shows that the physical appearance of the printed book is a factor which 

contributes to the students' positive reading experiences.
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1. Inledning

Idag lever vi i en alltmer digitaliserad värld där flera tjänster, aktiviteter och sysselsättningar flyttar

ut  på  internet.  Även  läsningen  har  digitaliserats  och  de  senaste  tio  åren  har  e-boken  varit  på

frammarsch  vilket  har  initierat  polariserade  debatter  där  man  antingen  hyllar  fenomenet  eller

förfasas över ”bokens död”. Men är boken död? E-boksläsning och dess försäljningssiffror ökade

mycket under det tidiga 10-talet för att sedan stanna av några år senare och har sedan dess hållit sig

kvar på ungefär samma nivå i Sverige (Wallin, Tattersall Wallin & Gunnarsson Lorenzen, 2019). I

Finland rapporterar flera bibliotek om hur de i allt högre utsträckning överstiger de budgetgränser

de  satt  upp  för  e-boksutlåning  och  hur  detta  medieformat  verkar  bli  alltmer  populärt  vid

bibliotekslån (Lind, 2018). Vidare verkar e-boken för tillfället leva sida vid sida med den fysiska

boken där de beroende på syfte och kontext, tillgodoser olika behov hos sina läsare.

I Sverige har e-bokens försäljningssiffror inte ökat på många år. Istället har det skett en markant

ökning av prenumerationstjänster  som distribuerar  digitala  böcker  (Wallin  et  al.,  2019).  Alltfler

betalar nu för att få tillgång till ett stort digitalt bibliotek av böcker, både i ljud- och textform, som

fungerar på ett liknande sätt som deras motsvarighet i musikvärlden - Spotify. Detta kan vara ett

tecken på att våra läsvanor är under förändring och är därför intressant att studera närmare eftersom

det kan berätta något om läsningens framtid (Tattersall Wallin & Nolin, 2019). Tidigare forskning

har  i  mångt  och  mycket  fokuserat  på  det  ickelitterära  fältet,  alltså  den  mer  faktabaserade

utgivningen, men ju vanligare surfplattor och e-böcker blir i läsares vardag, desto större är chansen

att det digitala läsandet även sprider sig till de litterära texterna (Tveit & Mangen, 2014).

Den digitala bokens ankomst har även visat sig vara en kontroversiell händelse i våra liv. Många är

de  vilka  har  predikat  om  böckernas  och  läsningens  stundande  domedag.  Vår  förmåga  till

djupläsning går förlorad och ersätts istället med flyktig, ytlig läsning som inte lägger grunderna för

analytiskt  och  kritiskt  tänkande  menar  exempelvis  Wolf  och  Barzillai  (2009).  Men  förändrade

läsvanor är i sig inget nytt.  Historiskt sett har vi gått från gemensam högläsning till  solitär tyst

läsning, från rullar till codexboken (Fischer, 2003). Sokrates predikade på sin tid om faran med det

nedskrivna ordet. I Faidros talar han om hur det nerskrivna ordet är ett dött ting vilket kommer att

ge en samma svar om och om igen. Därför kan inte det nerskrivna ordet, på samma sätt som talet,

väcka diskussion och tankar. Platon fortsatte i samma spår med att beskriva faran i att memorera en

hel text. Han ansåg att det leder till att reflektion och kritiskt tänkande inte får ta sig utrymme. Ett

utrymme som den nerskrivna texten egentligen ger bättre möjligheter för (Barron, 2014). Skumma,

en typ av extensivt läsande vilken i modern tid ofta beskrivs i negativa termer och anses vara den
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goda djupläsningens motsats, är  inte heller  ett  nytt  påfund som uppkommit på grund av digital

teknik och internet (Wolf & Barzillai,  2009).  Under medeltiden läste sällan vetenskapsmän och

studenter hela texter, utan skummade stora mängder text i syfte att täcka så många skrifter som

möjligt och identifiera relevanta aspekter (Makkinen, 2014). Läsvanor förändras på grund av att

samhället förändras eftersom läsare lever i detta samhälle och därför ofrånkomligt är en del av en

kulturell kontext. Samhällsförändringar vilka påverkar individers vanor och livsförhållanden sker

kontinuerligt och idén om boken som ett fysiskt objekt är inte skrivet i sten då det ständigt föds nya

behov, vanor och teknik i  samhällen i  förändring (Scheldrick Ross, 2018).  Ny teknik utvecklas

utefter  nya  behov men kan även påverka människors  vanor  och praktiker.  Digitaliseringen kan

möjligtvis vara ett exempel på ett sådant samhällsförändrande fenomen.

Den  yngre  generationens  läsvanor  och  -preferenser  kan  potentiellt  berätta  något  om  framtida

läsvanor och praktiker. (Wallin, et al., 2019). Denna uppsats är inspirerad av de frågor som väcktes i

en  tidigare,  mindre  intervjustudie  som  genomfördes  hösten  2018  av  författaren  till  den  här

uppsatsen. Dessa frågor kommer här att utforskas vidare i en enkätundersökning. Studien är även

influerad  av  en  undersökning  utförd  av  Tveit  och  Mangen  (2014).  De  undersökte  tonåringars

relation  till  e-böcker  och  studien  utgjordes  av  inledande  pilotintervjuer  och  en  efterföljande

enkätstudie  baserad  på  de  teman  som  uppkom  under  intervjuerna.  Tveits  och  Mangens

undersökning visade att de ovana läsarna tenderade att föredra e-boken i större utsträckning jämfört

med de vana läsarna. I den tidigare nämnda intervjustudien från 2018 intervjuades tre pojkar från

Ålands gymnasium. Intervjufrågorna berörde deras läsvanor och deras relation till e-boken. I dessa

intervjuer dök intressanta kommentarer upp om pojkarnas syn på läsarens identitet och skärmars

inverkan på deras ögon. Det lades stort fokus vid e-bokens potentiella avsaknad av möjlighet till att

skapa eller upprätta en identitet som läsare, samt hur e-boken för dem inte kändes tillfredsställande

att läsa från eftersom skärmen upplevdes som irriterande för deras ögon. Detta trots att två av dem

beskrev sig själva som gamers och spenderade många timmar varje dag framför en dataskärm. Det

verkade som att det hände något när de skulle läsa från en skärm istället för att interagera med den

som i tv-och dataspel. Alla tre kunde även beskrivas som vana läsare och två av dem tog läsning på

stort allvar. Alla talade de om hur icke-tilltalande e-boken var då den ansågs sakna personlighet.

Enligt de tre pojkarna saknar e-boken förmågan att förmedla för omvärlden att man läser en bok och

vad för typ av bok man läser.  Läsande och litteratur hade för dessa tre vana läsare med deras

identitetsskapande att göra och den fysiska boken berättar, enligt dem, något annat om detta än dess

digitala motsvarighet. Ett intresse att undersöka dessa teman vidare samt att se vad gymnasieelever

på Åland har för relation till e-böcker, har gett upphov till denna uppsats. Kan det finnas en skillnad

mellan de som läser mycket och identifierar sig som läsare och de mer ovana läsarna vad gäller

deras attityd gentemot den tryckta bokens digitala släkting? Kan e-boken vara ett mer intressant
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alternativ för de mer ovana och ovilliga läsarna? Storläsare i bland annat Australien har exempelvis

även de funnits  vara mer ovilliga till  det  digitala  läsandet  än mer ovana läsare (Merga,  2015).

Studien vill därför jämföra inställningar till e-boken hos vana läsare respektive ovana läsare. Detta

för att se om e-boken liksom i Tveits och Mangens (2014) studie är mer populär bland gruppen

ovana läsare och därigenom analysera e-bokens potential som läsfrämjande verktyg.

Enligt Bibliotekens internationella manifest (2014) hör det bland annat till folkbibliotekens uppgift

att ”skapa och stimulera läsvanor hos barn från tidig ålder” (s.12). Biblioteken ska arbeta för att

initiera läsglädje och erbjuda textmaterial som bidrar till en positiv inställning till läsning bland barn

och  unga.  Genom  att  genomföra  studier  om  barns  och  ungas  läsvanor  och  -preferenser  kan

biblioteken hålla sig ajour med vad för sorts material som bör införskaffas för att fortsätta fungera

som ett stöd och resurskälla för unga och deras läsning. Genom att exempelvis undersöka läsvanor

och sättet unga införskaffar information på, kan man få en bild över vilka behov unga har idag. Hur

förhåller de sig till e-boken och vad är deras inställning till att läsa böcker från en surf-och/eller

läplatta? Om unga potentiella läsare visar sig vara negativt inställda till e-boksformatet samtidigt

som bibliotek och skola satsar på att erbjuda dem böcker i e-format kanske det istället påverkar det

läsfrämjande arbetet negativt. Men om det istället finns en kunskapslucka angående e-böcker bland

unga  som påverkar  deras  inställning  till  e-boksläsning,  kan  det  istället  finnas  ett  behov  bland

biblioteken att se över informationsförmedling gällande e-böcker. Den digitala bokens materiella

egenskaper kan dock även de vara en faktor som påverkar unga läsares vilja att ägna sig åt att läsa

e-böcker. Oavsett är det viktigt att ha kunskap om framtida läsares läsvanor, önskemål, behov och

läspraktiker  för  att  kunna  planera  inför  framtida  bibliotek,  läsfrämjande  insatser  och  andra

informationsinfrastrukturer.  

Rapporter  från  exempelvis  NEA (2004)  och  årliga  PISA-undersökningar  visar  hur  läsintresset

fortsätter  att  sjunka,  och  hur  läsförståelsen  försämrats  bland  ungdomar  i  exempelvis  Finland,

Sverige och USA. Dessa rapporter poängterar och lyfter ytterligare vikten av bibliotekens uppgift

som  en  läsfrämjande  institution  i  dagens  samhälle.  Läsförståelse  är  vital  i  samtidens

informationssamhälle då den påverkar människors möjlighet till arbete, något som återigen visar att

läsfrämjande projekt och institutioner fortsätter att vara viktiga demokratiska verktyg. Rapporterna

om ett sjunkande läsintresse är något som även det kan, om inte lösas, i  alla fall få en djupare

förståelse  med hjälp  av forskning om barns  och ungas  läsande och läspraktiker.  Denna typ  av

forskning kan kanske bidra med kunskap om vad som motiverar till läsning och se ifall det finns

medier som barn och unga föredrar. Idag bedrivs läsforskning inom många olika discipliner, bland

annat biblioteks-och informationsvetenskap (Höglund, 2012). Läsforskning kan vara en viktig del i

utvecklandet  av bibliotekens roll  som en läsfrämjande institution  och är  därav relevant  för  det

3



biblioteks-och informationsvetenskapliga fältet.

Avgränsning

Den  här  uppsatsen  undersöker  ungdomars  syn  på  och  upplevelser  av  e-boken,  samt  e-

boksläsningens popularitet  bland unga på Åland. Begreppet unga är dock en term som inte har

någon bestämd ålder och vem som är ung vuxen kan tolkas brett. Exempelvis brukar bibliotek sätta

in unga vuxna i åldrarna 12-18 medan bokindustrin använder en bredare definition, vilken även

inkluderar läsare i 20-årsåldern (Rutherford, Merga, McRae, Bullen & Johanson,  2017). I denna

studie avgränsas denna grupp ytterligare och fokuserar endast på gymnasieelever. Detta då det är en

intressant ålder att undersöka läsvanor i då de befinner sig i övre tonåren men ännu inte är vuxna.

Förhoppningen, eller fördomen, är att dessa ungdomar möjligtvis kan ha bildat sig en uppfattning

och åsikt om hur de gillar att läsa och varför, samt varför de inte gillar att läsa. På Åland tenderar

även  skolbiblioteken  att  premieras  mest  bland  låg-och  mellanstadieskolorna  där  de  besöker

biblioteket  varannan vecka.  I  en  högstadieskola  på  Åland har  dessa  besöksstimmar  begränsats,

mycket  på  grund  av  läroplanen  där  fler  timmar  krävs  till  direkt  undervisning,  till  högst  två

biblioteksbesök per termin. Liknande tendenser återfinns i övriga högstadieskolor på Åland vilket

innebär att unga förlorar kontakten med biblioteket ju äldre de blir. Det är därför intressant att titta

på gymnasieelevers  läsaktivitet  och -preferenser  i  övre tonåren för att  få  kunskap om hur  man

potentiellt kan uppmuntra dem till att läsa mer. Dessa gymnasieelever tillhör även en generation

som  är  uppvuxen  med  digital  teknik  och  är  en  generation  som  har  uppmäts  läsa  i  mindre

utsträckning än tidigare generationer  (Rutherford et al., 2017; Scheldrick Ross, 2018; Hedemark,

2018).

Platsen för studien utgörs av en ö på ca 30 000 invånare och är därför ett litet och relativt isolerat

samhälle. Det finns forskning som visar på att e-bibliotek och elektroniska informationsresurser är

något som skulle kunna vara fördelaktigt för perifera platser som landsbygd och mindre orter som i

allmänhet  inte  har  samma tillgång till  ett  större  urval  av litteratur  och  information (Rothbauer,

2009). Därav utgör Åland och platsen en annan viktig komponent i studiens val av urvalsgrupp då

det ter sig intressant att titta på unga på Ålands attityd till e-boken när e-material skulle kunna vara

en alternativ källa till litteratur och informationsmaterial för åländska ungdomar. Studier inom detta

område har tidigare inte heller utförts i stor utsträckning på Åland. 

Studien vill se huruvida ovana läsare är mer positivt inställda till e-böcker och om det i så fall är

något som bibliotek och skola kan arbeta med i syfte att uppmuntra till läsning. Undersökningen

ämnar därför jämföra ovana och vana läsares inställning till e-boken.
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Fokus ligger på läsning som gymnasielever på Ålands gymnasium i åldern 16-18, väljer att ägna sig

åt  på  fritiden,  något  som  i  denna  studie  kallas  för  nöjesläsning.  Nöjesläsningens

begreppsbeskrivning kommer från Merga och Moon (2016),  där de beskriver  recreational book

reading eller  reading for pleasure som läsning personer frivilligt väljer att ägna sig åt, utan krav

från  yttre  auktoriteter  som  skola  och  föräldrar.  I  vissa  studier,  exempelvis  Hedemarks  Unga

berättar (2018), är det många unga som berättar om hur de föredrar att läsa faktaböcker när de själv

får välja. Vilket än mer belyser vikten av att inte välja bort någon viss typ av genrer i en studie som

vill fokusera på ungas läsning. På så vis läggs i denna studie ingen vikt vid vilken typ av genre

ungdomarna  läser,  det  kan  vara  skönlitteratur  eller  facklitteratur  det  har  ingen  inverkan  på

undersökningen, utan det enda kravet är att läsningen inte är ett krav. Det fria valet som enligt

Hedemark verkar påverka ungas läsupplevelser behöver möjligtvis inte endast beröra genrer utan

kan även sammankopplas med olika typer av bokformat. Denna studie kommer därför att undersöka

vilket  läsformat  unga föredrar  när  de  själv  får  välja.  Denna uppsats  krävde  inte  att  deltagarna

behövde vara aktiva e-boksläsare, dock vill studien undersöka orsaker till varför eller varför inte

ungdomar inte läser e-böcker på sin fritid och därav var det av vikt att deltagarna åtminstone någon

gång försökt  läsa en e-bok eller  varit  i  kontakt  med en  e-bok.  Dock hade  eleverna  på Ålands

gymnasium erfarenhet av e-böcker från skolan då en del av deras skolmaterial var i e-format.  

Studien fokuserar även på den typ av läsning som kallas  long-form reading, vilken är en läsning

som associeras med böcker och e-böcker, alltså en läsning man ägnar sig åt när man läser en längre

text.  Denna form av läsning  har,  i  motsats  till  läsning  av  sms  och e-mail,  kunnat  kopplas  till

förbättrad  läsförmåga  och  förbättrade  sociala  och  kognitiva  färdigheter  (Rutherford,  Merga  &

Singleton, 2018).

1.1 Centrala begrepp

Nöjesläsning

Denna  uppsats  undersökningsområde  har  ytterligare  begränsats  till  att  endast  studera  de  ungas

nöjesläsning. Nöjesläsning innebär en läsning som läsaren själv, utan krav från skola eller annan

auktoritet, valt ut att ägna sig åt på sin fritid. Nöjesläsning definieras alltså utefter det personliga

valet och är särskilt från den litteratur som läses i skolan. Dock innebär inte detta att nöjesläsning

endast skulle innefatta skönlitterära verk utan genre och typ av bok är betydelselöst.
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E-bok

Med e-bok menas alla de böcker man kan läsa på surfplatta, dator, smartphone eller annan digital

utrustning.

Vana och ovana läsare

För att  namnge de två olika grupperna vilka jämförs i denna uppsats har studien inspirerats av

Mergas och Moons (2018) uppdelning av läsare, och utifrån dessa gjort avvägningar över vilka

termer  som lämpar  sig  bäst  för  just  denna studie.  I  slutändan valde  jag  att  kalla  de  två  olika

läsgrupperna  för  ”vana”  respektive  ”ovana”  läsare  då  det  i  enkätundersökningen visade  sig  att

många av eleverna som inte läste mycket på fritiden ändå önskade att de hade tid att läsa mer. I

många fall berodde deras icke-existerande long-form reading på ont om fritid. Skolan kom emellan.

Genom att kalla dem för ”vana” och ”ovana” läsare istället för exempelvis ”villiga” och ”ovilliga”

läsare kommer man ifrån den ibland felaktiga bilden av att detta är en grupp som inte har ett intresse

av att läsa.

Formatpreferenser

Detta begrepp syftar till bokformat eleverna föredrar vid läsning. De olika format som nämns och

analyseras i denna studie är den tryckta boken, e-boken och ljudboken.

I studien förekommer både ”deltagare” och ”elever” för att beskriva dem som besvarade enkäten.

Det finns ingen betydande skillnad i användningen av begreppen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Med grund i mitt forskningsproblem, att läsintresset bland unga sjunker samtidigt som den digitala

läsningen ökat, vill jag undersöka om e-boken kan fungera som ett läsfrämjande verktyg för ovana

läsare. Mer specifikt vill jag undersöka hur läsvanor och läspreferenser ser ut bland unga, samt se

huruvida det finns en skillnad i inställning till e-boken mellan ovana och vana läsare. Syftet med

denna studie är därför att undersöka ungdomars attityder till e-böcker och e-boksläsning, samt hur

dessa attityder relaterar till bokmediets materiella förutsättningar. 
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Forskningsfrågor:  

1. Hur ser gymnasieelevers läsvanor ut vad gäller e-böcker? Vilka faktorer är det som hindrar

eller uppmuntrar gymnasieeleverna till att föredra/engagera sig i e-boksläsning på fritiden?

2. Finns det skillnader i attityder gentemot e-boken bland ovana och vana läsare och hur ser i

så fall de skillnaderna ut?  Kan e-boken påverka läsupplevelsen samt intresset för läsning

bland ovana läsare och fungera som ett potentiellt läsfrämjande verktyg?

1.3 Disposition  

Uppsatsen  inleds  med  en  genomgång  av  forskningsområdet  och  bakgrunden  till  denna  studies

inspiration  och  forskningsämne.  I  detta  kapitel  avhandlas  även  syfte  och  frågeställningar  samt

centrala begrepp som är viktiga för studien. I kapitel två går uppsatsen igenom tidigare forskning

vilken är indelad i fem olika avsnitt – digital natives, forskning om läsning och digital läsning,

forskning  om e-böcker  och  läsgrupper,  forskning  om hur  läsvanor  formas  samt  ett  avslutande

avsnitt som reflekterar över det urval som gjorts av tidigare forskning och hur det används i denna

studie. Sedan följer kapitel tre, vilket lägger grunden för det teoretiska ramverk och analysverktyg

som används i analysen. Kapitel fyra går igenom studiens metod för insamling av material, hur

undersökningen utformats, hur urvalet genomförts och analysmetod. En genomgång av de etiska

ställningstaganden som gjorts vid arbetet med denna undersökning tas också upp i detta kapitel.

Resultatet  presenteras i  kapitel  fem och är  indelat  i  tre olika avsnitt:  allmänna inställningar  till

läsning  och  e-boken,  materialitet  och  modalitet.  Slutligen  förs  kapitel  sex,  en  diskussion  om

studiens resultat och e-bokens läsfrämjande potential. I detta kapitel där slutsatser presenteras och

tankar  kring  framtida  forskning  framförs.  Här  har  även  ett  avsnitt  om studiens  teoretiska  och

metodiska begränsningar lagts till. I slutet av denna uppsats finns en bilaga som består av den enkät

som användes i denna undersökning.
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2. Tidigare forskning

I detta kapitel följer en genomgång av tidigare forskning som relaterar till den aktuella studien.

Första avsnittet berör forskning om analog och digital läsning. Andra avsnittet tar upp forskning om

olika läsgrupper och deras relation till e-boken. Avsnitt tre behandlar forskning om hur läsvanor

formas och uppstår. Syftet med dessa tre ämnen är att bygga en bild av forskningsområdet samt ge

en bättre förståelse av de studier som kommer diskuteras och jämföras med denna uppsats resultat. I

slutet av detta kapitel följer en reflektion över tidigare forskning som valts ut för denna studie och

varför.

2.1 Digital natives

I de undersökningar som redogörs i detta kapitel förekommer ibland begreppet digital natives. Detta

är något som denna uppsats har varit tvungen att förhålla sig till, främst när den refererar till en

sådan studie  eller  diskuterar  dess  innehåll.  Men utöver  detta  har  denna  studie  försökt  undvika

begreppet eftersom det är omdebatterat och något som senare forskare som exempelvis Paul A.

