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Abstract 

 

Syftet med denna studie var att undersöka mellanstadieelevers attityder till elektroniska böcker i 

undervisningen. Detta gjordes genom fokusgruppsintervjuer i en femteklass där eleverna dagligen 

läste e-böcker via inläsningstjänst. Resultatet visade att de intervjuade eleverna var positiva till 

användningen men att ett fåtal elever skulle föredra att läsa i pappersböcker. Trots att eleverna var 

positiva konstaterade de att vissa aspekter med e-boken kan förbättras exempelvis genom att ha 

texten på skärmen och att kunna markera ord från den. Dessutom visade resultatet att en svårighet 

var de tekniska problem som uppstod. Dessa var långsamt internet och långsamma datorer som tog 

mycket värdefull lektionstid.   

 

 

Nyckelord: e-böcker, inläsningstjänst, attityder, redskap för lärande, digital högläsning. 
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1 Inledning 

Elektroniska böcker, e-böcker, är böcker som läses från en elektronisk enhet och som 

utöver själva texten har andra funktioner som till exempel ljud eller bilder. I och med 

teknikens snabba utveckling är denna sorts böcker i allt högre grad på väg in i skolan 

och undervisningen. Både som ett alternativ till eller en resurs i läsundervisningen och 

även med läroböckerna som används till övriga ämnen. Det är därför ytterst viktigt att 

detta blir undersökt för att vi lärare ska kunna använda det på bästa sätt. I Lgr11s 

Kursplan för Svenska står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

med hjälp av olika medier och en av punkterna ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 

i svenska lyder: ”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, 

interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 

drag.” (Skolverket 2016, s.250) 

 

Detta visar att e-böcker mycket väl kan vara ett av dessa medier. Men eftersom det är så 

pass nytt har forskningen runt e-böcker bara börjat, speciellt i Sverige. I till exempel 

USA och Kina har det forskats en del men fokus ligger oftast på hur e-böcker påverkar 

läsarna (McLure & Hoseth 2012; Wu & Chen 2011). Samtidigt saknas det forskning 

kring e-boksanvändning i svenska klassrum och som blivande lärare blir det därför 

väldigt intressant att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som elever upplever 

med e-böcker. När det är e-böcker som ska undersökas är det också viktigt att läsning 

eller i det här fallet lyssning tas i beaktning. I Lgr11 (2011) står det att undervisningen 

ska stärka elevernas kunskaper i det svenska språket. En sak som kan göras för att stärka 

elevers språk är att läsa för dem. Anne-Marie Körling (2012)  anser att högläsa för 

elever (barn) ger dem input om hur språket är uppbyggt och hur det ska användas. 

 

I detta arbete läggs fokus på mellanstadieelevers attityder till e-böcker i undervisningen 

vilket kommer att ske genom fokusgruppsintervjuer i en årskurs 5 där alla elever 

använder e-bokstjänsten inläsningstjänst, ILT. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

analyseras elevernas upplevelser kring att läsa e-böcker i klassrummet.  

 

Det som framkommer i denna undersökning kommer att ge en bild av hur det kan se ut i 

en årskurs 5 som använder e-böcker (inläsningstjänst). Detta kan ge upphov till 

ytterligare frågor och ämnen att undersöka i framtiden. Det kan dessutom ge lärare tips 

om e-böcker och hur de kan användas i undervisningen. Till sist kan det även ge dem 

som äger e-bokstjänsterna tips om utvecklingsmöjligheter.     
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka mellanstadieelevers attityder till e-böcker i undervisningen. 

 

- Vilka möjligheter upplever elever i en årskurs 5 med att använda e-böcker i 

undervisningen? 

- Vilka svårigheter upplever elever i en årskurs 5 med att använda e-böcker i 

undervisningen? 

 

E-böcker i denna studie refererar till multimodala e-böcker där ljud och bild integreras 

(uppläsning och texten). Anledningen till att precis inläsningstjänst användes som 

representation för e-böcker är på grund av att klassen som undersöks använder det. 