Kirschner  och  Pedro  de  Bruyckere  (2017)  menar  att  inte  baserats  på  empirisk  forskning  utan

utvecklats  ur  pseudovetenskap  och  myter.  Begreppet  har  på  så  sätt  fötts  ur  en  tro  på  att  den

generation som är uppvuxen med digital teknik även är mer trolig att utveckla en preferens för

denna teknik och äger en större mer kunskap om detta område än den äldre generationen (Kirschner

& de Bruyckere, 2017). Kirschner och de Bruyckere argumenterar dock för att detta kan visa sig

vara  en  problematisk  tes  att  föra  då  det  kan  komma  att  påverka  hur  vi  utrustar  den  yngre

generationen för att ta del av den nya digitala tidsåldern. Om man exempelvis anser att de redan

besitter adekvat kunskap om det digitala utbudet kan det leda till att man hoppar över centrala delar

i deras digitala kunskap. Det är även problematiskt att tro att alla från denna generation skulle ha

exakt samma kännedom om digital teknologi och med detta antagande kan man komma att missa

vitala skillnader som finns inom gruppen barn och unga. Man ignorerar exempelvis aspekter som

klass, individ samt platsens betydelse. De ungdomar som inte bor i städer och befinner sig på mer

isolerade platser kanske exempelvis inte har samma möjligheter och tillgång till digital teknik som

erbjuds de som bor i städerna (Rutherford et al., 2018).
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2.2 Forskning om läsning och digital läsning

I  boken  Reading  Still  Matters:  what  the  Research  Reveals  about  Reading,  Libraries  and

Community, undersöker Catherine Scheldrick Ross var i sanningen ligger i de senaste årtiondets

upprörande rapporter om minskande läsintresse och sämre läsförståelse bland unga.  Exempelvis

spås det i en rapport från 2004 av National Endowment for the Arts [NEA] Reading at Risk, en

framtid där nöjesläsning helt dött ut som fenomen om inte denna nedåtgående trend avstannar eller

allra helst vänds. Den digitala läsningen har av många ansetts som ett hot, men Scheldrick Ross

visar upp en bild av diskussionerna kring fenomenet där två sidor framkommer som antingen har en

negativ syn på e-boken eller en positiv. 

Scheldrick  Ross  går  igenom några  av  de  största  farhågorna  med  digitaliseringen.  Neurologisk

forskning har bland annat kunnat kartlägga hur hjärnan formats efter stimuli utifrån. Vilka typer av

medier vi använder påverkar på så sätt våra läsvanor och därför på långsikt även våra hjärnor. Den

nya typ av hypertextuell läsning som internet möjliggör kan därför påverka en typ av läsning som

av en del forskare kallas för  djupläsning. Djupläsning innebär ett läsande som läser en text med

kritisk blick och bygger egna idéer utifrån texten (Wolf & Barzillai, 2009).

En annan farhåga är hur digitaliseringen kommer innebära bokens och läsandets död. Scheldrick

Ross menar dock att om man tittar på dagens försäljningssiffror kan man se att trenden faktiskt är

positiv för den tryckta boken. Bokhandlar kanske möjligtvis går på knäna men boken har gått från

att vara ett obskyrt föremål till ett av våra vanligaste (Striphas, 2009). E-bokens försäljningssiffror

visade sig även stanna av runt 2015 (Pew, 2016). På samma gång skriver Scheldrick Ross att det

dalande läsintresset inte inte ser fullt lika illa ut om man väljer att definiera läsning på ett annat sätt.

I rapporter som NEA:s ligger fokus på litterär läsning, alltså den läsning som utgörs av mestadels

skönlitterära böcker. Att läsa tidningsmagasin, nyheter eller serietidningar räknas alltså ofta inte in

när man mäter ungas läsvanor och läsintresse idag (Scheldrick Ross, 2018). Om man sätter saker i

perspektiv  visar  även många studier  exempelvis  att  läsförståelse  bland yngre  och befolkningen

generellt, är på en betydligt högre nivå än vad den var för ca 50 år sedan (NAEP 2012). Vidare har

studier från Pew Research Center (2012) funnit att läsare av e-böcker tenderar att vara ovanligt

lässugna. Man är ofta orolig för hur den yngre generationens läsande påverkas av att de vuxit upp

med en stor tillgång till digital teknik och skärmar. Men en Pew Research Center-studie från 2016

visade att yngre personer i högre utsträckning läser e-böcker än äldre, samtidigt som de unga även

toppade siffrorna på hur många som faktiskt läser tryckta böcker överlag. 
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Scheldrick  Ross  presenterar  här  olika  perspektiv  på  läsningens  status  idag  där  många  ser  den

digitala tekniken som ett hot. Istället för att förkasta den digitala läsningen helt ser Scheldrick Ross

att man kan finna aspekter och egenskaper hos den vilka faktiskt kan hjälpa till att höja den litterära

skriv-och läsförståelsen.  Scheldrick  Ross  spekulerar  i  om det  exempelvis  potentiellt  kan finnas

något läsfrämjande i skärmens möjliggörande av ett interaktivt förhållande till texten. Möjligheter

till att förstora texten kan exempelvis hjälpa personer med sämre syn i deras läsning. Den digitala

boken skyddar även läsares privatliv på ett annat sätt då den med sitt fysiska yttre inte kan förmedla

till omvärlden vad för typ av bok som läses. Exempelvis har genres med relativt låg status som

romance-genren visat sig vara en storsäljare i e-boksformat. 

När  det  gäller  de olika debatter  kring digitaliseringens effekter  på läsande och böcker  tenderar

debatterna att beskriva det föredragna mediet som det medium vilket engagerar läsaren och bidrar

med en aktiv läsning. I motsats porträtteras det icke-föredragna mediet som ett medium vilket bidrar

till passiviserande och oengagerad läsning vilket enligt debattörerna anses vara en negativ typ av

läsning (Reinking, 2001; Wolf & Barzillai, 2009; Parks, 2015). På så vis rapporteras många olika

motstridiga  sidor  om  e-böcker  och  tryckta  böcker  (Scheldrick  Ross,  2018).  Men  en  annan

läsfrämjande aspekt av digitaliseringen är sajter som exempelvis Wattpad, där folk delar med sig av

sina egna texter, fanfics och dikter, och där de kan få flera tusentals läsare som kommenterar och

ger  input.  Utifrån  dessa  sajter  kan  man  se  en  sida  av  internet  som indikerar  att  läsande  och

skrivande inte  är på väg att  dö ut.  Margaret Atwood (2012) menar att  sajter  som dessa istället

gynnar läs-och skrivkunskap och möjliggör ett större utbyte mellan läs-och skrivintresserade som

kan träffa gelikar i en större skala än vad som tidigare var möjligt.

 

Samtidens enorma informationsflöde sägs även påverka vår koncentration och förmåga att fördjupa

oss i en text en längre tid. En stress om att inte hinna läsa allt existerar i dagens samhälle som den

en gång även existerade på 1500-talet. Den medeltida människan var liksom vi tvungna att skaffa

sig metoder för att sålla i informationsflödet (Blair, 2003). Typografi kan vara ett sådant hjälpmedel.

I  början  hjälpte  typografi  folk  att  läsa  tyst  och  snabbt  samt  gav  större  möjlighet  till  en  mer

diskontinuerlig läsning (Hillesund, 2010). Punkter för att särskilja olika meningar och mellanrum

för att markera olika ord, underlättar läsningen och var en praktik som standardiserades i och med

den tryckta bokens födelse. På samma sätt svarar nu typografin på den digitaliserade samtidens

behov  genom  att  exempelvis  utveckla  sidor  som  är  lätta  att  snabbt  skumma  igenom  då

internetanvändare ofta vill klicka sig vidare till nästa text inom korta tidsperioder (Lupton, 2010).

Dessa olika verktyg som hjälper läsaren att snabbt ta sig igenom en text har på så vis alltid funnits

och  alltid  utvecklats  utifrån  läsarens  behov.  Webbanvändare  är  därför  inte  nödvändigtvis  alltid

otåliga läsare utan det är själva mediet de använder som kommer med vissa förväntningar (Nielsen,
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2000).

Det digitala läsandet har även synliggjort något som den tryckta boken inte kunde. Det digitala

läsandet har visat att läsning är en fysisk aktivitet som även involverar kroppen. Händer, ögon och

själva känslan i att hålla i en bok och vända blad är något som även de räknas in i läsupplevelsen

(McLaughlin, 2010). I många fall är det just detta som hindrar en del läsare från att fullt ut kunna

njuta av läsupplevelsen med en digital bok. Bokens fysiska materialitet hjälper läsare att minnas var

någonstans på sidan de läste en viss rad och läsare beskriver även en sorts intimitet med boken som

de inte upplever med e-boken (Scheldrick Ross, 2018). Scheldrick Ross avslutar med att påpeka att

många enkäter kan kartlägga större trender men undersökningar som ger oss information om hur

läsare faktiskt upplever att läsa från en digital skärm kan ge oss djupare insikter om var verkligheten

egentligen  befinner  sig  bland  alla  dessa  mer  negativa  teorier  och  utsikter.  Angående  den

polariserade debatten skriver Scheldrick Ross att det enda man i slutändan kan komma överens om

är att  läsandet i och med digitaliseringen förändrar vår läsning på ett eller  annat sätt.  Antingen

förändras våra läsvanor-och praktiker eller så förändras vår syn på vad vi definierar som läsning och

mer specifikt riktig läsning.

Paulette M. Rothbauer är inne på samma spår om ungas läsning i sitt kapitel Young Adults and

reading (2018). Sen e-bokens födelse och speciellt efter att den började växa i popularitet, har en

polariserad debatt framträtt där de olika sidorna i debatten lägger fram rapporter som ger två olika

perspektiv på fenomenet. Den ena sidan menar att riskerna med digital läsning starkt överväger de

positiva egenskaperna som digital läsning innefattar, medan den andra sidan visar möjligheterna och

hur e-boken kan vara ett verktyg för att öka läslusten och förbättra läsförmågan bland barn och unga

(Reinking, 2001; Wolf & Barzillai, 2009; Parks, 2015). Rothbauer skriver dock att man idag kan se

att  unga  idag  faktiskt  läser  väldigt  mycket.  Många  läser  inte  bara  faktiska  böcker,  utan  även

tidningar, dataspelsmanualer, bloggar med mera, och de spenderar varje dag tid i chattar och andra

digitala kommunikationsmedel  (Cruickshank, 2004). Detta menar Rothbauer att också är läsning.

Dataspel  och  onlineaktiviteter  är  även  något  som  kräver  traditionella  former  av  läs-och

skrivförståelse (Guthrie & Metsala, 1999). Den traditionella bokens död i och med digitaliseringen

och de ungas påstådda ointresse för det tryckta mediet motbevisas även i en studie av Merga (2015)

där resultatet visar att unga fortsättningsvis föredrar den tryckta boken framför e-boken.

Rothbauer  tar  upp  vikten  av  den  socioekonomiska  faktorn  och  dess  inverkan  på  läsning  och

utformning av ungas läsvanor. När man ser till biblioteksanvändning visar studier att skillnaden inte

är lika stor mellan olika socioekonomiska klasser vad gäller biblioteksanvändning och -besök (Sin,

2012).  Bibliotek  som är  geografiskt  tillgängliga  för  de  unga  samt  besitter  en  samling  som är
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tilltalande för dem och uppfyller deras behov, besöks och används av unga (Sin, 2012). Rothbauer

skriver att detta visar på att biblioteken, för att behålla sin relevans och fortsätta fungera som en

läsfrämjande institution för unga,  måste  vara följsamma efter  barn och ungas behov genom att

lyssna på deras åsikter och ta reda på vad de behöver för att lyfta deras läsning.

Formandet av ens identitet  är en fundamental del i  en människas liv och sker oftast  under ens

tonårstid. Läsning har visat sig ha en viktig funktion i detta identitetsskapande. Genom att ta del av

berättelser kan en ung människa få kunskap om och orientera sig i världen. Studier visar även hur

nöjesläsning kan hjälpa unga till att forma sin identitet kring läsning och se sig själva som läsare

(Ivey & Johnston, 2013). Om en ung person i tidig ålder formar en självbild som ickeläsare kommer

det med tiden att bli allt svårare att skaka av sig den bilden. Genom att hjälpa barn och unga med att

upprätthålla en positiv känsla för läsning och uppmuntra till  frivillig nöjesläsning kan man öka

förutsättningarna för att de kommer att ta med sig denna känsla in i vuxenlivet.

PISA-undersökningar har även visat att ungdomar som läser mycket online är bättre och säkrare

läsare än de som inte läser online. Internet-communities skapar även möjligheter till nätverkande

bland läs-och skrivintresserade. Detta kan bidra till en ökad kunskap om litteratur bland unga och

kan stärka deras läs-och skrivförmåga.

Digital tillgång till böcker och kommunikation kan även spela en vital roll vad gäller ungdomar som

bor och lever ute på landsbygden. Tidigare studier av Rothbauer (2009) har visat att de inte erbjuds

eller har tillgång till samma läsfrämjande och stödjande medel som finns att tillgå i högre grad i

städer och större tätorter. Här anser Rothbauer att biblioteken har en uppgift att bidra med litteratur

som  kan  intressera  de  unga  samt  arbeta  aktivt  för  att  stödja  dem  i  deras  läsning  och

informationssökning. Ett digitalt utbud i form av e-bibliotek kan här vara en chans för de som har

långt till närmsta bibliotek, att få tillgång till ett större utbud utan att behöva ta sig långa sträckor. 

Forskning om e-böcker har i många studier fokuserat på akademiker och universitetsstudenter. The

phenomenology of on-screen reading: University students' lived experience of digitised text av Ellen

Rose  (2011)  är  ett  exempel  på  detta.  När  universitetens  kursmaterial  i  allt  högre  utsträckning

började förmedlas via digitala kanaler och i e-format ville Rose (2011) titta närmare på studenters

läsupplevelser i digitalt format. Med frivilliga studenter från ett universitet i Kanada genomförde

Rose tio stycken intervjuer med öppna frågor. Rose lät studenterna i studien berätta om den senaste

läsupplevelsen som de kunnat njuta av utan störningsmoment. Det var inget fokus på något speciellt

läsformat utan studenternas läsupplevelser tilläts vara av vilken typ som helst. Rose använder sig av

en  tematisk  innehållsanalys  för  att  identifiera  sex  teman  som  sedan  analyseras  utifrån  ett
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fenomenologiskt  perspektiv.  Studenterna anser  att  skärmen innebär  ett  störningsmoment i  deras

digitala läsande, exempelvis notiser som dyker upp och hur internet, med dess oändliga möjligheter

till  tidsfördriv  och  underhållning,  är  mer  lättillgängligt  via  surfplattor  och  datorer.  Studenterna

vittnar även om kroppssmärtor som de upplever uppkommer vid digital läsning, bland annat i rygg

och axlar, något som de inte upplever vid analog läsning. Det digitala läsandet är även kopplat till

ett läsande som studenterna ägnar sig åt när de har ett distinkt mål med sin läsning. Denna läsning

innebär en typ av läsning som utförs styckvis, där man endast läser specifika delar av en text. Det

analoga läsandet associeras till en mer kroppslig och emotionell läsupplevelse där man kan känna

lukten av en bok och höra ljudet av sidor som prasslar. De anteckningar som studenterna för vid

digital läsning bedöms vara av sämre kvalitet än de anteckningar som förs när de läser en tryckt

bok. Vid analog läsning kan de exempelvis stryka under samt göra anteckningar i marginalen, något

som studenterna anser är till större hjälp.

Åse  Hedemark  (2018)  gjorde  en  undersökning  om ungas  attityder  och  åsikter  om läsning  där

ungdomar  i  åldrarna  15-18  intervjuades.  I  Unga  berättar  (2018)  har  hon  anlagt  ett  teoretiskt

perspektiv vilket betonar de sociala praktikerna av läsning som inspirerats av det tvärvetenskapliga

fältet  New Literacy Studies.  Det  är  ett  fält  som framhåller  läsningens sociala  praktik och som

arbetar med begreppet litteracitet (engelska literacy). Litteracitet inbegriper det en individ gör med

en viss text eller texter i en viss kontext, exempelvis hur man förstår och tolkar dem. Här innebär

inte texter endast de analoga utan texter kan även vara auditiva, visuella eller digtiala. I Hedemarks

studie kallar  hon litteracitet  för läspraktiker. Hedemark betonar att  hon inte ser på läsning som

enbart en kognitiv process utan även som främst en görande praktik där kroppen utgör en central del

av  handlingen.  Ungdomarna  i  Hedemarks  studie  beskriver  flera  typer  av  läspraktiker  vilka

innefattar och utövas såväl kroppsligt som kognitivt. Hon vill i sin studie studera vilka olika typer

av läspraktiker som ungdomarna ägnar sig åt i förhållande till sammanhang, behov och förmåga. 

I Hedemarks resultat blir det tydligt att läspraktiker som används under de ungas fritid skiljer sig

från deras läspraktiker i skolan. Den största skillnaden är hur den ena beskrivs i positiva termer och

den andra i negativa. Läsning i skolan anser till och med en majoritet av de ungdomar som annars

läser  mycket  på  fritiden  vara  trist  och  jobbigt.  De  böcker  de  tvingas  läsa  i  skolan,  även  de

skönlitterära,  beskrivs inte som en upplevelse utan ungdomarna har snarare en läspraktik under

denna läsning som påminner mer om de läspraktiker som används när man läser faktaböcker. Detta

beror till stor del på skolans pedagogiska uppgift där en läsupplevelse inte är det främsta målet utan

analysen och det  kritiska läsandet.  Detta  finner  Hedemark som något  som färgar denna typ av

läsning  i  ett  negativt  ljus.  På  fritiden  föredrar  en  majoritet  av  ungdomarna  att  läsa  från  en

konventionell  tryckt  bok och förklaringen till  detta  är  ofta  emotionell,  som hur de ger  dem en
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starkare känsla, ofta beskriver ungdomarna en mysig känsla. Detta visar på läsandets kroppslighet

då ungdomarna uppskattar hur en bok luktar, känns och anser den vara skönare för deras ögon.

Dessa utsagor belyser även det faktum att den tryckta boken och den digitala boken aktiverar olika

typer av kroppsliga praktiker, där majoriteten av ungdomarna föredrar den tryckta bokens praktiker.

Denna typ av analog läsning är något som ungdomarna ser som riktig läsning och Hedemark skriver

att det är möjligt att denna syn på läsning är något de tagit med sig från samhälle och skola, då

dessa åsikter i mångt och mycket speglar samhällets syn på läsning. 

Hedemark använder sig i studien av begreppet digitala infödingar, en direkt översättning av digital

natives, och skriver att deltagarna i hennes studie till viss del kan sägas leva upp till delar av vad

begreppet innefattar. De surfar dagligen runt på nätet och använder sig av digitala medier. Men även

fast de dagligen ägnar sig åt onlineaktiviteter, menar Hedemark att de läspraktiker som de digitala

medierna kräver inte är läspraktiker som de unga anser är tillfredsställande. De fysiska texterna är

även något som de unga associerar med en autenticitet som de verkar anse uteblir i den digitala

texten. 

Ungdomarna har en önskan om att läsa mer på fritiden men finner det ofta svårt att hinna med på

grund av skolarbete. Hedemark påpekar dock att majoriteten av deltagarna bestod av vana läsare

och att det på så vis kanske inte är en representativ bild av skolelevers önskningar i allmänhet. Men

denna bild av läsning som något positivt och som något man borde ägna sig åt mer speglar även

samhällets  syn  på  läsning.  Många  av  ungdomarna  uttrycker  en  oro  över  för  mycket

mobilanvändning och skärmtid. Det skönlitterära läsandet i bokform värderas högt samtidigt som

för mycket tid på digital teknik anses vara något negativt. Men även fast de föredrar att läsa utifrån

en fysisk bok när de läser skönlitterära alster, berättar även många om att de ständigt läser då de

ständigt  möter  olika  typer  av  text  i  sin  vardag.  Mestadels  via  digitala  medier  exempelvis  på

Instagram,  Snapchat,  sms  och  debatter  på  Facebook.  Ungdomarna  använder  sällan  de  digitala

biblioteken men när de gör det är det oftast för att utnyttja sökmotorn för se ifall en fysisk bok finns

tillgänglig för utlån.

Hedemark finner tre aspekter som påverkar läsarnas upplevelse av olika läspraktiker: kontext, syfte

och medieformat. De unga i denna studie verkar inte heller använda biblioteket som en källa till

böcker,  utan  dessa  köper  man hellre  eller  lånar  av  familj  och  vänner.  Ungdomarna  ger  istället

uttryck för en önskan om ett bibliotek som mer liknar en fritidsgård dit de kan komma för att få en

frizon från vardag och skola. Hedemarks studie visar även på att olika läspraktiker kan inspirera till

andra.  En  film kan exempelvis  skapa  ett  intresse  för  boken som filmen är  baserad  på.  Denna

kunskap är något som Hedemark menar att kan integreras i läsfrämjande arbeten.
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2.3 Forskning om e-böcker och läsgrupper  

I  Åse  Kristine  Tveits  &  Anne  Mangens  A joker  in  the  class:  Teenage  readers'  attitudes  and

preferences to reading on different devices  (2014), undersöks vilka teknologipreferenser unga har

när  de  ägnar  sig  åt  läsning.  Studiens  urval  består  av  norska  tonåringar  från  två  olika

socioekonomiska områden i Oslo. Eleverna fick besvara frågor både innan och efter de fått pröva på

att läsa från en surfplatta och svaren samlades in med hjälp av enkäter.

Studien fann en stark koppling mellan läsares läsvanor, preferenser och teknologi. Till skillnad från

tidigare forskning kan det i denna studie konstateras att e-boken inte alls hämmar läsarens förmåga

att sätta sig in i berättelsen och njuta av läsningen. Tvärtom föredrog en majoritet av de tillfrågade

e-boken, framförallt fanns det en tydlig koppling mellan ovana läsare och att föredra att läsa från en

läsplatta. Flickor läste mer på fritiden än pojkar men däremot kunde  Tveit och Mangen inte se

någon skillnad mellan de båda skolorna vilket i förlängningen betyder att det inte gick att uppvisa

någon skillnad mellan de socioekonomiska områdena. Eftersom flera flickor läser mer än pojkar är

det även fler flickor som föredrar den traditionella tryckta boken framför e-boken. Dock ändrade

många åsikt efter att de fått testa på att läsa från en surfplatta. Eleverna verkade på så vis uppvisa

bevis för att de innehade en viss förutbestämd syn på e-boken vilken påverkade deras relation till

och attityd gentemot den. Men trots att få var vana läsare av e-böcker ägde en majoritet av eleverna

en surfplatta och många var positiva till fenomenet e-boksläsning.

Kognitiva aspekter av läsande, som läsförståelse, koncentration, hur väl man kommer in i en text

samt  reflektion  och  minne,  var  kategorier  vilka  formatet  inte  hade  någon  inverkan  på  enligt

eleverna. När deltagarna listade de sämsta egenskaperna med respektive format berättade elever om

hur den tryckta boken ibland gav ett gammaldags intryck med hur man är tvungen att vända blad

och  den  fysiska  bokens  oförmåga  att  hålla  koll  på  var  någonstans  man  är  i  boken  om  man

exempelvis råkar tappa boken eller bokmärket. En del klagade även på bokens typsnitt, exempelvis

att texten var för liten eller att det var för tätt med text på sidorna.

De flesta av eleverna föredrog e-boken och de negativa egenskaper de listade hade främst att göra

med  de  teknologiska  utbud  och  grafiska  egenskaper  surfplattan  saknade.  Eleverna  fann  det

irriterande att det enda de kunde ägna sig åt på dessa surfplattor var läsning. Samtidigt var det dock

en  del  andra  som  berättade  hur  andra  funktioner  på  surfplattan  var  distraherande  då  det  tog

uppmärksamheten  från  läsningen.  13  % klagade  även  på  att  de  hade  fått  irriterade  ögon  och

huvudvärk av att läsa från surfplattan. Den digitala boken gav inte heller samma känsla som den

tryckta boken enligt eleverna.
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De flesta av de positiva kommentarerna om e-boken hade med läsplattans funktionalitet att göra.

Den var lätt att hålla i och vända blad på. Den ansågs även vara betydligt mer praktisk än dess

fysiska motsvarighet, då deras vikt endast är kopplad till de digitala enheter som krävs för att kunna

läsa en. Eleverna menade att man på så sätt med e-böcker i princip kan resa med en oändlig mängd

böcker. E-boken var även det format vilket ansågs lättast och snabbast att läsa ifrån. Den fysiska

bokens positiva egenskaper hade istället mer med läsningens emotionella aspekter att göra. Bland

annat dess doft  och känslan av att  hålla en fysisk bok i  handen togs upp som exempel på när

eleverna föredrar en tryckt bok framför en digital. Den tryckta boken kunde även fungera som stöd

för läsaren i känslomässiga stunder under läsningen, exempelvis kunde man krama sidorna hårdare

under en spänningssekvens i boken.

Tveit och Mangen tar upp hur annan forskning har påvisat att generationen som här kallas digital

natives, kan ha en annan relation med de nya digitala läsformaten som är mer naturlig. I Tveits och

Mangens studie föredrar en majoritet av eleverna den digitala boken framför den tryckta men de

påpekar att så inte varit fallet i tidigare forskning. I andra studier är det fortfarande den traditionella

boken som är det fortsatt mest populära läsformatet bland unga.  På så vis blir det ännu lättare att

argumentera för att denna grupp kan vara den vilken är mest mottaglig för digital läsning. Oavsett

om idéer om att  digital natives är mer mottaglig för digital läsning är riktiga, argumenterar Tveit

och Mangen för att en insyn i barn och ungas läsande och läspreferenser är av stort värde för att

förstå och analysera framtida bok-och lästrender.

2.4 Forskning om hur läsvanor formas

I Influences on Australian adolescents’ recreational reading (2018) undersöker Leonie Rutherford,

Margaret Kristin Merga och Andrew Singleton vilka mekanismer som gör att läsaren finner nöje i

läsning och blir en säker läsare, med utgångspunkt i att läskunnighet ofta visat sig vara kopplad till

sociala och ekonomiska fördelar. Forskning har visat att det ofta finns ett samband mellan goda

läsvanor  och  högre  socioekonomiska  klasser,  detta  då  de  arbeten  vilka  genererar  ett  större

ekonomiskt kapital kräver goda läs-och skrivkunskaper. Fokus ligger på hur kontinuerliga läsvanor

formas och här menas speciellt  long-form reading, alltså läsning av hela böcker, då detta enligt

forskning har visat sig ha störst effekt på läsutveckling samt har en större koppling till akademisk

framgång än vad exempelvis sms-och e-mailsläsning bevisats ha. Rutherford et al. (2018) skriver att

unga idag, på grund av den digitala revolutionen, förmodligen läser mer och kommer i kontakt med

fler texter än tidigare generationer. Dock påpekar de att andelen läsare som ägnar sig åt long-form
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reading på fritiden minskar. I Australien är aliteracy en växande trend, ett begrepp vilket innebär att

en person innehar läs-och skrivkunskap men saknar motivation att ägna sig åt läsning. Detta kan

exempelvis bero på att många inte finner tid eller ork till att läsa efter skolan, då läskrav och läxor

ökar ju mer man avancerar i skolan.

Studien undersökte vilka källor till böcker och  long-form reading unga i Australien hade tillgång

till, samt hur kulturella, geografiska och ekonomiska aspekter påverkade vilka källor man använde

sig av. Syftet med studien var att få en överblick över unga läsares läsvanor och vilka medier de

föredrog när de ägnade sig åt  long-form reading. Studien använde sig av demografiska mått som

kön, ålder, biblioteksanvändning, moderns utbildningsnivå m.m. Samt hur ofta de ägnar sig åt long-

form reading och i vilken mängd.

Resultatet visade att studiens unga läsares regelbundna läsande inte sjönk med åldern, i alla fall inte

till den grad som tidigare forskning hävdat. Unga personer i tonåren går igenom en period där de

skapar sig en egen identitet och kan på så vis vara mer känsliga för grupptryck och påverkan från

yttre faktorer. Om de befinner sig i en grupp eller en kontext där de upplever att läsning är något

som anses negativt,  exempelvis töntigt,  kan detta påverka deras syn på deras eget läsande.  Det

visade sig att den grupp som inte läste lika aktivt som de vana läsarna var mer påverkade av dessa

yttre faktorer. Enligt Rutherford et al. (2018) kan detta bero på att de säkrare läsarna tidigt upprättat

en identitet som läsare och skaffat sig regelbundna läsvanor. Resultatet visade även att flickor i

högre  utsträckning  än  pojkar  ägnade  sig  åt  long-form  reading.  Detta  kan  bero  på

maskulinitetsnormer där läsande länge har ansetts som något kvinnligt. Därför kommer Rutherford

et al.  (2018) till slutsatsen att lärare och samhälle aktivt måste arbeta för att förändra bilden av

läsning som en kvinnlig aktivitet för att försöka få män, framförallt unga män, att känna att det är en

aktivitet som är socialt acceptabel även för dem.

Ens  hemförhållanden  i  förhållande  till  klass  och  specifikt  moderns  arbete  och  utbildningsnivå

verkade i denna studie ha ett visst samband med unga personers läsvanor. De som hade en mamma

med en högre utbildning, tenderade att läsa mer och oftare än de med en mamma med en lägre

utbildning. Dock sjönk lästid och läsmängd med åldern även för de från mer högutbildade hem.

Detta visar att skolan inte helt kan förlita sig på att hemmet ska ta ansvar för ungas läsande. Platsen

och den samhälleliga kontexten har visat sig forma barns och ungas relation till läsning. Ett bevis på

detta är det läsgap som förekommer mellan landsorten och städerna, där barn i större städer tenderar

att läsa mer. Genom att  skapa en miljö på platser där barn och unga bor, som uppmuntrar och

hjälper unga att ta del av läsning och forma en identitet som läsare, kan man lägga grund för fler

framtida aktiva läsare som hänger sig åt  long-form reading. Med hjälp av lättillgängliga bibliotek
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som erbjuder unga litteratur som intresserar dem och med stöd från skola och hem, kan man skapa

en säkrare grund för unga potentiella läsare att stå på och bilda sig en identitet som läsare.

The Impact of Social Influences on High School Students’Recreational Reading (2016) av Margaret

Kristin Merga och Brian Moon studeras de sociala aspekter vilka påverkar och motverkar aliteracy

- avsaknad av motivation till läsning trots att man besitter läs-och skrivkunskap. I studien ville man

ta reda på australienska ungdomars attityder och inställningar gentemot nöjesläsning på fritiden,

samt vad för sociala faktorer som inverkar på ungas förhållningssätt till läsning. De sociala faktorer

som undersöktes här var engelska lärare, föräldrar och kamratgrupper. Syftet med studien är att

förstå vilka verktyg och vilka typer av input de unga behöver utifrån för att öka läslusten bland de

unga. Många lärare är mer fokuserade på att lära elever att läsa än att fortsätta arbeta för att unga

även ska skaffa sig och upprätthålla en läslust. Även i denna studie är fokus på long-form reading

eftersom denna typ av nöjesläsning har visat sig ha större positiv effekt än annan typ av läsning.

Studien formas av ett teoretiskt ramverk som använder sig av en symbolisk interaktion där man

utgår ifrån att yttre uttryck och omvärld formar hur personer interagerar med omvärlden. I denna

kontext kan ungdomars inställning till  nöjesläsning ses som en del av i socialiseringsprocessen.

Ungas attityd och känslor inför nöjesläsning är på så vis något som formas när de interagerar med

utomstående sociala faktorer.

De unga australienska deltagarna i studien upptäcktes läsa relativt frekvent men ägnade sig inte åt

läsning i längre stunder. Liksom liknande studier runtom i världen fann man att flickor läste mer än

pojkar. Merga och Moon diskuterar möjligheten till att detta beror på att läsning ses som en feminin

aktivitet på grund av dess fysiska passivitet jämfört med sportaktiviteter. Det kan även ha att göra

med att mammor mer ofta än pappor i större utsträckning är associerade med läsning då det oftare

är mammorna som exempelvis läser för sina barn.  På så vis  cementeras bilden av läsning som

kvinnligt kodat hos barn. Barn vars föräldrar inte är engagerade i deras läsning eller inte läser själva

har svårare att stötta sina barns läsning och läslust än föräldrar med större läsvana.

Resultatet visar att de ungas attityd gentemot nöjesläsning inte nödvändigtvis måste korrelera med

deras läsvanor och hur mycket de läser samt hur ofta. Detta då många vittnar om hur de på grund av

skolarbete inte hinner ägna sig åt läsning i den grad de skulle vilja. Flickor har även oftare en mer

positiv syn på nöjesläsning än vad pojkar har. Dock förhåller sig Merga och Moon skeptiska till

vikten av att fokusera så mycket på läsgapet mellan könen och argumenterar istället för att det är

mer intressant att studera gapet inom de olika könsgrupperna. Resultatet visade även att de som

dömde läsning som något töntigt och en aktivitet som inte genererade social status även läste böcker

i mindre utsträckning. Merga och Moon argumenterar därför för att läsandets sociala status måste
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höjas. Studien visar även att det kan finnas ett visst värde i att introducera unga för böcker via film

eller andra mediala uttryck. Trots att majoriteten av de unga hade tillgång till en läs- eller surfplatta

var det absolut mest föredragna mediet när det kom till nöjesläsning den traditionella tryckta boken.

Merga och Moon menar därför att det kan vara problematiskt och i värsta fall skadligt för ungas

läslust om man i en alltför hög grad försöker verka för en flytt från traditionell fysisk bokläsning till

digital. Detta då de unga i många fall ger uttryck för en önskan om att inte läsa från skärmar när de

ska ägna sig åt nöjesläsning.

2.5 Reflektion kring och användande av tidigare forskning i studien

För att skapa relevanta bibliotek för unga och öka läslusten menar många forskare att man behöver

ta del av barns och ungas faktiska erfarenheter och åsikter för att ha möjlighet att uppfylla deras

behov och önskemål. Bibliotek och skola borde ha kunskap om vilka olika typer av genres och

medieformat som efterfrågas bland unga för att kunna hjälpa dem i deras fortsatta läsande. Tidigare

forskning visar att många unga föredrar den tryckta boken framför den digitala och detta trots deras

generations allt större tillgång till ny digital teknik. Dock visade Tveits och Mangens (2014) studie

att fler ovana läsare tenderade att föredra läsplattan framför den tryckta boken.  Detta resultat är

något denna uppsats tagit fasta på då den vill se ifall det finns en läsfrämjande potential hos e-

boken. Det kan även vara intressant att undersöka Tveits och Mangens resultat nu några år senare

då mycket har hänt under åren där emellan, teknologiskt och digitalt.

Tidigare forskning har även uppmärksammat det läsgap som ibland finns mellan landsbygd och

städer,  där  unga på landsbygden läser  i  mindre utsträckning.  Det  har  visat  sig  att  detta  är  mer

kopplat till bibliotekens tillgänglighet och resurser, än vad det beror på socioekonomiska faktorer.

Detta är en faktor vilken inverkat på min urvalsprocess och en av orsakerna till att Åland är en

intressant plats att undersöka.

Hedemark (2018) berättar i sin forskning om skillnaderna i attityd gentemot läsning på fritid och

läsning i skolan. Läsning som ungdomarna frivilligt valde att ägna sig åt på fritiden var kopplad till

positiva känslor medan krav på läsning från skolan genererade negativa känslor och associerades i

högre  utsträckning  till  något  jobbigt  och  tråkigt.  I  min  uppsats  undersöks  gymnasieelevers

inställning till e-boken och e-boksläsning på fritiden, alltså vilket medium de helst läser från när de

själv får välja. 
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3. Teori

I  relation  till  studiens  syfte,  att  fånga  upp  gymnasieelevers  attityder  gentemot  e-boken  och

undersöka ifall  e-boken upplevs  annorlunda än  den tryckta  boken har  Mats  Dolatkhahs  (2010)

läsandets  fyra  M  -  materialitet,  modalitet, makt och  meningsskapande valts  ut  för  uppsatsens

teoretiska ramverk. Studien tar specifikt fasta på Dolatkhahs materialitets-och modalitetsbegrepp

vilka fungerar som viktiga verktyg för analysen.

I Barnbiblioteken och läsandets fyra ”M” (2010) lägger Mats Dolatkhah ett historiskt perspektiv på

barn och ungas läsande. Den forskning som brukar anta ett historiskt perspektiv på läsning och dess

praktiker  brukar  annars tendera att  utesluta  barn och unga,  skriver  Dolatkhah.  Detta  perspektiv

möjliggör en syn där aspekter inom barns och ungas läsning ses som något vilket formas utefter

tekniska,  ekonomiska och ideologiska förhållanden istället  för något självklart  och statiskt.  Den

historiska läsforskningen har oftast inkluderats och utgjort en del av det bredare bokhistoriska fältet.

Tidigare tittade man på äldre tiders bokköp och bokägande. Senare började fältet intressera sig mer

för hur och varför man läste i olika historiska epoker. Undersökningar om exempelvis hur många

som var läskunniga vid en viss tid utvecklades senare till  ett intresse för läsandet praktiker och

läskunnighetens funktioner i specifika historiska sammanhang. Syftet med Dolatkhahs studie är att

visa hur dessa forskningsintressen kan utnyttjas och användas i samtida läsfrämjande verksamheter.

Dolatkhah presenterar fyra begrepp som lägger fokus på de problem som kan finnas när man tolkar

och analyserar olika läsares läsning. Dessa fyra problem har Dolatkhah valt att kalla för läsandets

fyra ”M” och innefattar meningsskapande, makt, materialitet och modalitet.

Studien har begränsats till att endast fokusera på materialitet och modalitet och kommer därför inte

att gå djupare in på Dolatkhahs teorier kring meningsskapande och makt. Detta så att analysen kan

hållas inom ramarna för den här uppsatsen och på grund av att de inte på ett lika naturligt sätt

passade in i analysen. Men kort sagt innebär det meningsskapande begreppet de problem som kan

uppstå när man begår det receptiva felslutet, vilket innebär att man tror på en inneboende objektiv

mening i texten som alla läsare tar del av under läsningen. Dolatkhah skriver att mening och hur det

uppstår istället borde förstås som en tolkningsprocess som skiljer sig åt  beroende på läsare och

deras livserfarenheter. Hur läsare kan finna en egen mening i en text trots samhällets påbud och

begränsningar  kan  tolkas  med  hjälp  av  Dolatkhahs  maktbegrepp.  Det  finns  element  av

maktbegreppet i min analys men dessa är sekundära i förhållande till materialiteten och modaliteten.
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Materialitet  

Läsning består i hög grad av intellektuell och emotionell verksamhet, skriver Dolatkhah. Men inte

endast, även läsningens kroppsliga och materiella aspekter har betydelse för hur man kan förstå och

definiera läsning. Om läsning är att tolka bokstäver till en sammanhängande text, då är det även

självklart att dessa bokstäver måste existera materiellt för att de ska vara möjliga att avkoda. Dessa

bokstäver har en viss form och är inskrivna på något fysiskt objekt, exempelvis en bok eller en sida.

Det  kallar  Dolatkhah för textens  ”medium”.  Detta  medium skiljer  sig  ofta  från andra medium,

exempelvis i fråga om vikt, form och färg. Dessa egenskaper påverkar hur läsarens kropp tvingas att

interagera med föremålet. Om boken är mycket tjock och tung leder det exempelvis till att läsningen

blir  tyngre då det är  mer ansträngande att hålla i  boken och läsa ur den. Hur de olika texterna

representeras i fysisk form är även något som påverkar hur vi hanterar föremålen vid läsning och

påverkar hur vi uppfattar texten. Huruvida man är tvungen att skrolla på en skärm eller vända blad

för att byta sida, är saker som påverkar hur läsningen upplevs. Läsning måste alltså anses vara en

förkroppsligad praktik som även kräver kroppens samarbetsvilja såväl som tankens för att kunna

utföra aktiviteten läsning.  Läsningen är även alltid lokaliserad till  en bestämd plats,  något som

också det påverkar upplevelsen, skriver Dolatkhah. Detta, textens medium och dess materialitet, är

något  som ligger  till  grund för  denna  studies  analys.  Dolatkhahs  teorier  kring  materialitet  och

textens medium används i analysen för att förstå hur e-böcker och tryckta skiljer sig från varandra i

fråga om läsupplevelser, samt hur de materiella aspekterna påverkar läsningen.

Modalitet

Dolatkhah använder modalitetsbegreppet för att beskriva hur man alltid läser på ett visst sätt. Ett

exempel är hur vi gått från intensivt till  extensivt  läsande eller  från högläsning till  tyst läsning.

Utifrån ett historiskt perspektiv är det intressant att titta på vad dessa förändringar berott på och ger

insikt om läsningens karaktär även i modern tid. Genom att förstå äldre tiders modaliteter kan vi

förstå våra egna. Att man i äldre tider ägnade sig åt högläsning berodde exempelvis ofta på hur

orden i texten, alltså de materiella förutsättningarna, skrevs ihop utan mellanrum. På grund av detta

var det enklare att deducera mening genom att uttala orden högt. Detta begrepp har varit intressant

att  titta  närmare  på  i  studien,  eftersom  det  till  stor  del  hänger  samman  med  de  materiella

förutsättningarna som kan ligga till grund för att läsare uppfattar de olika medierna olika. Genom att

titta på möjligheterna att e-boken ger upphov till eller uppmuntrar till ett visst sorts läsande kan man

närmare  förstå  dess  plats  i  samtidens  läsande  och  läsvanor,  samt  undersöka  om  e-boken  är

associerad med ett specifikt sorts läsande.

Tillämpning
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Med  dessa  begrepp  kan  man  analysera  läsandets  praktik,  skriver  Dolatkhah.  De  fyra  olika

begreppen går även ofta in i varandra och påverkar läsupplevelsen simultant. I ett av  Dolatkhahs

exempel  visar  han  på  hur  en  texts  materiella  faktorer  påverkar  två  pojkars  tolkning  och

meningsskapande  av  en  utgåva  av  Bibeln.  På  grund  av  utgåvans  utformning,  som  bestod  av

dramatiska  och  inlevelsefulla  illustrationer,  var  det  inte  Bibelns  religiösa  budskap  som

uppmärksammades av pojkarna utan istället fokuserade de på våldet och dramat i berättelserna. På

så vis skapas mening i en text utifrån läsarens person - unga pojkar - och textens materialitet - en

utgåva med teckningar. Man kan även läsa in en sorts maktrelation mellan pojkarna och de vuxna

enligt Dolatkhah. De unga läser en text som de vuxna anser viktig på grund av dess starka andliga

och moraliska budskap. Men pojkarna väljer istället att läsa in något annat, kanske till och med

något som de vuxna inte skulle acceptera. Pojkarna ägnar sig även åt en viss sorts läsning, en sorts

gruppläsning som Dolatkhah tror att här förhöjer den förbjudna och spännande känslan. På så vis

påverkar även modalitet upplevelsen av läsningen.

I ett annat exempel berättar en läsare om hur hon i sitt strikta barndomshem brukade smyga in och

lyssna  på  sin  farfar  när  han  satt  och  högläste  ensam  ur  Bibeln.  Läsaren  beskriver  denna

läsupplevelse som nästan kyrklig och högtidlig och Dolatkhah påpekar att det kan ha att göra med

textens religiösa natur men att det i detta fall även kan spåras till läsandets modalitet, högläsningen,

samt rummets materialitet vilken enligt läsaren bestod av en sal.

Dolatkhah tar upp ett sista exempel som belyser hur läsandets fyra M inverkar på läsupplevelsen.

Detta handlar om hur aktiviteten läsning är beroende av ljus. Läsarna i den här historien är några

syskon  som  varit  tvungna  att  sova  ute  i  ett  härbre  då  huvudstugan  var  full  med  folk  efter

renskiljningen. Den äldsta brukade alltid berätta eller läsa sagor för sina småsyskon innan de gick

och lade sig men denna kväll hade de ont om ljus. Det resulterade i att de eldade björknäver i en

zinkspann. Detta visar på hur materialiteten återigen spelar en viktig roll i läsandets natur eftersom:

”Många texter är möjliga att uppfatta för det mänskliga ögat endast eftersom den materiella yta de

är fästa vid, reflekterar ljus” (Dolatkhah 2010, s.122).  