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats fortsätter med litteraturgenomgången där det teoretiska 

perspektivet, e-böcker – vad det är och var de hittas, multimodala e-böcker och 

lyssning i undervisningen, inläsningstjänst presenteras och till sist lyfts tidigare 

studier om elevers attityder fram. Efter detta följer metodavsnittet där den valda 

metoden (fokusgruppsintervjuer), urvalet och genomförandet av denna metod 

presenteras vilket i sin tur leder till undersökningens resultat och analys. Där får 

ni läsa om elevernas svar på forskningsfrågorna kopplat till den teori som arbetet 

utgår ifrån. Till sist kommer diskussionsavsnittet där resultatet och metoden 

diskuteras och där förslag till framtida forskning framkommer.  
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2 Litteraturgenomgång 

För att få fördjupa kunskapen om elevers attityder till användning av e-böcker i 

klassrummet presenteras här vad en e-bok är och var de kan hittas, multimodala e-

böcker och varför det kan vara bra, att lyssna på böcker, inläsningstjänst och till sist 

resultat från tidigare undersökningar av elevers attityder. Men först presenteras det 

sociokulturella perspektivet som utgjort grunden för detta arbete. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet framhäver att lärande sker med hjälp av andra 

människor och olika redskap (Säljö 2015). I detta arbete ses e-böcker som ett av dessa 

redskap. Vygotskij (Säljö 2015) belyser vikten av att lära tillsammans med andra (eller 

med hjälp av andra) och läsning eller lyssning av e-böcker är ett perfekt tillfälle att lära 

tillsammans.  

 

En central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är en person kan utvecklas 

med hjälp av redskap. En person föds inte med en uppsättning av kunskaper och 

talanger utan Vygotskij (Säljö 2015) anser att det är människans öde att alltid utvecklas. 

Han menar att det finns olika utvecklingszoner som människan går igenom. Vygotskij 

(Säljö 2015) fortsätter med förklaringen att människan under sin livstid använder olika 

redskap, både fysiska och mentala, som finns i hens omgivning och med hjälp av dessa 

tar sig från en ”plats” (utvecklingszon) till en annan. Dessa redskap kan vara till 

exempel e-böcker och högläsning. Något som används för att lära sig mer. Säljö (2015) 

uttrycker det så här: ”Hybridmänniskan är en varelse som kan och lär i samverkan med 

teknik, och hennes kompetens eller färdigheter begränsas inte av hennes hjärna eller 

kropp,”(s.98). 

 

Ett annat sätt för människan att utvecklas enligt Vygotskij (Säljö 2015) är att 

appropriera kunskap. Detta görs genom att en person som har kunskapen som söks 

härmas. Till exempel ett barn som ska lära sig att prata härmar sig fram till ordet sko. 

Hen har då inte kunskap om vad ordet betyder eller att det tillhör en sak det är nästa 

steg. När barnet lärt sig ordet sko lär hen sig att ordet hör ihop med en sak och därifrån 

lär hen sig att använda ordet i egna meningar. Det sista steget är att kunna konversera 

om skor på ett mer abstrakt vis (ibid.). Till detta hör även scaffolding. Scaffolding 

innebär att en person med kunskapen som söks hjälper den som söker kunskapen till 

dess att den personen approprierat kunskapen och kan använda den på egen hand (Säljö 

2015). Detta kan, i skolsituationen, vara eleven som approprierar kunskap av läraren, 

andra elever eller för den delen e-böcker av olika slag till dess att eleven kan använda 

den själv. 
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2.2 E-böcker 

En e-bok är en bok som läses på en elektronisk enhet som till exempel en dator, mobil, 

surfplatta eller läsplatta. Det går även att lyssna till e-böcker. Anne Mangen (2016) har 

forskat om det skiljer sig att läsa från papper eller från en surfplatta eller läsplatta. 

Enheter som till exempel iPads är så kallade ”do-it-all” enheter där användaren kan 

surfa, läsa, spela spel, lyssna på musik, se film med mera. Dessa enheter har skärmar 

liknande datorskärmar. Skärmarna är bakgrundsbelysta vilket har visat sig är uttröttande 

för ögonen. Detta säger Mangen (2016) kan påverka hur eller vad som läsaren kommer 

ihåg av det som lästs, dessutom kan det påverka förståelsen av det som läses. E-

boksläsare däremot är gjorda att härma pappersböcker och Mangen (2016) anser att 

läsligheten på dessa enheter är lika bra eller till och med bättre än papper. Lim & Hew 

(2014) förklarar att läsplattorna är speciellt utformade för att skapa en bra läsupplevelse 

med bra ljus, navigationsfunktioner och lagom stora enheter. Enheter som läsplattor 

eller surfplattor anser Roskos, Shang, Gray & Burstein (2014) vara bra eftersom de med 

enkelhet kan flyttas runt. De påpekar det faktum att med mobila skärmar kan läsaren 

sitta var som helst och sitta i en miljö som främjar läsande. 

 

E-böcker hittas i olika e-bokstjänster och i Sverige finns två stycken stora e-bokstjänster 

(utöver inläsningstjänst), Legimus och Storytel. Legimus är en gratis e-bokstjänst för 

personer med lässvårigheter. Det är biblioteken och Myndigheten för tillgängliga 

medier som styr över denna. Det går att läsa från dator, mobil, surfplatta eller 

daisyspelare. Till mobil och surfplatta finns det en app som kan laddas ner. De erbjuder 

talböcker och e-textböcker som kan läsas online eller offline. De som vill få tillgång till 

tjänsten måste ha en lässvårighet till exempel dyslexi eller nedsatt syn. På biblioteket 

ger de ut en inloggning och sedan är det bara att läsa (Legimus 2014, 2015, 2016, 

2017). Storytel är en annan e-bokstjänst i Sverige men detta är en betaltjänst. Varje 

månad betalas en fast summa och sedan kan det lyssnas eller läsas obegränsat under den 

månaden. De har både böcker med och utan ljud. Storytel är en app som laddas ner och i 

den läses böckerna antingen offline eller online. De har endast skönlitteratur (Storytel 

u.å.). 

 

2.2.1 Multimodala e-böcker 

Multimodala e-böcker är böcker som utöver texten även har andra funktioner. Dessa 

andra funktioner kan enligt Morgan (2013) vara bilder, uppläsning, att texten markeras 

under läsning, animationer och filmer. Detta kan också kallas multimediala texter och 

Strømsø & Bråten (2008) anger även figurer, tabeller och ljud som möjliga funktioner. 

Många av dessa funktioner finns då bara till e-böcker men Morgan (2013) menar att 

även pappersböcker med bilder räknas som multimodala. 

 

Multimodala böcker kan underlätta och utöka läsarnas upplevelser anser NCTE (2014). 

Roskos et al.(2014) håller med och anser att multimodala e-böcker hjälper eleverna att 
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göra texten mer levande och verklig, vilket i sin tur gör den lättare att komma ihåg. 

Brist på motivation och läslust på grund av nedsättning eller läsvana hemifrån är två 

saker som kan bli hjälpta av denna sorts bok anser Morgan (2013). Detta visar Ciampa 

(2012) genom hennes studie med 5-6 åringar där några av eleverna hade svårt att sitta 

stilla under vanliga läslektioner men när de fick använda en multimodal e-bokssajt 

ökade deras motivation att läsa och det höjde även deras självkänsla.  

 

Multimodala böcker hjälper läsaren att ta till sig innehållet från en text. Till exempel 

genom att det finns bilder som ger visuell input eller att texten är inläst för auditiv input. 

Detta gör att läsaren inte behöver lägga energi på att avkoda orden utan kan fokusera på 

att förstå innebörden i texten (Bainbridge 2012; Morgan 2013). Bakgrundsljud eller 

musik kan också hjälpa barnen att ta till sig innehållet av det som läses och att få 

betydelsen av ord enligt Bus, Takacs & Kegel (2015). De förklarar att visuell och 

auditiv information bearbetas genom två ”kanaler” i hjärnan. När dessa kanaler får 

lagom och lika mängd information kan hjärnan bearbeta dem samtidigt vilket ökar 

förståelse för det lästa (Bus et al. 2015, Rasmusson 2014). 

 

Däremot anser både Bus et al. (2015) och Strømsø & Bråten (2008) att om den 

multimodala boken inte är korrekt gjord, till exempel att bilderna inte kompletterar 

texten, kommer det endast att förvirra läsaren och föra bort fokus från innehållet. Bus et 

al. (2015) förklarar vidare att om den visuella och auditiva informationen inte hör ihop 

kan hjärnan inte bearbeta den samtidigt vilket inte leder till något lärande alls. Detta 

menar även Bainbridge (2012). Hon uppmärksammade i hennes undersökning, att 

eleverna ibland tappade fokus på texterna och istället fokuserade på andra funktioner 

såsom spel.   