Dolatkhah skriver  att  dessa fyra begrepp gör  det  intressant  att  titta  på hur  texters  olika sorters

materialitet  kan användas vid läsfrämjande projekt,  eftersom materialiteten verkar ha betydelse.

Denna  uppsats  fokuserar  på  e-bokens  materialitet  och  ifall  den  kan  vara  hämmande  eller

uppmuntrande för läsupplevelsen. Enkäten ställer frågor om vilket medium eleverna upplever som

mest bekväm för deras ögon, vilken som är skönast att hålla och bläddra i och vilket format som

känns mest naturlig och personlig att läsa från. Enkäten söker även svar på vilket format eleverna

anser vara snabbast att läsa ifrån och vilket format som gör det lättare att komma in i berättelsen.
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Detta kompletterat med elevernas avslutande kommentarer om varför de eller varför de inte läser e-

böcker hjälpte studien att få fram en bild av vilka olika aspekter av e-boken och dess materialitet

eleverna  föredrar  och  vilka  de  ogillar.  Med  hjälp  av  Dolatkhahs  teorier  om  materialitet  och

modalitet kan en analys tillämpas, om hur e-bokens materialitet påverkar läsupplevelsen och om det

i dess materiella aspekter finns läsfrämjande potential. Modalitetsbegreppet används för att se om

det digitala läsandet ter sig annorlunda än det mer traditionella läsandet. De kommentarer vilka

berättar om något medium går snabbare att läsa från eller bättre låter en uppslukas av berättelsen,

analyseras slutligen tillsammans med Dolatkhahs teorier för att se ifall digitala böcker erbjuder en

ny typ av läsning och läspraktiker.  
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4. Metod

För  att  kunna  besvara  mina  forskningsfrågor  genomfördes  en  enkätstudie  med  unga  vuxna  på

Åland. Enkäter användes för att få svar från fler unga vuxna om deras attityder och erfarenheter av

e-boksläsning. För att få något mer utvecklade svar angående varför eller varför inte de läser e-

böcker, inkluderades även en kommentarruta. Vidare ville studien även jämföra två läsgrupper med

varandra, de ovana och vana läsarna. Därför samlade enkäten även in information om elevernas

läsvanor. I studien deltog elever från yrkesprogrammet och det högskoleförberedande programmet

på Ålands gymnasium. Enkäter identifierades som ett verktyg för att samla in data som skulle kunna

säga något om en större grupp elever. 71 personer besvarade enkäten, varav 55 kunde användas i

studien. I detta kapitel kommer jag att gå igenom enkätstudiens uppbyggnad, genomförande, urval,

analysmetod och etiska ställningstaganden.

4.1 Enkät

Studien har mestadels antagit en kvantitativ ansats för insamlingsmetoden av data. En tre-sidors

pappersenkät skapades vilken bestod av 17 frågor och som finns bifogad i slutet av denna uppsats.

Frågorna var slutna, men respondenterna gavs möjligheter att utveckla sina svar genom att lämna

kommentarer  i  slutet  av  enkäten.  Slutna  frågor  beskriver  Bryman  (2018)  som  de  frågor  där

respondenten presenteras med olika alternativ och endast kan välja sitt svar utifrån dessa alternativ i

motsats till öppna frågor där den tillfrågade får formulera sina svar fritt. Andra liknande studier har

använt  sig  av  en  kombination  av  kvalitativ  och  kvantitativ  metod.  Dessa  studier  har  ofta

inledningsvis gjort en pilotstudie där de intervjuat ett mindre antal elever för att sedan använda

intervjumaterialet som underlag vid utformningen av en större enkätstudie (Tveit & Mangen, 2014).

Det fanns inte tid och utrymme i denna studie att utföra pilotintervjuer, men de tidigare nämnda

intervjuerna från hösten 2018 har fungerat som inspiration.

Enkäten inleddes med att eleverna fick berätta om sin ålder, kön samt skola. Sedan följde en del

som utgick från tre frågor som var till för att få en uppfattning om deras läsvanor. Frågor ställdes

om hur ofta personen läste böcker, nyheter och serier på fritiden. Alla dessa kategorier kunde vara i

digitalt eller tryckt format. Genom att inkludera även nyheter och serier visade enkäten eleverna att

även detta räknas som läsning. Istället för att endast ha en fråga som avser undersöka hur ofta någon

läste på fritiden, delades läsningen upp i tre olika kategorier. Detta med tanke på att det som anses

vara  läsning  idag  tenderar  att  uppfattas  och  tolkas  som  läsning  av  böcker,  kanske  framförallt
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skönlitterära böcker. Detta är även något som forskning om barns och ungas negativa läsutveckling

ofta fokuserar på. Den sjunkande läsaktiviteten bland unga och deras alltmer bristfälliga läs-och

skrivkunnighet rapporteras i flera rapporter (NAEP, 2012). Denna studie är dock mer inspirerad av

Scheldrick Ross (2018) syn på läsningens ställning i dagens samhälle och de myter som omger den.

Hon skriver att huruvida läsning bland unga är bristfällig eller inte helt beror på hur man definierar

läsning. Scheldrick Ross frågar sig om det kanske inte är så att det är de fysiska böckerna, och

framförallt de skönlitterära, som man menar när man talar om ett sjunkande läsintresse. Hon undrar

om det är möjligt att man skulle se ett resultat om man inkluderade serier, nyheter och ljudböcker i

definitionen av läsning?

Vad gällde utformningen av frågan som skulle determinera och möjliggöra en indelning av eleverna

i grupperna ovana och vana läsare, ställdes frågan ”Hur ofta läser du böcker (både digitala, tryckta

och ljudbok räknas) på fritiden? Kryssa i alternativet som passar in bäst för dig.” Svarsalternativen

var ”varje vecka”, ”någon gång i månaden”, ”någon gång i halvåret” och ”någon gång per år”.

Efter att ha analyserat materialet delades de två läsgrupperna, ovana och vana läsare, senare in så att

vana läsare var de som läste varje vecka eller någon gång i månaden och de som läste mer sällan än

så tillhörde gruppen ovana läsare.

Enkäten  ställde  även  frågor  om  elevernas  internetvanor,  hur  mycket  tid  de  lägger  på

onlineaktiviteter som sociala media, onlinespel, youtube m.m. Detta för att återkoppla till teorier om

att digital natives som menar att dessa personer har en större förståelse och känsla för den digitala

boken  (Kirschner &  Pedro  de  Bruyckere,  2017).  Genom  att  dokumentera  deras  skärm-och

internetvanor  var  tanken  att  senare  undersöka  potentiella  samband  mellan  de  som  ägnade  sig

mycket åt internet på fritiden och de som föredrog att läsa e-böcker.

Ett annat tema som denna uppsats intresserar sig för är vad det finns för möjliga faktorer som kan

påverka  de  ungas  upplevelse  av  digitala  läsning.  Med  Dolatkhahs  materialitetsbegrepp  som

inspiration  bad  enkäten  eleverna  att  berätta  vilket  sorts  läsformat  de  föredrog  vid  specifika

kroppsliga och emotionella aspekter av läsning. Dessa frågor ville exempelvis veta vilket format

som var skönast att hålla i, vända blad på, vilket som var mest personlig eller naturlig. Genom att

titta på vilket format som var mest populärt vid de olika påståendena samt titta på de kommentarer

som eleverna lämnat på frågan varför eller varför inte de läser e-böcker, hoppades jag på att få svar

på om det finns något i e-bokens materialitet som påverkar elevernas upplevelse av läsning från e-

formatet.
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4.2 Urval och genomförande

I februari 2019 kontaktades lärare på Ålands lyceum, den högskoleförberedande gymnasielinjen,

och Ålands yrkesgymnasium, yrkeslinjen. Ålands gymnasium kontaktades för att dess elever var i

den åldersgrupp som studien ämnade studera, och för att det är den enda gymnasieskolan på Åland.

Enligt lärarna på de olika programmen fanns det ovana och vana läsare på respektive program med

möjlig överrepresentation av vana läsare på det högskoleförberedande. Studien kunde inte i förväg

säkerställa att alla deltagare läst en e-bok på fritiden men de allra flesta borde ha varit i kontakt med

en via  skolan då  gymnasiet  ibland använder  sig  av  e-material.  Det  finns  på  grund av detta  en

möjlighet att  elevernas enkätsvar  och generella  inställning till  e-boken kan ha påverkats av det

faktum att en del av eleverna inte har läst e-böcker utanför skolan.

Jag valde att trycka upp enkäterna i pappersformat och besöka klasserna personligen istället för att

skicka ut en webbenkät och hoppas på att de svarar inom utsatt tid. Genom att besöka klasserna

kunde jag få alla att utföra enkäten samtidigt och på så vis få all data insamlat under en kortare

tidsperiod. Eftersom jag skulle komma att ta lektionstid från eleverna utvecklade jag min enkät så

att den skulle ta max 15 minuter att besvara. Jag besökte två linjer på yrkesskolan i slutet av april

2019 samt i början av maj 2019. Från det högskoleförberedande programmet besöktes en klass från

årskurs ett och en från årskurs två, båda i mitten av maj 2019. Jag fick någon minut på mig att

presentera mitt projekt och förklara för dem hur enkätstudien skulle gå till. Jag fanns tillhands i

klassrummet ifall frågor skulle dyka upp eller om något var oklart. Eleverna fick instruktioner om

att besvara frågorna ensamma, vilket de även gjorde med någon enstaka viskning till bänkpartnern

ibland.  

Det att enkätstudien kom att kräva lektionstid kan ha påverkat att så få elever besvarade enkäten, då

jag endast hade möjlighet att besöka fyra klasser. 100 svarande bedömdes vara passande för denna

uppsats omfång, dock fick enkäten endast 71 svar från två klasser från respektive program. Utav

dessa 71 var det sedan endast 55 som kunde användas i studien.  32 stycken av dessa var från det

högskoleförberedande  programmet  och  23  från  yrkesprogrammet.  De  enkäter  vilka  dömdes

oanvändbara för studien var de vilka var ofullständigt ifyllda eller svåra att tyda, exempelvis om en

deltagare  kryssat  i  flera  svarsalternativ  på en fråga  som inte  var  utformad på ett  sätt  som gav

deltagarna möjlighet att besvara frågan med flera alternativ. Eftersom klasserna blev tilldelade mig

utefter  när  lärarna  hade  möjlighet  och  tid,  blev  det  svårare  att  för  mig  att  styra  över

könsfördelningen.  Därav  kom min  enkätstudie  att  överrepresenteras  av  flickor,  där  39  stycken

deltagare var flickor och 16 pojkar. På grund av denna ojämna könsrepresentation kunde inte dessa

två grupper jämföras med varandra på ett adekvat och tillförlitligt sätt. Detta är dock inget som jag
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valt att lägga något större fokus på i min studie, då exempelvis Rutherford et al. (2018) har påpekat

att det kan föreligga problematik i lässtudier som upprepar samma könsdikotomi på regelbunden

basis. Rutherford et al. (2018) hävdar att det kan cementera bilden av att pojkar inte läser och ta

fokus från att det kanske snarare kan finnas större skillnader inom de olika könsgrupperna.

4.3 Analysmetod

Enkäterna  analyserades  med  bivariat  analys  där  samband  mellan  olika  variabler  kartlades  och

analyserades  utifrån  Dolatkhahs  materialitets-och  modalitetsbegrepp.  Studien  har  inspirerats  av

Mergas och Moons (2018) uppdelning av läsare, där vana läsare är de vilka läser varje vecka och de

som läser mer sällan än så kategoriseras som ovana läsare. Jag valde dock att även inkludera de som

läser någon gång i månaden i gruppen vana läsare. Ovana läsare kategoriseras som de vilka läste

mindre än en gång i månaden.

Enkäten inleds med frågor om hur ofta eleverna läser böcker där det i frågan även specificeras att

både digitala och tryckta böcker räknas in i begreppet bok. I studien har fokus lagts på long-form

reading något som kom att te sig något problematiskt vid analysarbetet då det utifrån denna studies

enkät inte går att säga att eleverna inte ägnar sig åt long-form reading vid nyhetsläsande i form av

längre  artiklar  eller  på  internet.  Därför  lutar  analysen  angående  long-form  reading i  stor

utsträckning på min egen tolkning baserad på Rutherfords et al. (2018) definition och en förmodan

att eleverna i studien associerat böcker till läsande av längre texter och nyhetsläsning till kortare

nyhetsartiklar. Om enkäten även hade inkluderat en fråga om hur långa elevernas lässtunder brukar

vara när de väl läser, hade man kanske kunnat få fram ett resultat som är mer tydligt kopplat till

long-form reading. 

Mycket av resultatet presenteras statistiskt och i diagramform. Detta för att lättare få en överblick

över fördelningen mellan olika grupper och kategorier. Vid tillfällen där jag ville se om det fanns ett

samband mellan två kategorier användes en bivariat dataanalys i form av Chi-square i  Rstudio.

Studien har vid Chi-square-testen förhållit sig till en signifikansnivå på 0,5 för att besluta om två

variabler påverkar varandra eller påvisa ett samband. Om ett chi-square-tests p-värde hamnar under

värdet  0,5  innebär  det  att  det  finns  en  rätt  stor  chans  till  att  ens  urval  matchar  den  större

populationen.  Om  man  exempelvis  genererar  ett  p-värde  på  0,03  innebär  det  finns  ett  starkt

samband men att det finns en risk på 3 % att sambandet mellan två variabler inte är signifikant

(Bryman, 2018).  Dock är urvalet i en så pass liten skala att det i slutändan ändå inte går att säga

något generellt om en större population.
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I studien har Dolatkhahs (2010) materialitets-och modalitetsbegrepp använts som analysverktyg för

att strukturera och analysera insamlad data. I enkäten ombads eleverna att berätta vilket medium de

ansåg exempelvis påverkade deras ögon mest, skönast att vända blad på, skönast att hålla i och

vilken som kändes mest personlig att läsa ifrån. Eleverna kunde även svara att det inte var någon

skillnad. Dessa typer av påståenden kopplades till e-bokens och den tryckta bokens materialitet då

alla påståenden påverkas av just materialiteten. E-boken läses från en skärm som kan ta formen från

allt från en dator till en läsplatta. Detta kan påverka vilket typ av medium man föredrar vid de olika

påståendena och därav även läsupplevelsen (Dolatkhah, 2010). På så vis hjälper Dolatkhahs teorier

om materialitet som något vilket påverkar läsupplevelsen, studien att förstå om eleverna upplever

att det finns någon skillnad mellan de två formaten och om så är fallet, vilket de föredrar och vad

för materiella aspekter det kan bero på. Om det även visar sig att ovana läsare tenderar att föredra e-

boken mer  än  de  vana  läsarna  kan det  gå att  se  en  läsfrämjande potential  i  e-boken och dess

materialitet. Detta hoppades jag även få mer utförligt beskrivet av eleverna i frågan om varför eller

varför inte de läser e-böcker.

Modalitetsbegreppet försökte uppsatsen få grepp om genom frågor som exempelvis vilket medium

som var snabbast att läsa ifrån. Detta för att se om e-boken besatt egenskaper som initierade en

annan sorts snabbare, mer extensiv typ av läsning. Enkäten frågade även om hur det såg ut inom

familjen, läser exempelvis fler av elevernas familjer e-tidningar än e-böcker och kan man, om detta

är  fallet,  säga något  om hur  digitalt  läsande är  sammankopplat  med ett  annat  sorts  läsande än

bokläsandet. Det var även intressant att titta på vilken insyn eleverna hade i vilka typer av läsformat

deras vänner läste från. Framförallt för att se hur utbrett e-boksläsning är i deras umgängen men

även  för  att  undersöka  hur  synlig  e-boksläsning  är  för  andra.  På  grund  av  dess  materiella

förutsättningar där den oftast läses från en surf/läsplatta eller mobil, är det svårt att veta vad exakt

en person gör på exempelvis en surfplatta. Läser personen en e-bok eller läser den på Facebook?

Detta kan berätta något om hur e-bokens materialitet kan skapa svårigheter för en person att skapa

en identitet som läsare och saknar det symboliska värde som den fysiska boken äger.

4.4. Etiska ställningstaganden

Det  är  viktigt  att  informera  de  som  deltar  i  olika  studier  om  studiens  upplägg  och  hur  den

information de ger ut om sig själva kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i

denna studie informerades om detta i anslutning till klassbesöken och de informerades även om att

de inte  behövde ställa  upp mot deras vilja.  Undersökningen var  helt  anonym i  det  att  de enda

personliga uppgifter som samlades in via enkäten hade med deras kön, ålder och skola att göra.

Under studiens utformande övervägdes huruvida de olika gymnasielinjerna som besökts i studien
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borde skrivas ut i uppsatsen. I slutändan skrevs inte dessa ut utan benämndes endast som två klasser

från yrkesprogrammet respektive det högskoleförberedande programmet. Detta då det är av vikt att

deltagarna inte går att identifiera (Bryman, 2018). Med tanke på det lilla samhälle Åland är och det

faktum att det endast finns en gymnasieskola på Åland, beslöts det att studien inte skulle namnge

dem.  Det  verkade  även  som  onödig  information  och  inte  något  som  var  av  betydelse  för

undersökningen. Genom dessa överväganden säkerställs  deltagarnas anonymitet.  Bryman (2018)

skriver att det är viktigt att deltagarna har möjlighet att avstå från att besvara frågor som de anser

alltför privata eller integritetsprövande. På grund av förhoppningarna om att kunna jämföra olika

svar med alla de övriga deltagarna uppmuntrades eleverna till att besvara alla frågor. Detta då jag

bedömde det som att min studie inte hade alltför privata frågor samt att det även i slutändan skulle

vara omöjligt att koppla ihop ett specifikt svar med en viss elev. Därför beslöt jag att de fick besvara

en enkät om e-boksläsning anonymt, dock måste alla frågor besvaras för att tas med i resultatet,

något som jag informerade alla elever om innan enkäten delades ut.
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5. Resultat och analys

I  detta  avsnitt  kommer resultatet  att  presenteras  och analyseras.  Först  följer  en del  där  studien

presenterar  fördelningen  mellan  ovana  och  vana  läsare  med  inspiration  från  Merga  och  Moon

(2018).  Vidare presenteras de mer allmänna resultaten angående läsvanor  och attityder  samt en

inblick  i  vilken  typ  av  läsare  som  föredrar  e-boken.  Den  andra  och  tredje  delen  behandlar

Dolatkhahs (2010) materialitet och modalitet vilka har strukturerats och analyserats utifrån hans

teorier om begreppen.   

5.1 Allmänna inställningar till läsning och e-boken

Allmän inställning till läsning - digital som analog

Elevernas läsvanor på fritiden presenteras i diagram 1 vilket uppvisar fördelningen mellan ovana

och vana läsare i denna studie. Här ter sig de vana läsarna, de vilka ägnar sig åt nöjesläsning varje

vecka, vara i minoritet. Mindre än en femtedel av eleverna läser aktivt varje vecka medan över

hälften av deltagarna kan betecknas som ovana läsare då denna grupp läser mindre en någon gång i

månaden. Däremot finns det en tredje grupp läsare som befinner sig någonstans mitt emellan dessa

två ytterligheter, i denna grupper berättar över en fjärdedel att de läser böcker på fritiden åtminstone

någon gång i månaden. Denna grupp kanske inte kan betecknas som storläsare men för den sakens

skull är det inte heller ovana läsare då de ändå upprätthåller en viss regelbundenhet i sitt läsande. I

denna studie inkluderas de i gruppen vana läsare.

                     Diagram 1

Enkätstudien var utformad på ett sätt som gjorde att deltagarna endast kunde besvara hur ofta de

läste och inte hur mycket eller i hur långa tidsintervall de ägnade sig åt sitt läsande när de väl läste.
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Det ska tas i beaktande att de som inte läser så ofta inte nödvändigtvis behöver vara elever som är

negativt inställda till läsning då en önskan om att läsa mer finns bland elever. De upplever dock

skolarbetet som en hämmande faktor som lämnar lite tid till övers för nöjesläsning. Exempelvis

skriver en 17-åriga flicka från yrkesprogrammet som läser någon gång i halvåret: ”Önskar att jag

läste mer, det är verkligen någonting jag tycker om.” Det finns flera andra exempel på när eleverna

gav uttryck för detta vilket bekräftar bilden av att ovana läsare inte nödvändigtvis behöver vara

ovilliga läsare. Studien hade i sin helhet 46 % som läser varje vecka eller varje månad och 54 %

som läser mer sällan än så. Studien förefaller alltså ha en större andel ovana läsare än vana vad

gäller läsning av böcker, digitala som tryckta.  

Nyhetsläsandet digitalt såväl som fysiskt är dock något som är mer vanligt bland eleverna att ägna

sig åt på fritiden. 20 % av eleverna som visas i diagram 2, läser nyheter varje dag jämfört med den

gruppen som aldrig läser nyheter på knappt fem procent. Störst är gruppen som läser någon gång i

veckan. Resultatet visar alltså att eleverna i studien ofta ägnar sig åt att läsa nyhetskällor. Detta visar

på att även fast eleverna kanske inte var de mest aktiva läsarna vad gäller nöjesläsning i form av

böcker, verkar de ägna mycket tid åt att läsa nyheter. Många ungdomar är på så sätt någon sorts

läsare, även fast de inte är så stora läsare av böcker, något som enligt (Rutherford et al., 2018) oftare

associeras med  long-form reading. Däremot går det inte utifrån denna enkät att säga att eleverna

inte ägnar sig åt  long-form reading när de ägnar sig åt nyhetsläsande då det är möjligt att de i

nyhetsläsande inkluderat läsning av längre artiklar.
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E-bokens förekomst i elevernas liv

E-böcker  verkar  enligt  diagram  3  vara  något  som  inte  finns  naturligt  i  elevernas  vardag.  En

betydligt högre andel elever har ingen aning om deras vänner läser e-böcker eller inte. Detta kan

bero på att e-boken inte är något som intresserar eleverna och deras umgängeskretsar. Det kan även

bero på e-bokens materiella förutsättningar. Enligt Dolatkhah (2010) behöver en text tryckas på ett

format som reflekterar ljus, om det ska vara möjligt för läsare att uppfatta texten. På ett liknande

sätt behöver en text bestå av en utsida vilken kan förmedla läsandets symbolik, för att utomstående

ska ha möjlighet att uppfatta att vi läser en bok och vad för bok vi läser. Om ens vänner läser en

fysisk bok kommer detta vara betydligt mer uppenbart för andra jämfört med om någon läser från

en surfplatta  då det  inte nödvändigtvis behöver  betyda att  man ägnar  sig åt  bokläsning.  Det är

intressant att se att 67 % av deltagarna inte vet om deras vänner läser e-böcker eller inte. Det är en

relativt hög siffra om man jämför med de 27 % som svarar att de inte vet om deras vänner läser

fysiska böcker. Detta visar antingen återigen på e-bokens bristande synlighet eller på ett ointresse

bland ungdomarna där e-boksläsning inte är något som diskuteras med vänner och bekanta.

Något  som också  vittnar  om hur  e-boken inte  är  vanligt  förekommande  i  elevernas  liv  är  hur

tillgången till e-böckerna ser ut i hemmen. 76 % av alla deltagare berättar att de inte har e-böcker

hemma samt att ingen i deras familj använder sig av e-böcker. Vad gäller tryckta böcker i hemmet

och familjemedlemmar som läser dem är siffrorna det omvända, 78 % av alla deltagare berättar

istället om att de har tillgång till tryckta böcker hemma. Vad gäller de olika läsgrupperna är det 92

% av de vana läsarna som har tryckta böcker hemma och 67 % av de mer ovana läsarna. Här kan

man se en skillnad på 25 procentenheter vad gäller tillgång till fysiska böcker i hemmet hos de olika
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läsgrupperna. Detta kan vara av vikt då resultatet angående deltagargruppen som helhet visar att det

fanns en signifikant koppling mellan ett mer aktivt läsande och böcker eller läsförebilder i hemmet.

Det finns ett samband mellan de som har böcker hemma och de som läser mycket. Detta samband

visar Chi-square-testet på med ett p-värde på 0,01015. Alltså är risken mindre än en procent att

sambandet inte skulle vara signifikant. Likaså finns det en koppling mellan de ovana läsarna och de

som inte har några böcker eller läsförebilder inom familjen.

Diagrammet ovan illustrerar  tillgången till  tryckta och digitala e-böcker  i  hemmet hos de olika

läsgrupperna. De vana läsarna verkar i fler fall än de ovana läsarna ha tillgång till böcker i hemmen.

Det finns en stark korrelation där ett Chi-square-test ger ett p-värde på 0,01015, vilket innebär att

sannolikheten för ett samband mellan hemförhållanden och läsfrekvens är giltigt även vid en så låg

signifikansnivå som 2 %. Däremot håller sig andelen elever som har tillgång till e-böcker i hemmet

på relativt samma nivå oberoende av läsgrupp, förutom den grupp som läser varje vecka. I gruppen

som läser varje vecka finns dubbelt så många hem med e-böcker än i övriga läsgrupper. I övrigt

följer  e-bokstillgången i  hemmen bland läsgrupperna i  princip samma mönster som den fysiska

boken och läsvanor. Ju mindre de ägnar sig åt nöjesläsning desto färre böcker, analoga som digitala,

finns att tillgå i deras hem. Endast 24 % av de 55 deltagarna har e-böcker hemma. Bland gruppen

som har tillgång till e-böcker i hemmet är det även en betydligt högre andel som läser e-böcker.  31

% av de med tillgång till e-böcker i hemmet läser e-böcker jämfört med 10 % av de som inte har

det. De läsare som har e-boksvana hemifrån tenderar att förhålla sig mer positivt till e-boken än de
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som inte har det. Detta resultat påminner om resultatet med den fysiska boken och dess förekomst i

hemmen, även fast korrelationen mellan tillgång och läsfrekvens inte är lika tydlig vad gäller e-

boken då det var få av deltagarna som faktiskt hade e-böcker hemma. Men gruppen som inte har

tillgång till digitala eller analoga böcker i hemmet tillhör i regel även de grupper som läser mer

sällan än någon gång i halvåret.

E-boksanvändningen är ännu ovanligare när det kommer till biblioteken och deras e-boksdatabas. 7

% av alla deltagare rapporterar att de har familj som lånar e-böcker från biblioteket. Jämförelsevis

har  53  % av  deltagarna  familjemedlemmar  som lånar  fysiska  böcker  från  biblioteket.  En  stor

skillnad vad gäller användandet av bibliotekens olika resurser kan alltså ses i resultatet. I diagram 5

här nedan går det att se en fördelning över vilka läsformat som lånas och i vilken utsträckning.

Cirkeldiagrammet visar att de två största lånegrupperna är de vars familj endast lånar fysiska böcker

från  biblioteken  och  de  som  inte  lånar  alls.  Alltså  är  e-boken  inte  heller  vanlig  i

bibliotekssammanhang för de här eleverna och deras familjer. Dock kan det sägas att det på grund

av den digitala  bokens materialitet  möjligtvis  är  svårare att  upptäcka för utomstående.  E-boken

består  av  en  uppsättning  datafiler  och  läses  utifrån  exempelvis  en  surfplatta  vilken  saknar

läsningens symbolik. Föräldrar eller familjemedlemmar behöver själva berätta för andra om att de

lånar e-böcker från biblioteket då de digitala biblioteksböckerna laddas ner eller streamas direkt till

ens egna mobila enheter. Därför är det möjligt att siffran egentligen är högre vad gäller elever med

familj som lånar e-böcker från biblioteket. Men det att eleverna inte heller lånar eller har familj som

lånar e-böcker, säger något om hur ovanlig e-boken är i elevernas vardag.
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Endast en av fyra deltagare från gruppen som har familjemedlemmar som lånar e-böcker läser även

e-böcker själv. Här skulle man kunna argumentera för att en tillgång till e-böcker i hemmet verkar

vara en viktigare faktor till e-boksläsande än vad tillgången till e-böcker på biblioteken är. Men med

det sagt är det svårt att säga då knappt någon av de tillfrågade verkar ha kännedom om bibliotekens

e-bokstjänster.

Vilken typ av läsare föredrar e-boken

E-boken är inte ett populärt alternativ till den fysiska boken bland deltagarna i denna studie. Endast

15 % av 55 deltagare läser e-böcker på fritiden. Alltså föredrar en majoritet av eleverna den fysiska

boken. Många är rent av negativt inställda till e-boken och berättar om hur den bland annat inte ger

samma  känsla  som  den  fysiska  boken,  är  irriterande  för  ögonen  och  associeras  med  negativ

överanvändning  av  digitala  medier.  Här  visar  sig  e-bokens  materialitet  påverka  elevernas

läsupplevelse både kroppsligt och emotionellt, vilket diskuteras mer ingående i avsnitt 5.2. Det kan

dock  finnas  elever  i  denna  urvalsgrupp  vilka  aldrig  läst  en  e-bok  på  fritiden  och  endast  har

erfarenhet av dem från skolan. På så sätt kan dessa negativa inställningar kanske ha influerats av att

eleverna associerar e-böcker med skolan, en miljö vilken eleverna möjligtvis kopplar ihop med krav

och arbete.

Diagram 6 visar på att de vana läsarna i betydligt högre utsträckning än de ovana läsarna ägnar sig

åt e-boksläsning och föredrar detta format. E-boksläsandet verkar här vara starkt centrerat kring de

grupper som läser mer frekvent. 75 % av alla de som läser e-böcker är koncentrerade till de som

läser varje vecka eller någon gång i månaden. Ingen av de som läser mer sällan än någon gång i

halvåret läser eller föredrar e-böcker. Det finns ett samband där man kan se att de läsare som ägnar
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sig åt mer regelbunden läsning i fler fall än de ovana läsarna föredrar e-boken, vilket diagram 6

illustrerar. I den mest aktiva läsgruppen är det jämnt fördelat mellan de som läser e-böcker och de

som föredrar  den  fysiska  boken.  Därefter  sjunker  antalet  läsare  som läser  e-böcker  med  varje

läsgrupp som läser mer sällan än en gång i veckan. Ett Chi-square test visar ett p-värde på 0,0234,

alltså är sambandet signifikant även vid en signifikansnivå på 5 %. Dock har eleverna i denna studie

kanske aldrig på riktigt försökt läsa från en läsplatta om inte skolan krävt det. På så sätt indikerar

studiens  resultat  på  att  de  ovana  läsarna  inte  är  intresserade  av  e-böcker  eftersom  de  inte  är

intresserade av läsning och böcker överlag. De är kanske därför inte intresserade av att testa andra

format som möjligtvis skulle kunna bidra till en bättre läsupplevelse för dem.  

Eleverna i min studie tillhör en generation som vuxit upp under en alltmer digitaliserad tidsålder.

Alla 55 elever i denna studie spenderar dagligen tid på sociala medier och internet, men har dock

inte en positiv inställning till e-boken. Den digitala vanan har alltså ingen inverkan på elevernas

attityd gentemot e-boken samt deras läspreferenser vad gäller format.

Kunskapsfördelningen om hur  man får tag på e-böcker  och använder  sig  av dem presenteras  i

diagram 7. Resultatet visar att den procentuella andel bland de vana läsarna som läser varje vecka

och som vet hur man får tag på e-böcker är 23,5 procentenheter högre än hos de som läser mer

sällan än någon gång om året. Det är en betydande skillnad mellan de två grupperna. De mer vana

läsarna är även den grupp som tenderar att föredra e-boken i en betydligt högre utsträckning än de

mer ovana läsarna. Det kan på så sätt finnas en koppling där de som läser e-böcker även är de som
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har kunskap och information om hur man får tag i dem. Detta ter sig logiskt då tröskeln till att börja

läsa e-böcker borde vara lägre för de med kunskap om hur man får tag på e-böcker än de som inte

besitter samma kunskap. De är få som inte vet hur de ska gå tillväga för att få tag på en e-bok, hela

51 % av eleverna vet hur man läser e-böcker. En mindre grupp på 38 % vet endast på ett ungefär.

De som vet på ett ungefär är främst lokaliserade till de läsgrupper som befinner sig i mitten på

skalan, som man kan se i diagram 7.  

5.2 Materialitet

E-boken läses alltså av få personer i detta urval och förekommer inte lika mycket i deltagarnas

vardag och liv som exempelvis den fysiska boken. Endast 15 % av alla elever i den här studien läser

e-böcker.  I detta avsnitt undersöks möjliga förklaringar till att e-boken är så impopulär. Dolatkhah

(2010)  skriver  att  en  texts  materiella  aspekter  påverkar  själva  läsupplevelsen.  Genom att  fråga

eleverna hur de förhåller sig till olika egenskaper förknippade med text och dess medium försökte

studien få fram information om vilket läsformat eleverna föredrog vid olika typer av egenskaper.

Detta för att titta på orsaker till varför de inte uppskattar e-boken och på så sätt upptäcka vilka

skillnader  i  e-böckers  och  fysiska  böckers  materialitet  som  har  betydelse  för  dessa  elevers

läsupplevelse. En boks fysiska attribut och egenskaper påverkar enligt Dolatkhah (2010) läsningen.

Om en bok är väldigt tung kommer det exempelvis att påverka läsningen då kroppen är en aktiv del

vid  läsprocessen  och  att  hålla  i  en  tung  bok  är  tröttsamt  för  kroppen.  Eftersom de  materiella

egenskaperna har ett inflytande på läsupplevelsen är det möjligtvis här man kan finna svaret till

dessa elevers aversion gentemot e-boken. Vad är det de inte gillar med den? Vad har den fysiska

boken som den digitala inte har?
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Statistik

Egenskap De  som  föredrar
e-bok

De  som  föredrar
fysisk bok

De som inte  tycker  att  det  är  någon
skillnad

Skönast att hålla i 29,00 % 62,00 % 9,00 %

Snabbast  att  läsa
ifrån

20,00 % 42,00 % 38,00 %

Skönast  att  vända
blad på

16,00 % 71,00 % 13,00 %

Gör  att  man  vill
läsa mer

9,00 % 55,00 % 36,00 %

Gör  läsningen
roligare

9,00 % 71,00 % 20,00 %

Lättast  att  följa
med i texten

4,00 % 52,00 % 44,00 %

Mest  bekväm  för
ögon

4,00 % 81,00 % 15,00 %

Mest personlig att
läsa ifrån

4,00 % 83,00 % 13,00 %

Mest  naturlig  att
läsa ifrån

4,00 % 90,00 % 6,00 %

Lättast  att  komma
in i berättelsen

2,00 % 51,00 % 47,00 %

Tabell 1

I enkäten fick deltagarna i studien besvara frågor om vilka specifika egenskaper de föredrog med e-

boken  respektive  den  tryckta  boken.  De  kunde  även  svara  ”ingen  skillnad”  vid  de  olika

påståendena.  De  materiella  egenskaper  som  valts  ut  för  studien,  vilka  kan  ses  i  Tabell  1,  är

begränsade  till  mer  allmänna  egenskaper  som rör  läsning  och en  texts  materialitet.  Vid  vidare

läsning av den insamlade datan dök det i kommentarerna dock upp andra aspekter av vad för typ av

läsning  man  ägnar  sig  åt  vid  digital  läsning.  I  kommentarerna  berättar  en  del  om egenskaper

specifika för just e-boken där den digitala bokens sökfunktion togs upp som exempel på en positiv

egenskap hos e-boken. Sökfunktionen hjälper läsaren att hitta specifika ord och fraser i texten och

möjliggör ett mer utforskande läsande, något vilket den fysiska boken saknar. På så vis kan man se

att  de  egenskaper  som undersöks  i  denna  studies  enkät  varit  begränsade  och  kan  ha  påverkat

resultatet.

Tabell  1  visar  att  majoriteten  av  de  positiva  påståendena  är  hängivna  den  tryckta  boken.  Den

föredras alltid framför e-boken. Den anses vara mer personlig, naturlig att läsa ifrån och är skönast
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att hålla i. Den fysiska boken tycktes även ta fram det roliga med läsning och det verkar som att

eleverna finner att vända ett pappersblad har något som den svepande sidorörelsen för att byta sida

på en e-bok inte har, då hela 71 % av eleverna föredrar att vända blad på en fysisk bok. E-boken kan

inte tävla med den tryckta motsvarigheten och toppar endast svaren vid ett sista påstående om vilket

format som gör en mest otålig eller uttråkad. Vid det påståendet svarar hela 46 % e-boken. Dock är

det 38 % som svarar att det inte spelar någon roll vilket format man läser ifrån. Dessa svar skulle

därför kunna tolkas som att eleverna inte anser att textens materiella aspekter är orsaken till om man

blir  uttråkad  eller  inte,  utan  att  det  beror  på  berättelsen.  I  Dolatkhahs  (2010)  exempel  ägde

illustrationer  och  bilder  förmågan  att  suga  in  pojkarna  i  berättelsen  på  ett  annat  sätt  än  om

berättelsen endast bestått av text. Illustrationer är dock något som kan förekomma i såväl fysiskt

som digitalt  format och är  därför inget  som berör läsformatet.  Likaså torde själva berättelsen i

slutändan vara av större vikt vad gäller de faktorer som påverkar en läsares tålamod och rastlöshet.

Den höga andel av deltagare som anser att e-boken gör dem otåliga och stör deras läsning ger även

uttryck för detta i enkätens kommentarsfält. En 17-årig pojke skriver exempelvis så här om varför

han inte läser e-böcker: ”Jag läser inte e-böcker för jag kan inte koncentrera mig på dem.”  

Eftersom  e-boken  aldrig  föredras  av  en  större  procent  vid  något  av  de  positiva  påståendena

fokuserar studien på de tre påståendena där flest har valt e-boken. I tabell 1 kan man se att de tre

kategorier  där  flest  antal  elever  i  procent  föredrar  e-boken är  egenskaperna skönast  att  hålla  i,

snabbast  att  läsa  ifrån  och  skönast  att  vända  blad  på.  Dock  föredrar  ändå  en  stor  majoritet

fortfarande  den  tryckta  boken  även  bland  dessa  tre  egenskaper.  Deltagarna  verkar  även  ha  en

bestämd uppfattning om vad e-boken är och vad den inte är. Den är exempelvis inte personlig eller

bekväm för deras ögon att läsa från. Men ett högre antal elever verkar i alla fall koppla e-boken till

en snabbare typ av läsning och uppskattade dess funktionella och ergonomiska aspekter i form av

att hålla i den och vända blad. E-boken är funktionell men opersonlig och den fysiska boken ses

som naturlig,  roligare  att  läsa  från  samt  gör  det  lättare  att  komma in  i  berättelsen.  Genom att

använda Dolatkhahs teori om hur materialitet inverkar på läsningen kan man här se hur en texts

utformning och utseende kan påverka  läsupplevelsen.  Den fysiska  boken ter  sig  mer  personlig

möjligtvis på grund av att de fysiska böckerna kommer i olika typer av utseenden och omslag, vilka

även säger något om boken själv. Den fysiska bokens materialitet kan berätta något om en läsares

tycke,  smak och i  längden möjligtvis  personlighet.  Den fysiska boken innehar  därför  ett  större

symboliskt värde än vad e-boken har då den endast består av datafiler. Detta verkar även vara en

viktig aspekt i elevernas läsning då många kommentarer hyllar vackra fysiska omslag och talar om

hur dessa skapar en större lockelse till att börja läsa.

E-boken är det format som är mest obekväm för elevernas ögon, samt det format som anses minst
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personligt och naturligt att läsa från. Hur irriterande e-boken är för ögonen är en åsikt vilken ofta

förekommer i kommentarerna och som är intressant då alla 55 deltagare dagligen spenderar tid på

internet. Denna dagliga kontakt med skärmar är något vilket man annars hade kunnat tro skulle ge

upphov till en större tolerans för skärmljus bland eleverna och något som skulle öka chanserna för

att inte se skärmen som ett hinder vid e-boksläsning.

Det är intressant att titta närmare på de egenskaper som de olika formaten inte anses ha någon

inverkan på. Kategorierna: lättast för läsaren att komma in i berättelsen, lättast att förstå och följa

med i berättelsen, gör en mest otålig, samt är snabbast att läsa ifrån, utgör de kategorier där flest

deltagare har svarat att formatet inte gör någon skillnad. Dessa egenskaper påverkas kanske därför

inte direkt av textens materialitet  utan av andra aspekter. Dolatkhah skriver exempelvis om hur

maktpositioner och meningsskapande processer kan påverka läsningen. De egenskaper där det i

denna undersökning inte anses vara någon större skillnad mellan de två medierna, verkar här vara

egenskaper som kanske mer har med själva berättelsen att göra än formatet man läser den ifrån. De

kan  möjligtvis  även  betecknas  som  egenskaper  vilka  berörs  av  individens  egen  förståelse  av

världen, läsvana och/eller humör. Dock föredrar flest elever även vid dessa påståenden den tryckta

boken.  

Kommentarer

Bland  kommentarerna  om  varför  eleverna  inte  läser  e-böcker  är  det  många  som  uttrycker  en

motvilja över att spendera alltför mycket tid framför en skärm. Svaren på frågan ”Hur ofta använder

du dig  av internet,  exempelvis  onlinespel,  youtube,  instagram,  facebook etc.?”  berättar  att  alla

elever i undersökningen använder sig av internettjänster varje dag. Med ett undantag, som använder

internet ”någon gång per dag”, svarar alla att de surfar på internet flera gånger om dagen. Alltså

spenderar de redan mycket av sin tid framför en skärm.  På så vis verkar läsning, när de väl ägnar

sig åt denna aktivitet, vara något som de vill separera från sina övriga vardagsaktiviteter. En 18-årig

flicka från det högskoleförberedande programmet skriver: ”Jobbigt att sitta framför en skärm och

läsa, bekvämare med en fysisk bok.”, medan en annan betonar e-bokens onaturlighet som en källa

till olust när det kommer till e-boksläsning: ”För att jag tycker att det känns onaturligt och det är

skönt att inte allt skall vara på internet”.  

Det är intressant att se hur majoriteten av de tillfrågade anser att den fysiska boken är mest bekväm

att  läsa  från  för  deras  ögon.  Med  tanke  på  hur  mycket  tid  de  ändå  ägnar  sig  åt  skärmar  på

smartphones, datorer och surfplattor, skulle det kunna anses som anmärkningsvärt, och definitivt

utmana synen på  digital natives, att de inte verkar kunna koncentrera sig på en längre text på en

skärm. Utifrån Dolatkhahs teori om hur textens materialitet påverkar läsandet kan detta fenomen
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möjligtvis förstås. Här besitter e-boken en materialitet som eleverna upplever som obekväm och i

vissa fall direkt skadlig för deras ögon, nämligen LCD-skärmen. 

”Jag har svårt att fokusera på berättelsen när jag läser e-bok”, skriver en en pojke på 17 år från det

högskoleförberedande programmet.  Kommentarer  som denna visar  på  hur  eleverna  tenderar  att

uppleva den digitala boken som distraherande och har svårare att koncentrera sig på berättelsen när

de läser från en skärm. Dolatkhah framhåller behovet av ljus för att  kunna läsa en text som är

inpräntad på ett  material  som är omöjligt  att  uppfatta  i  mörker,  som en av den fysiska bokens

materiella förutsättningar vilken en läsare är tvungen att förhålla sig till under själva läsningen. På

samma sätt behöver e-boksläsare förhålla sig till skärmen, vilken är e-bokens mest grundläggande

materiella verklighet. Den är en oundviklig del av e-bokens medium, e-bokens materialitet,  och

därför förefaller det som att om man inte uppskattar skärmformatet kommer man inte heller att njuta

av att läsa utifrån det. Det är intressant att här se hur dessa ungdomar, döpta av många till  digital

natives, innehar en tydlig aversion gentemot e-boken men inte mot skärmar generellt. Det verkar

alltså  endast  vara  ett  problem när  skärmen  blir  kopplad  till  aktiviteten  long-form reading och

böcker. 

Andra störningsmoment med e-boken som elever uppger är hur man är beroende av digital teknik

för att kunna genomföra läsandet. En 17-årig pojke berättar: ”Det känns bättre [att läsa fysisk bok]

och man behöver inte oroa sig över att batteriet tar slut.” Den fysiska boken är inte beroende av el

och laddningskablar utan går att läsa oavsett plats och tid. För dem utgör detta ett störningsmoment

i deras läsupplevelse. Detta kan likställas med hur den tryckta bokens text är beroende av ljus för att

kunna uppfattas av ögat (Dolatkhah, 2010). På samma sätt kräver e-boken en viss mängd energi och

teknik för att kunna användas.

Det finns dock några positiva kommentarer om e-boken vilka i viss mån kontrasterar de kritiska

kommentarerna. De beskriver istället hur det är lättare att ta med e-boken överallt och hur de inte tar

upp plats när man exempelvis är på resa. En pojke på 16 år skriver exempelvis: ”De är lätta att ta

med sig och tar inte mycket plats om man har dem på t.ex. mobilen”.

Dessa elever menar istället att e-bokens materialitet har en inneboende potential som gör det möjligt

att ta med sig och läsa en bok oberoende plats och situation. Detta på grund av att man med e-

böcker endast behöver ta med sig en läsplatta eller annan digital enhet och ändå kan läsa flera olika

böcker eftersom e-böcker består av digitala filer. De mer kritiska kommentarerna fokuserar istället

på just denna teknik som något negativt, som man behöver ta i beaktande när man ska börja ägna

sig åt läsning. Detta visar igen på hur generaliseringen digital natives är problematisk då det kan
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finnas många olika åsikter och attityder gentemot digital teknik och läsning inom gruppen unga. Det

visar även på hur e-bokens materialitet kan ge upphov till både positiva och negativa erfarenheter

trots att majoriteten av eleverna i studien föredrar den fysiska boken.

Nöjesläsning verkar vara något som de unga associerar med en lugn och mysig stund, vilket är

något som de flesta verkar anse att e-boken inte kan ge dem:

 Flicka, 16 år ”Tycker det tar bort den lugnande faktorn av att läsa”.

 Flicka, 17 år ”Har aldrig testat, men gillar den fysiska boken då den känns mer ”mysig”

att läsa från”.

Eleverna skriver även om hur den fysiska boken är associerad med en viss känsla som inte infinner

sig för dem under det digitala läsandet. Deras kommentarer berättar även något om hur den fysiska

bokens pärm har betydelse för dem. De gillar den fysiska boken på grund av hur den ser ut och vad

den kan berätta för resten av omvärlden. En fysisk bok kan bättre förmedla läsandets symbolik som

berättar att detta är en bok och jag läser den när jag håller den i handen och tittar ner i den. Denna

tolkningsprocess och symbolik kan inte e-boken bidra med på samma sätt. Den är mer opersonlig då

en surfplatta inte enbart, eller ens knappt, associeras till läsning utan även möjliggör en mångfald av

andra aktiviteter, som spela spel, se på film, vara på sociala medier. Så här kommenterar två elever

det opersonliga med e-boken och vikten av den fysiska bokens utseende:

 Flicka, 17 år ”Har alltid läst fysiska böcker och tycker att de är finare och lättare att ta

fram, vill avstå från extra skärmtid.”

 Flicka, 17 år ”Känns opersonligt tycker bättre om känslan av en tryckt bok”.

Här berättar eleven från det högskoleförberedande programmet om hur hon tycker bättre om den

fysiska boken då den är finare,  vilket kan tolkas som en syftning till  bokens omslag,  som ofta

brukar vara illustrerade eller utsmyckade på något sätt. För henne verkar den tryckta bokens yttre

göra den mer intressant än e-boken. Hur viktig bokens omslag är vid ungas läsupplevelser kan här

inte sägas med klarhet, men man kan dock se hur den fysiska bokens materialitet engagerar läsarens

kropp på ett annat sätt än e-boken. Den fysiska boken som helhet går att se med läsarens ögon, dess

omslag,  dess  omfång  och  dess  sidor.  Dessa  kommentarer  visar  på  hur  e-bokens  medium  och

utseende här inger den ena eleven med en känsla av att hon föredrar den fysiska boken framför e-

boken på grund av dess utseende.  Materialiteten påverkar här inte bara läsupplevelsen som hos

Dolatkhah (2010), utan även hur eleverna uppfattar de olika formaten redan innan de ens har börjat

läsa dem.
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Det digitala  läsandet  är  något  vilket  kräver  en viss typ av digital  utrustning för  att  möjliggöra

läsning, medan en fysisk bok är det enda som krävs för att läsa analogt. E-boken kräver att man

exempelvis har en dator, surf/läsplatta, mobil eller annan digital enhet som bidrar med en skärm, för

att man ska kunna läsa en digital bok.  Med detta följer att man behöver inneha en viss kunskap för

att kunna hantera och införskaffa sig e-böcker. E-bokens materiella aspekter innebär på så vis ett

krav på att man även vet hur man hanterar den tekniska utrustning som krävs för att läsa en e-bok.

Man kan se här hur Dolatkhahs teori om mediets påverkan på läsupplevelsen, här påverkar läsarens

uppfattning om mediet redan innan själva läsningen. För vissa kan det te sig allt för invecklat att

ladda ner e-böcker, en elev beskrev exempelvis processen som ”otymplig”.

Bland det insamlade materialet kan man finna en viss okunskap bland eleverna om hur man får tag

på och använder e-böcker. I kommentarerna berättar en elev att han inte läser e-böcker då han vid

tidigare försök funnit det alltför krångligt och osmidigt. Han påpekar dock att han inte vet om detta

har förändrats till det bättre då det var några år sedan han senast försökte sig på att läsa en e-bok.

Men det kan sägas att denna erfarenhet verkar ha gjort honom ovillig att försöka sig på e-boken

igen. En 17-årig flicka anser att e-böcker är för dyra att ägna sig åt: ”Nej, tycker bättre om vanliga

böcker och det känns lättare och billigare för mig.”. Hon kan med detta syfta på den utrustning man

behöver  för  att  läsa  e-böcker,  men  om  hon  endast  syftar  på  e-boken  i  sig  är  detta  felaktig

information. Kommentarer som dessa visar även på att det är möjligt att eleverna inte vet om att

man kan låna surfplattor från det lokala stadsbiblioteket. Dock är dessa inte möjliga att låna hem,

vilket kanske upplevs som obekvämt för låntagare.

5.3 Modalitet

E-böcker kan vara kopplade till en viss typ av modalitet. I studien har jag försökt upptäcka tecken

på om e-boken associeras till en annan typ av läsning och andra läspraktiker och om så är fallet, om

detta påverkar elevernas negativa bild av e-böcker.
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Diagram 8 visar att tidningar i digitalt format i hemmen är betydligt vanligare än böcker i digitalt

format i hemmen. Som tidigare nämnts är lånestatistiken av e-böcker från biblioteket väldigt låg

bland elevernas familjer. På så vis matchar denna låga användning av bibliotekens e-boksdatabas

deras  familjers  inställning  till  e-böcker  även  privat.  E-boken  är  helt  enkelt  inte  lika  vanligt

förekommande i deras liv. Denna e-boksovana, tillsammans med okunskap, kan ha att göra med

elevernas ovilja att omdefiniera läsning till något som även inkluderar skärmar och digital teknik.

Dolatkhah skriver att ny teknik kan skapa andra typer av läsande som innebär nya uppsättningar

läspraktiker. Men är detta fallet med e-boken och dess tillhörande teknik?

Något vilket alla i urvalet ägnade sig åt dagligen var sociala medier, onlinespel, forum, sajter och

andra onlineaktiviteter. En 17-årig flicka från yrkesprogrammet skriver om varför hon inte gillar e-

böcker: ”Eftersom att jag för det mesta endast läser då jag inte kan vara på digitala verktyg och jag

tycker  bättre  om att  läsa  fysiska  böcker”.  Hon  ägnar  sig  alltså  endast  åt  läsning  när  hon inte

använder digitala skärmar. En annan elev skriver ”Föredrar fysiska böcker, speciellt då jag alltid

läser innan läggdags och inte vill använda skärmar”. Ytterligare en flicka fortsätter: ”Jag tycker att

man inte skall vara så mycket framför skärmen så gillar fysisk bok mera.” Det finns många fler

exempel på liknande kommentarer om hur skärmarna var orsaken till att eleverna ogillar e-boken.

De är oroliga för att spendera för mycket tid på en skärm och uttrycker negativa känslor till att

behöva utsätta sig för dessa även vid bokläsning. Här verkar det digitala läsandet vara kopplat till

något vardagligt och något som är negativt för hälsan. E-boken tilltalar inte eleverna då den är

sammankopplad med digital teknik som för dagens ungdomar på Åland är väldigt lättillgänglig,

alltså inte speciellt spännande samt berörs av stigmat kring skärmar och skärmtid.  Skärmar verkar

ibland associeras  till  känslor  av skam, ångest  och oro över  att  man ägnar  sig  åt  något  som är
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potentiellt farligt eller dåligt för kropp och hälsa.

Läsning av en fysisk bok är tvärtom kopplat till något positivt, även hos de mindre vana läsarna.

”Jag önskar att jag hade tid att läsa mer”, skriver exempelvis en elev som inte läser regelbundet. En

annan deltagare kommenterar att han ”borde läsa mera men inte hinner”. Dessa två elever verkar

utifrån sina kommentarer förmedla en positiv syn på läsning i allmänhet men är negativt inställda

till e-boken då de inte läser och inte vill läsa böcker i digitalt format.

E-boken är på så sätt belastad med egenskaper som redan innan läsningen ger dessa elever negativa

associationer och känslor.  Det verkar även finnas en syn på den fysiska boken som det format

eleverna associerar med ”riktig” läsning. En elev från yrkesprogrammet uttrycker sig så här när hon

berättar varför hon inte läser e-böcker: ”Det är bättre att läsa ur en  ”normal” bok”. Den fysiska

boken konstrueras här som det normala och e-boken som det onormala. Ur detta perspektiv verkar

det inte som att den negativa inställningen påverkas av e-bokens materialitet i  så hög grad utan

verkar snarare bero på en ovana och en förutbestämd inställning om vad som är riktig och bra

läsning.  E-boken  upplevs  störande  för  ögonen  och  de  digitala  tidningarna  är  betydligt  mer

representerade i hemmen än vad e-boken är. Många elever anser även att e-boken är det läsformat

vilket gör att läsningen går fortare. Allt detta skulle indikera att den digitala läsningen kopplas till

en mer flyktig, snabb och extensiv läsning vilken skiljer sig från den fysiska bokens mer intensiva

djupläsning. Den digitala läsningen kanske mer tas i bruk under kortare stunder, som på bussen eller

på skolrasten, jämfört med det analoga läsandet. Detta skulle på så sätt kunna indikera en annan typ

av modalitet vad gäller digitalt läsande som inte passar för e-böcker (Dolatkhah, 2010).

E-boken kan fungera som alternativ till den fysiska boken beroende på tid och plats. Platsens och

situationens  betydelse  diskuteras  av  en  del  elever  i  kommentarerna.  En elev  på  16  år  berättar

exempelvis om varför han gillar e-böcker och skriver: ”Ja för kan inte läsa fysiska böcker under

lektionstid.” Dessa kommentarer kan kopplas till Dolatkhahs (2010) modalitetsbegrepp och till hur

plats, miljö och situation kan spela in i hur läsandet som aktivitet tar sig uttryck. Här beskriver

denna elev ett  scenario där  e-boken är  optimal  vid tillfällen då man vill  dölja  sin  aktivitet  för

omvärlden, i det här fallet läraren. Om eleverna får en uppgift som ska lösas på exempelvis en

surfplatta, är det svårt för en utomstående att se vad den egentligen används till. Böcker som läses

från en surfplatta har alla samma yttre utseende då surfplattans utseende är bestående oavsett vilken

bok man läser eftersom den utgör e-bokens omslag. På så sätt gör e-böcker det svårt att dra direkta

slutsatser  om vad för  aktivitet  ägaren  till  surfplattan ägnar  sig  åt.  Denna kommentar  kan även

analyseras med hjälp av Dolatkhahs maktanalys. Eleven ges här ett läsmedium vilket ger honom

möjlighet att läsa något som han egentligen inte får läsa vid denna tidpunkt. Han ges på så sätt makt
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över sitt läsande i en kontext där han som elev inte innehar en maktposition.

E-boken verkar  även inneha egenskaper  och funktioner  vilka uppmuntrar  till  ett  mer  analytiskt

läsande som påminner om en mer överblickande och extensiv läsning. Ett exempel på detta är en

kommentar från en 18-årig pojke:

”ja,  [jag]  läser  e-böcker  då  jag  försöker  hitta  vissa  teman  eller  ledtrådar  i  en  bok,

exempelvis ägnar jag mycket tid på teorier i Game of thrones och eftersom böckerna är

så tjocka är det lättare att leta efter vissa ord i e-boksversionen.”

E-boken anses här vara ett mer logiskt val när man ägnar sig åt ett läsande som vill hitta ord och

fraser för att deducera underliggande teman och budskap. Eleven i exemplet ovan använder sig av

e-bokens sökfunktioner för att hitta nya detaljer, detaljer som kan hjälpa honom att bygga vidare på

någon  teori  inom  Game  of  thrones-världen.  E-boken  kan  kanske  även  användas  för  att  hitta

specifika meningar eller ämnen. Denna typ av läsning, där sökning, navigering och möjligheten till

att  läsa  på ett  mer  icke-linjärt  sätt,  är  i  fokus,  belyser  de avgränsningar  jag  gjort  angående de

materiella egenskaper jag anlagt i enkäten. Dessa sök-och navigeringsfunktioner kan även de räknas

och tolkas som en del av e-bokens materialitet och dess uteslutande i enkätfrågorna kan ha påverkat

resultatet.

E-boken är  även ett  lockande alternativ för de som vill  ha en mer direkt tillgång till  en större

samling böcker. Så här skriver en flicka, 17 år, från yrkesprogrammet om varför hon läser e-böcker:

”Jag läser för att det är lättare att hitta roliga och bra berättelser.” E-bokens materialitet i form av

datafiler innebär för denna läsare ett enklare sätt att finna fler intressanta och roliga berättelser.

Kommentaren förtäljer inte varför det är lättare att hitta fler roliga böcker i e-boksformat men man

kan tänka sig att eleven syftar på de databaser med tusentals titlar som finns att tillgå online och går

att ladda ner direkt till ens digitala enhet. E-bokhandlar och e-bibliotek har en större möjlighet att

leverera fler  titlar  till  läsare än vad de fysiska biblioteken och bokhandlarna har.  Detta  då den

fysiska boken har just en fysisk materialitet som tar upp plats på hyllor, medan onlinefiler inte tar

upp  samma  fysiska  plats  och  är  lätta  att  hitta  med  hjälp  av  sökverktyg,  ämnesord  och

rekommendationer. E-böcker möjliggör även direkt tillgång medan en fysisk bok behöver hämtas

från en bokhandel eller ett bibliotek. Detta möjliggör möjligtvis ett mer utbrett och frekvent läsande

för just den här eleven som anser sig hitta fler roliga och intressanta böcker i e-format.

De exempel som tas upp för att analysera ett potentiellt nytt sätt att läsa som kan kopplas till den

digitala  texten,  visar  egentligen  inte  på  några  större  förändringar,  framförallt  inte  på  större
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förändringar i likhet med tidigare exempel som skiftet från högläsning till tyst läsning (Dolatkhah,

2010). Exemplen i denna studie är inte lika drastiska och tydliga. De visar kanske snarare på att de

två olika läsformaten verkar användas till  olika syften. Den ena är mer kopplad till emotionella

läsupplevelser och den andra till  ett  läsande som innebär en mer sökande och extensiv läsning.

Dolatkhah gav exempel på modalitet i form av högläsning eller läsning i grupp och hur olika typer

av läsning kan vara kopplade till textens materialitet. Här ter sig en form av läsning som kopplas till

e-boken vara en mer splittrad läsning, där man är ute efter att läsa vissa specifika delar som lättare

söks upp med hjälp av e-bokens medium och sökfunktioner.
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6. Diskussion och slutsatser

Unga läsare och e-boken

Bland eleverna i denna studies urval, ovana som vana läsare, hyser många av eleverna negativa

känslor gentemot e-boken. En överväldigande majoritet föredrar den fysiska boken. Men då man

med mitt urval inte kan dra några alltför generaliserande slutsatser, behöver inte detta tyda på att e-

boken är ett oönskat läsformat bland en majoritet av dagens unga på Åland. Det man snarare kan

titta på är de åsikter som yttras, mestadels då negativa eller osäkra, och diskutera hur man på bästa

sätt  kan  arbeta  med de  hinder  och störningsmoment  som eleverna  anser  uppstår  med e-boken.

Exempelvis rapporterar hälften av deltagarna att de inte upplever någon skillnad mellan de olika

läsformaten  vad  gäller  läsförståelse,  läsglädje  och  koncentration.  Skillnaden  ligger  snarare  i

läsningens kroppsliga och emotionella aspekter, exempelvis vilket format som är skönast att hålla i,

vilket som känns mest naturlig och personlig att läsa ifrån och vilket format som är skönast att

vända blad på. Resultatet visar att vana läsare i studien är mer positivt inställda till e-boken än vad

de ovana är. Detta skulle kunna indikera att för att få ovana läsare att läsa mer borde bibliotek och

skola satsa på tillgängliggöra traditionella tryckta böcker för denna målgrupp. Men eftersom denna

studie är utformad på ett annat sätt än Tveits och Mangens (2014), där eleverna fick möjlighet att

testa på att läsa från en läsplatta i klassrummen, kan man inte säga att e-boken inte skulle kunna

verka läsfrämjande. Resultaten i denna uppsats visar att  vana läsare tenderar att läsa e-böcker i

betydligt fler fall än de ovana läsarna. De vana läsarna är även mer flexibla vad gäller olika medier

och läsning, medan de ovana läsarna i de flesta fall starkt föredrar den tryckta boken. På så vis kan

skillnaderna mellan denna undersöknings resultat och Tveits och Mangens (2014) bero på metod

och upplägg och att  resultatet  i  denna uppsats möjligtvis  uppvisar ett  mer allmänt ointresse för

läsning bland de ovana läsarna istället för ett renodlat ointresse för e-boken. I slutändan spelar det

då kanske ingen roll vilket format man läser ifrån då de ovana läsarna inte verkar vara intresserade

av läsning oavsett om det erbjuds digitalt eller tryckt format. För bibliotekens läsfrämjande arbete

kanske  därför  ett  större  fokus  på  att  hitta  berättelser  som kan tilltala  de  unga  är  viktigare  att

fokusera på än vilket läsformat dessa berättelser läses ifrån.

Det kunde inte på förhand säkerställas att deltagarna i denna studie hade erfarenhet av att läsa e-

böcker  på fritiden.  Men eftersom studien ämnade jämföra åsikter  om e-böcker  med åsikter  om

fysiska böcker behövde deltagarna i alla fall ha en viss kunskap om e-böcker. Det gick dock att

säkerställa att eleverna hade erfarenhet av e-böcker från skolan, då gymnasiet ibland använde sig av

skolmaterial  i  e-boksformat.  Detta  kan  dock  vara  en  faktor  vilken  kan  ha  påverkat  elevernas
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negativa inställning gentemot e-boken då den för dem möjligtvis är starkt associerad med skolarbete

och läxor. Denna negativa association kan ha lett till att eleverna hade svårt att skilja på om de

upplever erfarenheten av att läsa en e-bok som dålig på grund av själva formatet eller på grund av

det  sammanhang  de  har  läst  e-böcker  i.  Hedemark  (2018)  fann  exempelvis  i  sin  studie  att

ungdomarnas läsupplevelser på fritiden skilde sig mycket från deras läsupplevelser i skolan, där

läsningen vilken skedde utan tvång och på fritiden beskrevs i betydligt positivare termer. Läsningen

vilken skedde på skolans premisser kunde till  och med skapa negativa känslor om en bok som

ungdomarna i Hedemarks studie hävdade att de, om det inte varit för skolan, faktiskt skulle ha

uppskattat. Om eleverna i denna studie liknar Hedemarks ungdomar skulle detta kunna vara något

vilket starkt påverkade deras upplevelser av e-boken. Resultatet visar även i denna studie på att

vana läsare i högre utsträckning läste e-böcker på fritiden än de mer ovana läsarna. Dessa vana

läsare har kanske på så sätt fler positiva erfarenheter av e-böcker då de inte endast läst dem på

grund  av  krav  från  skolan.  Biblioteken  skulle  därför  kunna  bedriva  projekt  där  kunskap  och

information om e-böcker förmedlas till  unga i högre utsträckning. På så sätt kanske man skulle

kunna nå även de mer ointresserade läsarna och hjälpa dem att testa på att läsa e-böcker i en kontext

som befinner sig utanför  skolan.  Dock verkar denna studie visa att  just  dessa fyra klasser från

Ålands  gymnasium inte  är  intresserade  av  e-böcker.  Biblioteken  kan  därför  kanske  bidra  med

information om e-böcker men samtidigt ha ett fortsatt fokus på att hjälpa unga att hitta böcker som

uppfyller deras behov och önskemål, eftersom detta är något som ökar och främjar läslusten.

En en annan hälft  av eleverna rapporterar att  den fysiska boken gör det lättare att  komma in i

berättelsen och lättare att hänga med i texten.  För de eleverna spelar dessa faktorer in i val av

läsformat.  46 % tycker  att  e-boken gör  dem otåliga  medan 38 % inte  tycker  att  det  är  någon

skillnad. Hälften anser alltså att det inte är någon skillnad vad gäller de olika läsformatens inverkan

på otåligheten medan den andra hälften anser att e-boken gör dem mer otåliga. På så vis verkar den

tryckta boken göra skillnad för en del vad gäller läsförståelse och koncentration, och är därför något

som man möjligtvis kan ta med sig vid läsfrämjande verksamhet på bibliotek och skola.

Men även fast studiens resultat skiljer sig markant från Tveis och Mangens, finns det andra studier

som undersökt ungas läsning och fått resultat vilka liknar denna undersöknings. I denna uppsats är

det endast 15 % av 55 elever som läser e-böcker frivilligt. Denna negativa känsla inför e-boken

liknar unga läsares känslor i Mergas och Moons (2016) och Hedemarks (2018) studier och eleverna

tillhör  även samma generation  som Hedemarks  (2018) ungdomar,  vilka Hedemark klassar  som

digitala  infödingar.  I  denna  studie  har  jag  försökt  undvika  denna  term  då  den  ter  sig  alltför

problematisk, vilket även denna uppsats illustrerar.  Begreppet ter sig här bland annat problematisk

utifrån de reformer man kan driva igenom i dess namn. Exempelvis kan biblioteksreformer som
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lägger allt för mycket fokus på att digitalisera ungas läsande möjligtvis istället verka hämmande

istället för uppmuntrande, vilket även Merga och Moon (2016) argumenterar för. Eleverna i denna

undersökning vill inte läsa digitalt och många uttrycker oro över att till och med deras läsning nu

ska ske digitalt och på en skärm. De vill att läsande ska vara något annat, något som de ägnar sig åt

när de inte är på skärmar vilket de annars är dagligen. Denna studie är dock inte en studie där man

kan dra några regelrätta slutsatser om att e-boken uteslutande är ett dåligt format för att uppmuntra

till läsning bland unga då svarsgruppen var så pass liten. Dock var det en blandad grupp elever jag

besökte med både ovana och vana läsare samt elever från två olika typer av studieprogram. Detta

ger i alla fall en inblick i några elevers syn på e-boksläsning på detta gymnasium även fast man inte

kan dra några generella slutsatser.

En oro gällande för  mycket  skärmtid uttrycks även av ungdomarna i  Hedemarks  studie där de

associerar  nöjesläsning  med  myskänslor  och  något  som  skiljer  sig  från  deras  tid  vid  digitala

skärmar. Denna skärmoro påminner även om hur Hedemarks ungdomar uttrycker förskräckelse över

hur digitala skärmar blir allt vanligare ju längre ner i åldrarna man kommer. Detta är även en syn

som stora delar av samhället förmedlar. Flera av eleverna verkar inte besitta någon större kunskap

om alternativ till LCD-skärmar som exempelvis läsplattor. En stor andel tar exempelvis upp hur

skärmljuset irriterar deras ögon när de ska läsa en längre text. Detta är ju något som läsplattan är

speciellt  framtagen  för  att  undvika.  Biblioteken  skulle  här  kunna  arbeta  med  att  sprida  mer

information om e-böcker och hjälpa läsare med tekniska frågor. Speciellt påtagligt blir bibliotekens

roll  som  en  institution  vilken  kan  göra  e-böcker  mer  lättillgängliga  för  yngre,  när  man  läser

kommentarer som berättar om att det är själva processen i att få tag i en e-bok som hindrar dem att

läsa e-böcker. Bland kommentarerna om varför de inte läser e-böcker yttrar exempelvis vissa en

osäkerhet kring hur de ska gå tillväga för att läsa en e-bok. Vissa har erfarenheter av att processen

varit alltför omständlig och därför aldrig försökt sig på e-boksläsning igen.

Dock kan inte detta vara den enda förklaringen till en del elevers negativa inställning till e-boken.

Många av de som inte tycker om att läsa e-böcker vet exempelvis hur man får tag på e-böcker. Det

existerar alltså även något annat störningsmoment vid e-boksläsning. Det är möjligt att elevernas

ovana vad gäller e-böcker samt en bild av skärmar och digital läsning som något dåligt, kan ha

influerat elevernas negativa attityd gentemot e-boken. E-boken är inte heller något som är vanligt

förekommande i de ungas liv. Väldigt få rapporterar att de har vänner som läser e-böcker samtidigt

som få har tillgång till e-böcker i sina hem, jämfört med den tryckta boken där en majoritet har

tryckta böcker hemma och vänner som läser dem. Även i elevernas hem lyser e-boken i de flesta

fall  med  sin  frånvaro  medan  nästan  alla  av  elevernas  familjer  äger  en  fysisk  bok.

Biblioteksanvändningen följer liknande mönster, där över hälften av de tillfrågade har familj som
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lånar  fysiska  böcker  från  biblioteket  medan  endast  7  %  har  familj  som  lånar  e-böcker  från

biblioteket.  Det  är  förstås  möjligt  att  eleverna  inte  har  någon  uppfattning  om  sina

familjemedlemmars  lånevanor  när  det  kommer  till  e-böcker  och  att  det  är  därför  som  e-

boksutlåningen verkar vara låg bland dessa elevers familjer. Men e-böcker är i  så fall  inget de

diskuterar i sina hem och ger ytterligare belägg för att e-boken inte är en naturlig del i deras liv. E-

boken är relativt  ovanlig och därav möjligtvis  ointressant  då eleverna inte  har  några förebilder

omkring sig som läser e-böcker, varken vänner eller familj. Men e-bokens materiella förutsättningar

innebär även att för att unga ska upptäcka dem i sin närhet behöver de att personer som läser e-

böcker berättar det för dem. Detta då e-boken är förknippad med digitala enheter vilka inte endast

associeras  med  aktiviteten  läsning.  Jämförelsevis  besitter  den  fysiska  boken  egenskaper  vilka

innehar symboliska värden som är starkt förknippade med aktiviteten läsning. En tryckt bok består

även av ett omslag och en pärm vilka ytterligare kan berätta om bokens innehåll och genre. På så

sätt är den fysiska boken mer synlig och lättare för eleverna att vara medvetna om att existerar i

deras liv.

Det är även möjligt att e-boken har med vanor att göra, då ca 11 % av de som har e-böcker hemma

föredrar  e-boken jämfört  med  5  % hos  de  som inte  har  e-böcker  hemma.  Denna skillnad  ger

misstankar om att ju mer man exponeras för ett visst medium desto troligare är det kanske att man

själv börjar använda det. Här skulle biblioteken återigen kunna satsa på att informera mer bland

unga om e-böcker och om bibliotekens e-bokstjänster.

Det är ingen större skillnad mellan vana och ovana läsare vad gäller attityder och känslor inför e-

boken. En överväldigande majoritet av eleverna föredrar den tryckta boken och få har något positivt

att säga om e-boken. Tveit och Mangen såg däremot ett stort intresse för e-boken hos sina deltagare,

speciellt hos de ovana läsarna. I mitt resultat fann jag istället att de som läser mycket även är de som

läser mer e-böcker. De vana läsarna har i större utsträckning hem där både tryckta och digitala

böcker finns att tillgå. Det tyder mer på det faktum att de som redan är vana med att läsa också har

en  större  kunskap  om hur  de  ska  införskaffa  sig  böcker,  de  vet  vad  de  vill  ha,  har  en  större

kännedom om litteratur, samt är mer vana med de olika medieformat som erbjuds dem vid läsning i

vår digitala tidsålder. Detta kanske beror på att de vuxit upp i ett hem med läsförebilder och vilket

hjälpt dem att skaffa sig en större kunskap om böcker och olika läsformat. Merga och Moon (2016)

argumenterar exempelvis för att föräldrar vilka inte när ett aktivt läsintresse hos sina barn även har

svårt att stötta dem i deras läsning och hjälpa dem upprätthålla ett läsintresse. I e-bokens fall i denna

studie  kan detta  kopplas  till  två  andra  aspekter,  läsintresse  inom familjen  i  allmänhet  samt  en

tillgång till e-böcker i hemmet. Det är möjligt att om man hade satt en läs- eller surfplatta i handen

på de mer ovana läsarna, som Tveit och Mangen (2014) lät göra, hade även de haft en mer positiv
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bild av e-boken. Nu uttrycks istället många åsikter och tankar bland eleverna som reflekterar en mer

allmän syn på vad som är korrekt läsning och en riktig bok. Bristen på intresse för läsning kan

medfölja att de ovana läsarna väljer det format de redan är vana vid, de tillfällen de faktiskt sätter

sig ner och läser. De ovana läsarna vill kanske inte göra processen än mer jobbig och arbetsam än

vad man redan tycker att själva läsningen är. Att de vana läsarna föredrar e-boken berättar även det

något  om hur  läsvanor  och -intresse  kan  hänga  ihop  med  hur  öppen man  är  för  att  testa  nya

läsformat. Resultatet ger dock endast en inblick i elevernas fritidsläsning och det finns anledning att

tro att de ovana och vana läsarnas fritid ser annorlunda ut. På så sätt kan man inte se denna studie

som ett diskvalificerande av e-boken som ett verktyg för att skapa ett större läsintresse utan endast

se den som en inblick i några ungdomars attityder och åsikter om e-boken.

Vidare kan det vara intressant att belysa åren som skiljer Tveits och Mangens och denna studie åt.

Det skiljer fem år dem emellan och man skulle kunna diskutera att det möjligtvis fanns en viss

känsla  av  nyhetens  behag bland Tveit  och Mangens  deltagare  då  läsplattor  var  relativt  mindre

förekommande 2014 och att det kan ha påverkat de mer positiva utlåtandena från deltagarna. Efter

att surf-och läsplattorna blivit ett allt vanligare inslag i vardagen kanske det blivit ett större fokus på

de  mer  negativa  aspekterna  av  den  digitala  tekniken  vilket  påverkat  mina  deltagares  attityd

gentemot digital  läsning.  Här  skulle  biblioteken kunna se över  sina informationsresurser  om e-

böcker  och  läsplattor.  Många  av  eleverna  uttrycker  exempelvis  en  oro  över  digitala  skärmars

negativa inverkan på hälsan, vilket verkar tyda på att dessa elever inte är lika välinformerade om

alternativ till LCD-skärmen.  

Materialitet och modalitet

En kunskapsbrist samt ett  generellt  ointresse till  att pröva på nya läsformat kan vara en del av

förklaringen  till  e-bokens  impopularitet.  Dock  har  denna  uppsats  försökt  titta  närmare  på  om

elevernas negativa inställning till e-boken kan ha med dess materiella aspekter att göra. Det verkar

inte heller som att en potentiell kunskapslucka är det stora problemet, speciellt när man ser till hur

kunskapsfördelningen såg ut angående e-böcker, där hela 47 % av de som inte läser e-böcker vet

hur man går tillväga för att få tillgång till en e-bok. E-bokens materiella egenskaper verkar i denna

grupp spela in i elevernas läsupplevelse på ett sätt som de upplever som negativt.

Många av elevernas kommentarer i denna studie påminner mycket om Hedemarks (2018) deltagare.

De är oroliga över hur mycket av deras vardagliga liv och andras som är sammanlänkade med den

digitala tekniken och det finns både i Hedemarks och denna studies data ett uttalat motstånd mot att

läsa böcker digitalt. En flicka i denna studie skriver att läsning är något hon ägnar sig åt när hon inte

är på digitala plattformar och många oroar sig för att spendera alltför mycket tid framför skärmar.
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Man anar  även en känsla  som eleverna  när  om att  bokläsning ska vara  något  annat.  Eleverna

spenderar dagligen mycket tid på sociala och digitala medier vilket verkar skapa en efterfrågan

bland eleverna  efter  en digital  paus,  något  de  anser  att  läsning kan ge dem.  En flicka  skriver

exempelvis  att  hon läser  böcker  när  hon inte  är  på  datorn  eller  telefonen.  Läsning blir  här  en

aktivitet som de unga vill att ska ske utanför deras digitala liv och istället vara någonting annat,

exempelvis en mysig stund, där ögonen inte ansträngs, och där en annan känsla infinner sig än när

de sitter framför en skärm.

Bokläsning och det digitala ska här skiljas åt och många skriver om att de får en mysig känsla av att

läsa en fysisk bok, något som de dock inte får av e-boken. Den fysiska boken är även den som för

de allra flesta känns mest personlig, naturlig och gör läsningen roligare. Dessa åsikter och tankar

återfinns även i annan forskning om digital läsning (Rose, 2011). Över hälften tyckte även att det

var lättast att komma in i berättelsen om man läser en fysisk bok. På så sätt kan en boks materialitet

forma läsupplevelsen (Dolatkhah, 2010). Den fysiska boken verkar ge eleverna en starkare känsla

och en bättre chans till att sugas in i berättelsen. Den fysiska boken var även den som var skönast att

hålla i och vända blad på. Detta tangerar både kroppsliga och emotionella aspekter av läsandets

praktik och är alltså något som eleverna kopplar till  det analoga läsandet.  Liknande kopplingar

mellan känsla och den tryckta boken fann Tveit och Mangen (2014) och Hedemark (2018) bland

sina unga läsare. E-boken ansågs vara funktionell men opersonlig och den fysiska boken sågs som

det naturligare, det roligare och det bättre valet.

Roses (2011) deltagare vittnade om kroppsliga smärtor i rygg och axlar, som de upplevde hängde

ihop med digital läsning. Detta är inget som eleverna i denna studie ger uttryck för utan det enda

kroppsliga obehaget  de anser  sig  uppleva ät  irriterade och trötta  ögon där  orsaken är  att  de är

tvungna att läsa från en skärm. Detta kan dock bero på att frågor om andra kroppsliga smärtor inte

ställdes i enkäten eller på det faktum att ingen i denna studie läser e-böcker i samma utsträckning

som högskolestudenterna och därav inte kan rapportera om samma kroppsliga problem.

Mediets yttre utseende är något som eleverna ofta lade stor vikt vid. Vackra omslag uppskattas och

gör läsningen roligare. Den tryckta boken anses även skönare att hålla i och vända blad på med sina

papperssidor samtidigt som den även anses personligare och finare på grund av sitt omslag. Den

tryckta  boken  verkar  här  kunna  ge  eleverna  ett  symboliskt  värde  som  är  kopplat  till  dess

materialitet. Ett fint omslag gör det roligare att plocka upp boken och börja läsa, men den kan även

berätta för andra att man läser och vad för sorts bok man läser. Detta är inte något som e-boken

genom sitt utseende kan ge läsaren. Ett symboliskt värde kan även vara värdefullt när unga personer

formar en identitet som läsare (Ivey & Johnston, 2013). Om bokens utformning är av vikt vid val av
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läsning för unga kan biblioteken implementera denna kunskap i deras arbete, möjligtvis satsa mer

på att skylta fysiska böcker med både ett vackert omslag och en intressant berättelse.

Digital  läsning verkar även associeras med en annan typ av läsning, en annan typ av modalitet

(Dolatkhah, 2010).  De få som läser e-böcker och har en positiv bild av dem berättar om hur de kan

läsa e-böcker oavsett  tid  och plats,  exempelvis i  klassrummet under  lektionstid  utan att  läraren

upptäcker detta. Orsaken till detta beror på e-bokens materialitet, då det på grund av denna, inte

omedelbart går att se vad en person gör på en digital skärm. Andra lyfter fram e-bokens filformat

vilket gör den mindre otymplig att ha med sig när man reser. De tre egenskaper som flest elever

verkar föredra med e-boken är hur den är skön att hålla i, snabbast att läsa ifrån och skön att vända

blad på. Däremot verkar många ha svårt att komma in i berättelsen och finna glädjen i läsningen

med e-böcker. Den digitala skärmen är på så sätt kanske kopplad till ett läsande som är mer ytligt

och snabbt än vad den fysiska boken är. Men enkäten var utformad på ett sätt som gör det omöjligt

att bekräfta denna tes. Om man ser till fördelningen mellan e-böcker och e-tidningar i hemmet har

62 % av eleverna tillgång till e-tidningar hemma och endast 23 % e-böcker. Detta skulle kunna

indikera att e-tidningar är mer vanligt förekommande i hemmen vilket tyder på att många läser sina

nyheter  digitalt.  Detta  kan  väcka  en  tanke  om att  digitalt  läsande associeras  till  kortare  texter,

snabbläsning och en läsning som är snabbt tillgänglig på grund av digital teknik. Detta skulle kunna

koppla digital läsning till en typ av läsning som innebär snabb konsumtion av flera kortare texter

vilka enkelt  går  att  plocka fram och söka upp. Men på grund av att  definitionen av  long-form

reading inte framgår i enkäten kan uppsatsen inte dra några slutsatser om att nyhetsläsande för

dessa elever inte innebär en form av long-form reading. Det man kan se, utifrån studiens insamlade

data, är en uppdelning om vad som anses positivt och vad som anses negativt. För mycket skärmtid

är negativt och att läsa ofta och fysiska böcker, är positivt.

I kommentarerna från enkäten vittnar en del elever om hur e-bokens digitala sökfunktioner kan

spela in i deras val av läsformat. I Roses (2011) studie framkom det att studenterna ägnade sig åt

digital läsning när de hade ett specifikt syfte med sin läsning. Oftast innebar denna digitala läsning

översiktsläsning där vissa delar av en text söks upp i en digital text. På liknande sätt beskriver en

18-årig deltagare i denna studie hur han läser e-böcker när han vill upptäcka ett tema eller bygga

upp någon teori kring en fandom, i detta fall Game of Thrones. Detta kan vara ett uttryck för hur e-

böcker kan vara ett mer tillfredsställande alternativ när en läsare vill ägna sig åt ett mer översiktligt

och  fragmentariskt  läsande.  Man  kanske  redan  har  läst  böckerna  men  undersöker  i  vilka

sammanhang en viss fras används eller hur ofta ett visst ord omnämns. För dessa typer av läsande

verkar  e-boken vara optimal då den är enklare att  söka i.  Det  digitala läsandet  ter  sig här mer

målinriktat och mediets sökfunktioner verkar i det här fallet vara det som lockar till just digitalt
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läsande. Detta kan möjligtvis vara ett exempel på hur tekniken påverkar hur vi läser (Dolatlkhah,

2010).  

Vad gäller läsfrämjande arbete kan man se att de egenskaper hos en text som är starkt kopplade till

huruvida  man  njuter  av  läsningen,  enligt  eleverna  inte  verkar  bero  på  textens  medium.

Kategorierna:  lättast  för  läsaren  att  komma  in  i  berättelsen,  lättast  att  förstå  och  följa  med  i

berättelsen, gör en mest otålig, samt är snabbast att läsa ifrån, utgör de kategorier där flest deltagare

svarar att det inte är någon skillnad. Tveit och Mangen (2014) rapporterade liknande resultat om en

texts  egenskaper  som berörde  läsförståelse  och  koncentration.  Detta  resultat  visar  på  att  detta

kanske därför har mer med en boks berättelse att göra än vilket format man läser från. Läsfrämjande

projekt  på  exempelvis  bibliotek  behöver  därför  kanske  inte  fokusera  på  läsformat  utan  istället

uppmärksamma berättelser och böcker som kan intressera yngre läsare. Slutligen är det intressant

att diskutera hur eleverna i denna studie, liksom Hedemarks (2018) deltagare, kopplar ihop riktig

läsning med den fysiska boken. En flicka beskriver den till och med som den ”normala” boken. Här

är den fysiska boken direkt kopplad till vad som utgör riktig läsning, en syn på läsning som speglas

i kulturella föreställningar om läsning, där skönlitteratur och fysiska böcker oftast brukar premieras

som den läsning som är bra och viktig för unga att ägna sig åt (Wolf & Barzillai, 2009).

6.1 Teoretiska och metodiska begränsningar

Denna uppsats innehar en del problematiska aspekter vilket påverkat resultatet på ett sätt som gjort

det  svårt  att  dra  några  större  slutsatser.  För  det  första  hade  jag  med enkäten hoppats  på  att  få

åtminstone 100 deltagare. I slutändan hade jag endast möjlighet att besöka fyra klasser där 71 elever

besvarade enkäten. Ytterligare föll bort efter att flera enkäter var ofullständigt ifyllda. Därför var det

endast 55 stycken deltagare vars svar kunde analyseras och jämföras i denna studie. Detta är ett

alltför litet urval för att kunna dra några generaliserande slutsatser om åländska gymnasieelevers

inställning till  e-böcker. Utifrån detta urval kan man endast berätta om en liten del av åländska

gymnasieelevers syn på e-böcker. Mer specifikt två klasser från yrkesprogrammet respektive två

från det högskoleförberedande programmet, med en jämn fördelning mellan ovana och vana läsare.

Det är alltså endast något om just dessa individer man kan säga något om i denna uppsats.

Enkäten skulle ta reda på ifall e-boken och digital  läsning innebär en annan typ av läsning för

eleverna. Jag ställde i enkäten frågor om vilket läsformat de unga exempelvis ansåg gick snabbast

att läsa ifrån samt ville i frågorna om familjens läsvanor se om olika mönster förekom för digital e-

boksläsning  respektive  digital  nyhetsläsning.  Ett  mönster  framkom  i  studien  där  digital

nyhetsläsning var betydligt vanligare i  elevernas hem än e-boksläsning. Förekomsten av tryckta

böcker var även det mycket vanligare än förekomsten av e-böcker inom elevernas familjer. Vid
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utformningen av enkäten tänkte jag mig att man med frågor som dessa kunde komma åt frågan om

en möjlig skillnad i modalitet mellan fysiska böcker och e-böcker. Tanken var att se om long-form

reading föredrogs att läsas utifrån något specifikt läsformat och om ett visst format var mer kopplat

till snabb, komprimerad läsning. Detta ter sig nu som alltför spekulativa antaganden som utgick

alltför mycket utifrån mig själv och min egen syn på olika typer av läsande. Man kan exempelvis

inte med klarhet säga att eleverna och deras familjer inte ägnade sig åt  long-form reading när de

läste nyheter.

Med detta i beaktande kan man se att enkätstudien hade behövts kompletterats med intervjuer för att

bättre få grepp om hur e-bokens materialitet och modalitet spelar in i de ungas läsupplevelse. Vid

utformningen av enkäten förlitade jag mig på att det i kommentarerna skulle dyka upp mer utförliga

svar  om  varför  eller  varför  inte  eleverna  läste  e-böcker.  I  en  del  kommentarer  dök  det  upp

egenskaper  hos  e-boken som även de  går  att  koppla  till  dess  materialitet.  Detta  gjorde  att  jag

behövde omvärdera hur jag begränsat frågor om materiella egenskaper i min enkät, där jag insåg att

utelämnandet av exempelvis egenskaper som sökfunktion och navigering kan ha påverkat resultatet

vad gäller de få egenskaper som eleverna föredrog med e-boken. Om enkäten inkluderat en fråga

om sök-och navigeringsfunktioner hade studien möjligtvis fått mer analysmaterial i fråga om e-

bokens modalitet. Nu blev modalitetsanalysen tunn och jag blev utifrån min insamlade data tvungen

att spekulera i många frågor rörande begreppet och mitt material.

6.2 Slutsatser

På grund av de få deltagarna i studien kan den som tidigare nämnts inte ägna sig åt generaliserande

slutsatser. Detta är inte en uppsats vilken kan säga något om någon rådande inställning gentemot e-

boken hos gymnasielever på Åland. Istället är detta en inblick i fyra gymnasieklassers syn på e-

böcker och e-boksläsning. De åländska gymnasieelevernas negativa syn på e-boken är något vilket

även återfinns bland unga i tidigare lässtudier. Resultatet pekar på att e-böcker inte var ett önskvärt

läsformat för dessa elever, framförallt inte för de ovana läsarna i studien vilket indikerar att e-boken

i deras fall inte verkar vara ett verktyg som kan uppmuntra dem till läsning. Men en diskvalificering

av e-boken som ett läsfrämjande verktyg kan inte göras, inte ens för denna grupp gymnasieelever.

Detta då undersökningen inte möjliggjorde för de ovana läsarna att testa på att läsa och jämföra de

analoga och digitala formaten. På så sätt kan resultaten i denna studie endast berätta om elevernas

initiala inställning till e-böcker och digital läsning utifrån deras olika erfarenheter av den. Tidigare

studier har visat e-bokens läsfrämjande potential (Tveit & Mangen, 2014), medan andra har visat på

unga elevers ovilja och negativa inställning gentemot e-böcker (Hedemark, 2018). Denna uppsats

resultat ansluter sig till  den senare. Dock kan det faktum att  alla elever i denna studie inte har
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samma erfarenheter av e-böcker ha påverkat de negativa inställningarna som förekom gentemot e-

boken. Det är möjligt att vissa av eleverna inte har läst en e-bok på sin fritid och därför tenderar att

associera e-boken med skolan om de endast har kommit i kontakt med en e-bok i skolan. Detta kan

ha skapat en negativ association bland eleverna där de har svårt att skilja på om det är formatet eller

kontexten som är upphov till den negativa upplevelsen.

Bland tidigare forskning förekommer ibland begreppet  digital natives och urvalet i denna studie

tillhör  en  grupp  unga  som  vuxit  upp  med  stor  tillgång  till  digital  teknik.  Dock  visar  denna

undersökning på just det problematiska med det begreppet. En yngre generation som är uppvuxen

under  digitaliseringen är inte  en homogen grupp, och denna generation är därför inte  kulturellt

formad för att föredra digital teknik. E-boken kan möjligtvis appellera till en viss grupp läsare men

det  verkar  onödigt  att  tvinga  på  de  unga  ett  visst  sorts  format  i  tron  på  att  deras  födelseår

representerar deras preferenser. Eleverna i denna studie tycker inte om att läsa e-böcker. Man kan

konstatera att elevernas åsikter ofta speglar mycket av den moderna och samhälleliga diskursen

kring nätvanor och skärmtid och i vissa fall applicerar denna syn på e-böcker. E-boksläsning är

inget som dessa elever ägnar sig åt, eller vill ägna sig åt på fritiden. Man kan däremot inte utifrån

denna studie säga om den samhälleliga diskursen påverkar unga personer vid val av läsformat och

inställning till e-boken. Detta kan endast spekuleras i. Det finns även en skillnad vad gäller vana

läsares och ovana läsares syn på e-böcker. Nästan alla av de ovana läsarna föredrar den fysiska

boken medan de vana läsarna är mer villiga till att läsa digitalt. Man kan därför inom denna grupp

se att de med mer läsvana tenderar att föredra e-boken i större utsträckning, dock var den tryckta

boken även det föredragna mediet bland de vana läsarna. Detta indikerar att bland dem med ett

större läsintresse och läsvana finns en större öppenhet för olika typer av läsformat.

En  slutsats  som kan  dras  är  att  insidan  inte  heller  är  allt,  utsidan  räknas  definitivt  också  in  i

läsupplevelsen bland eleverna. Den tryckta bokens fysiska materialitet är en aspekt av den tryckta

boken som eleverna lägger stor vikt vid och beskriver som en positiv faktor. Ett vackert omslag och

pärm gör enligt många läsningen roligare, mysigare och mer personlig. De datafiler som utgör en e-

bok saknar denna förmåga då omslaget av en e-bok oftast består av en surf- eller läsplatta. E-boken

är på så vis även mindre synlig, både materiellt sett och socialt. E-bokens filformat gör att det oftast

inte går att säga om en person ägnar sig åt läsning då läsning inte är det enda man kan ägna sig åt på

exempelvis en mobiltelefon eller  surfplatta.  Därför verkar inte många heller  ha koll  på om ens

vänner läser e-böcker och e-böckerna är relativt ovanliga i elevernas liv generellt. De är ytterst få

som har e-böcker hemma och ännu färre som har familj som lånar e-böcker från biblioteket. Något

som däremot är vanligare i elevernas liv är digitala nyhetskällor och e-tidningar. Därav kan man,

utifrån min tolkning av begreppet long-form reading, se en viss omfamning av de kortare texterna i
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form av nyhetsartiklar på nätet men ett avståndstagande till det digitala long-form reading. Detta är

dock ingen slutsats man kan dra med säkerhet, då min studie inte på ett adekvat sätt kunde tillskansa

sig kunskap om e-bokens modalitet samt säga om deltagarna associerat long-form reading till enbart

böcker.

Det kan även konstateras att det analoga läsandet för eleverna verkar vara något som kopplas ihop

med mysiga känslor och en lugn stund. I Hedemarks (2018) studie förekom liknande utsagor om

bokens  känsla,  både  i  handen men även hur  den genererade  myskänslor  och  en  mer  personlig

upplevelse.  Dessa känslor var ofta kopplade till  läsningens kroppsliga och emotionella aspekter

samt den fysiska bokens utseende. Kommentarerna om e-bokläsning i denna studie speglar många

gånger de samhälleliga diskussioner som förs kring den digitala teknikens och skärmars negativa

sidor,  samt  vad  som  anses  vara  riktig  läsning.  Många  unga  idag  må  vara  födda  under

digitaliseringen men detta är inte något som påverkar deras uppfattning om läsning och böcker. För

dem fortsätter läsning av böcker att vara något som är eller ska vara skilt från det digitala. Man kan

bland dessa elever  se en attityd gentemot e-boken där den tolkas  som något onormalt  och den

fysiska boken som det normala. Man kan dra slutsatsen att denna indelning i onormal och normal

läsning, påverkar elevernas uppfattning om e-boksläsning.

Enligt eleverna själva upplever en majoritet inte några större kunskapsluckor vad gäller hur man går

tillväga för att få tag på en e-bok. Dock kan man se att många inte äger en så stor kunskap om

alternativ till  LCD-skärmen då många klagar på att e-böcker irriterar deras ögon. En del elever

vittnar om att de tidigare upplevt svårigheter att få tag på en e-bok och därför inte testat igen. Det

kan därför konstateras att för en del av eleverna kan själva processen att få tag på en e-bok påverka

deras inställning till e-boken. När e-böcker slutar anses vara komplicerade att få tag på eller slutar

ingå i ett system vilket anses svårt att förstå sig på, eller som en deltagare skrev ”otympligt”, kanske

attityder gentemot e-böcker kan komma att ändras. Däremot kan man kanske ta till vara på en del

ungas önskan om att  hålla vissa delar av sitt  liv ifrån det digitala,  en önskan vilken dominerar

kommentarfältet.  Kanske  skulle  biblioteken  här  kunna  erbjuda  något  annat,  speciellt  för  unga

personer som verkar känna en viss önskan om att läsning skulle vara något annat än en till skärm.

Istället kan biblioteken erbjuda en mysig, personlig och rofylld stund med ett objekt som för vissa

unga verkar symbolisera och förkroppsliga dessa känslor.

6.3 Framtida forskning

På grund av få deltagare i denna studie kan man inte dra några direkta slutsatser om att e-boken

skulle vara mindre lämpad för läsfrämjande verksamhet på bibliotek och i skolor. De vana läsarna i
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denna undersökning tenderar att föredra e-boken i fler fall än de ovana läsarna. Detta kan, som

tidigare nämnts, bero på att metoden för denna undersökning skilde sig från exempelvis Tveits och

Mangens (2014) vilka lät alla elever i studien pröva på att läsa från en e-bok. Det är möjligt att om

man i framtiden skulle följa ett liknande upplägg, att man kunde få fram ett resultat som visar på att

e-böcker kan locka ovana läsare till att läsa. Problemet med min studie är att orsaken till att de som

läser så pass lite att de nästan inte läser någonting alls och inte föredrar e-boken, kan ha att göra

med ett lågt intresse för läsning i allmänhet. Detta är dock ingen slutsats denna uppsats kan dra då

alla deltagare i studien någon gång hade testat på att läsa en e-bok. På så vis kan det vara så att att

dessa ovana läsare inte tycker om att läsa men framförallt inte en e-bok. Något vilket många även

påpekade i kommentarsfältet. Detta hade varit intressant att studera vidare, speciellt då det nu börjar

bli rätt många år sedan Tveits och Mangens (2014) studie genomfördes. Under dessa år har den

digitala tekniken utvecklats och blivit allt vanligare i personers vardag och samhälle. Alla deltagare

i denna studie hade som tidigare nämnts varit i kontakt och läst en hel eller utdrag ur en e-bok, så

alla visste vad en e-bok innebar. Denna kunskap kom från skolorna vilka hade informerat mig om

att alla elever någon gång varit i kontakt med e-böcker i form av skolmaterial. Detta kan dock ha

varit en orsak till att så många av eleverna hade en sådan negativ inställning gentemot e-boken då

den kanske inte var möjlig att separera från skolan. Det hade varit intressant se vad för resultat man

skulle få ifall deltagarna fått sätta sig ner och ta sig tid att läsa en e-bok på en surf- eller läsplatta i

en miljö frikopplad från skolan. Hade ovana läsare föredragit detta medium eller är det helt enkelt

så att vissa personer inte gillar att läsa oavsett format och materiella förutsättningar? Hade generellt

sett fler ungdomar uppskattat den digitala boken om e-boken och e-boksläsning mer konkret hade

frånskiljts  från  skolarbete  och  skolmiljö?  Eller  beror  läsglädje  trots  allt  mer  på  innehåll  och

berättelser än själva formatet? Ovana läsare i denna studie kanske endast läser när de är tvungna och

därför vill ta den mest smärtfria vägen, vilket de, på grund av möjlig okunskap om e-böcker, anser

vara den fysiska boken. Den är bara att ta ner från hyllan och börja läsa medan e-boken kan, vid en

första användning, komma att te sig mer komplicerad.  

Framtida forskning skulle även kunna fokusera på att undersöka i hur långa tidsintervall ungdomar

läser när de ägnar sig åt läsning – digital som analog. På så sätt skulle man kunna få fram ett resultat

som är mer tydligt kopplat till long-form reading och undersöka om det är möjligt att personer som

ägnar sig åt att läsa nyheter på webben, även kan ägna sig åt long-form reading. 

Vidare forskning om hur unga potentiella läsare förhåller sig till specifikt läsplattor skulle även vara

intressant  att  utföra.  Läsplattor  som  eliminerar  risken  att  ögonen  irriteras  av  LCD-ljus  men

fortfarande äger de digitala egenskaper som är förknippade med surfplattor och digitala skärmar.

Äger dessa medier en större läsfrämjande potential, exempelvis bland ovana läsare och är det på så
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sätt något som bibliotek och skolor borde erbjuda sina mindre aktiva läsare?
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7. Sammanfattning

E-böcker har ökat i popularitet de senaste åren och med det debatter om digital läsning är något

positivt  eller  negativt för folk i  allmänhet och barn och unga i  synnerhet.  Det digitala läsandet

beskrivs  antingen  som  något  som  engagerar  läsaren  och  gör  det  enklare  för  en  större  grupp

människor att ta del av text, medan den motsatta sidan predikar om riskerna med digital läsning,

exempelvis hur vi med den går miste om vår förmåga till djupläsning och får sämre tålamod.

Samtidigt har det kommit många rapporter världen över om dalande siffror på barn och unga som

ägnar sig åt läsning. Det rapporteras även om hur läsförståelsen blir allt sämre bland de unga, och

oroliga försöker hitta lösningar som skulle kunna verka läsfrämjande för ungdomar. Här finns det

forskning som visar på att den digitala boken skulle kunna användas i läsfrämjande syfte (Tveit &

Mangen, 2014). Ovana läsare tenderade nämligen att föredra e-boken när de fick prova att läsa

analogt och digitalt.  De läsare som ogillar  e-boken brukar framförallt  tala om skärmen som ett

störningsmoment, något som utgör en stor del av e-bokens materialitet. Syftet med den här studien

är att få en inblick i gymnasielevers läsvanor och attityder gentemot e-boken. Studien vill se ifall

eleverna läser e-böcker och vilket format de föredrar. Studien vill framförallt undersöka om ovana

läsare har en mer positiv inställning och föredrar e-boken i fler fall än vad de vana läsarna gör. I så

fall skulle man kunna diskutera e-bokens potentiella läsfrämjande kraft vidare. Studien vill även

försöka förstå de bakomliggande orsakerna om ett visst format föredras bland elevgruppen. För att

uppnå syftet  utvecklades forskningsfrågorna: Hur ser gymnasieelevers läsvanor ut vad gäller  e-

böcker?  Vilka  faktorer  är  det  som  hindrar  eller  uppmuntrar  gymnasieeleverna  till  att

föredra/engagera sig i e-boksläsning på fritiden? Finns det skillnader i attityder gentemot e-boken

bland  ovana  och  vana  läsare  och  var  i  ligger  i  så  fall  dessa?  Kan  e-boken  i  så  fall  påverka

läsupplevelsen  samt  intresset  för  läsning  bland  ovana  läsare  och  fungera  som  ett  potentiellt

läsfrämjande verktyg?

En kvantitativ enkätstudie genomfördes med fyra gymnasieklasser från den högskoleförberedande

linjen och yrkeslinjen på Ålands gymnasium. 55 deltagare i åldern 16-18 medverkade i studien med

varierande erfarenheter av e-boksläsning. Enkätsvaren analyserades statistiskt med chi-square-test

för  att  få  fram  statistiska  samband  samt  med  hjälp  av  Dolatkhahs  materialitets-och

modalitetsbegrepp.  Deltagarna delades in  i  vana och ovana läsare beroende på hur frekvent  de

ägnade sig åt nöjesläsning.
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Resultatet visar att en överväldigande majoritet av eleverna föredrar den tryckta boken. Många är

negativt  inställda till  e-boken och anser  bland annat  att  skärmen är  ett  störningsmoment.  Flera

uttrycker även en ovilja att spendera allt för mycket tid framför en skärm. Detta trots att alla i

studien rapporterar att de spenderar tid på digitala enheter dagligen. Men denna dagliga interaktion

med skärmar verkar vara just det som föder elevernas önskan om att med läsning få en digital paus

och en aktivitet  som inte innebär mer skärmtid.  Resultatet  visar även att  det finns en koppling

mellan vana läsare och en tillgång till tryckta som digitala böcker i hemmet. I motsats till Tveits och

Mangens resultat är det även denna grupp som tillhör de vilka är mest positiva till e-boken. Det

digitala läsandet i form av nyhetsläsande är även betydligt vanligare än att läsa en e-bok. Många

elever vet inte heller ifall deras kompisar läser e-böcker medan en större grupp har kunskap om

deras kompisar läser böcker. E-boken är alltså inte vanligt förekommande i dessa elevers liv. Dock

beror inte den negativa läsningen helt på ovana och okunskap då många svar tydliggjorde att många

vet hur man får tag på en e-bok. E-bokens materiella aspekter är en aspekt som påverkar elevernas

föredragna läsformat. De anser att skärmen är ett störande inslag och de känner att de kommer

bättre in i berättelsen när de läser en tryckt bok. Den tryckta boken tycker även en majoritet att är

mer personlig och naturlig att läsa ur. På så sätt speglar elevernas attityder i viss mån samhällets

negativa attityd mot skärmar och tankar kring vad som är ”riktig” läsning. E-boken verkar även vara

kopplad till en annan typ av läsning, där eleverna exempelvis använder e-boken när de vill hitta

vissa  teman  eller  ord  i  en  bok.  Det  att  e-boken  består  av  en  uppsättning  datafiler  innebär  en

osynlighet som vissa elever utnyttjar för att läsa på platser och tider när de egentligen inte får ägna

sig åt  läsning. Det finns även ett  symboliskt värde kopplat till  läsning som den tryckta bokens

fysiska form kan ge läsarna, vilket är en egenskap som eleverna anser fattas e-boken.
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Bilaga

Enkät: E-boksläsning bland gymnasieelever på Åland

1. Ålder _______

2. Kvinna/Man/Annat alternativ

3. Skola _________________________________

4.  Hur ofta läser du böcker (både digitala, tryckta och ljudbok räknas) på fritiden? Kryssa i 
alternativet som passar in bäst  för dig.

a) varje vecka 
b) någon gång i månaden 
c) någon gång i halvåret
d) någon gång om året 
e) mer sällan än någon gång om året  

5. Hur ofta läser du nyheter (både digitalt och tryckt räknas) på fritiden? Kryssa i alternativet som 
passar in bäst  för dig.

a)varje dag 
b) någon gång i veckan 
c) någon gång i månaden. 
d) mer sällan 
e) aldrig

6. Hur ofta läser du tecknade serier (både digitala och tryckta räknas) på fritiden? Kryssa i 
alternativet som passar in bäst  för dig.

a)varje dag 
b) någon gång i veckan 
c) någon gång i månaden. 
d) mer sällan 
e) aldrig

7. Skulle du säga att du läste mer eller mindre på fritiden som yngre?

   Mer     
 Mindre

8. Hur ofta använder du dig av internet, exempelvis onlinespel, youtube, instagram, facebook etc. ?

a) fler gånger per dag
b) någon gång om dagen
c) någon gång i veckan
d) någon gång i månaden
e) mer sällan

9. Hur ser läsvanor ut i din familj? Ringa runt svaret.
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a) vi har tryckta böcker hemma som någon/flera i min familj läser                  ja                nej
b) någon/flera i min familj lånar tryckta böcker  från biblioteket      ja             nej
c) vi har papperstidningar hemma som någon/flera i min familj läser      ja  nej
d) vi har dagstidningar i e-format som någon/flera i min familj läser på telefon/surfplatta/dator

     ja                nej
e) vi har e-böcker hemma som någon/flera i min familj läser på telefon/surfplatta/dator           

       ja             nej
f) någon/flera i min familj lånar hem e-böcker från biblioteket       ja              nej
g) vi har ljudböcker hemma som någon/flera i min familj lyssnar på                ja               nej
h) någon/flera i min familj lånar hem ljudböcker från biblioteket      ja nej

10. Vad anser du vara det viktigaste syftet med din läsning?

a) att lära mig någonting, om världen eller mig själv
b) att ha kul och dras in i en annan värld
c) annat, vad? ___________________

11. Hur föredrar du att läsa böcker?
a) som fysisk bok
b) På läsplatta/surfplatta
c) Som ljudbok  
d) Ingen skillnad

12. På vilket sätt är den tryckta boken bättre än e-boken eller vice versa enligt dig? Fyll i ditt val 
under alla de olika påståendena  

Är mest bekväm för mina ögon
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Är skönast att vända blad på
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Är skönast att hålla i
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Känns mest personlig att läsa ifrån
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Känns mest naturlig att läsa från
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Gör läsningen roligare
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Gör mig mest otålig och/eller uttråkad när jag läser ifrån
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad
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Gör att jag vill läsa mer
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Gör det lättast att förstå vad som händer i texten
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Gör det lättast att komma in i berättelsen
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

Går snabbast att läsa ifrån
e-bok |    fysisk bok   | ingen skillnad

13.  Har du vänner som läser e-böcker på fritiden?

a) ja någon
b) ja flera
c) nej ingen
d) vet ej

14.  Har du vänner som lyssnar på ljudböcker på fritiden?
a) ja någon

b) ja flera
c) nej ingen
d) vet ej

15.  Har du vänner som läser tryckta böcker på fritiden?
a) ja någon

b) ja flera
c) nej ingen
d) vet ej

16.  Läser du e-böcker?   
      a) ja       

       b) nej

Varför ? Varför inte_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

17.  Vet du hur man får tag på e-böcker?
a) ja
b) nej
c) ungefär

18. Övriga kommentarer ______________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

69


	1. Inledning
	1.1 Centrala begrepp
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Disposition

	2. Tidigare forskning
	2.1 Digital natives
	2.2 Forskning om läsning och digital läsning
	2.4 Forskning om hur läsvanor formas

	3. Teori
	4. Metod
	4.1 Enkät
	4.2 Urval och genomförande
	4.3 Analysmetod
	4.4. Etiska ställningstaganden

	5. Resultat och analys
	5.1 Allmänna inställningar till läsning och e-boken
	5.2 Materialitet
	5.3 Modalitet

	6. Diskussion och slutsatser
	6.2 Slutsatser
	6.3 Framtida forskning

	7. Sammanfattning
	Källförteckning
	Bilaga