 

2.2.2 Att lyssna på böcker 

Att få lyssna på böcker är viktigt för språkutvecklingen. När barn lyssnar på böcker får 

de höra hur ord ska uttalas, de lär sig grammatik, hur olika genrer är uppbyggda och 

genom lyssningen får de insyn i hur skriftspråket är uppbyggt och hur det används 

(Dominković, Eriksson & Fellenius 2006; Körling 2012). Körling uttrycker det som 

”Den höglästa texten är en bro över till skriftspråket” (s.30). Hon lyfter även fram att 

högläsning ger barnen kunskap om känslor, förmågan att byta perspektiv, fantasi och 

kreativitet men detta kräver att personen som läser boken läser med inlevelse för att visa 

dessa känslor. Detta anser även Dominković et al. (2006) och uttrycker att barn får ökad 

förståelse av texten när någon läser för dem.  

Barnen gynnas även av att se läsaren och kunna ställa frågor direkt under läsningen 

enligt Körling (2012). 

 

Hon anser också att högläsning är till för alla, gammal som ung. Körling (2012) betonar 

även att det gynnar barnen att lyssna tillsammans. Detta kan enligt henne skapa 
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gemenskap och gemensamt lärande. ”Högläsning ersätter inte självständig och ensam 

läsning, utan stöttar den självständiga läsningen,”(Körling 2012,s. 52). Vilket betyder 

att även om barnet kan läsa själv blir högläsningen ett redskap för att ta sig ännu längre 

och lära sig ännu mer.  

 

2.3 ILT Inläsningstjänst 

Inläsningstjänst är en e-bokstjänst med inlästa e-böcker. Detta är gjort först och främst 

som en resurs för elever med läs – och skrivsvårigheter, svenska som andraspråk och 

synnedsättningar men alla elever kan använda det. De har mest inlästa böcker men vissa 

böcker har även texten på skärmen, markeringar i texten, bokmärken, en funktion där 

läsaren kan hoppa mellan sidor, stycken och fraser och att höja eller sänka hastigheten 

på uppläsningen. För att få tillgång till alla funktioner måste ett program laddas ner. De 

har även en app där böcker kan laddas ner för att lyssnas på offline (ILT inläsningstjänst 

u.å.).  

 

På inläsningstjänst finns skönlitteratur, faktaböcker och läromedel för olika åldrar. 

Vissa av böckerna är däremot inte tillgängliga för alla utan endast för elever med 

talbokstillägg. Detta på grund av att talböcker endast är tillgängliga för elever med 

läsnedsättningar (Myndigheten för tillgängliga medier u.å.). För att få del av 

inläsningstjänst måste ett abonnemang köpas. Detta kan göras av enskilda lärare till 

vissa elever eller till skolan eller så köper kommunen ett abonnemang vilket då gäller 

för kommunens alla elever oavsett om de har svårigheter eller ej (ILT Inläsningstjänst 

u.å.).  

2.4 Tidigare forskning kring elevers attityder till e-böcker 

Det har genomförts undersökningar där fokus legat på vad mellanstadieelever anser och 

får ut av multimodala e-böcker. I den här delen tas två av dessa upp, en av dem är utförd 

av Larson (2015) från USA där eleverna fick använda en läsplatta med fokus ljud/text 

men det fanns även andra funktioner. Den andra är Bainbridge (2012) från Nya Zeeland 

där de använde e-böcker med många extra funktioner däribland spel. 

 

I båda undersökningarna var eleverna positiva till e-böckerna och i Bainbridges (2012) 

undersökning sade några elever att de föredrog e-böcker framför pappersböcker. 

Eleverna i Larsons (2015) undersökning gav några olika anledningar till varför de tyckte 

om läsplattan till exempel; de får reda på hur ord ska uttalas och genom läsplattan kan 

de direkt slå upp ord de inte vet vad de betyder, en elev som hade problem med synen 

tyckte om att hen kunde förstora texten (detta var även något som hens lärare tyckte om) 

och eleverna kan ändra hastigheten på rösterna. Eleverna nämnde däremot att det var 

viktigt att uppläsningen var bra gjord. Var den det var det lättare för eleverna att komma 

in i handlingen och förstå den.  
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Läraren i Larsons (2015) studie uppmärksammade att eleverna börjat läsa mer sedan de 

började med läsplattorna. Han ansåg att detta hade att göra med att läsplattorna ökade 

elevernas motivation. Detta var också något som Bainbridge (2012) uppmärksammat i 

sin studie men då fokuserade hon på att elever med lässvårigheter hade fått ökad 

motivation på grund av e-böckerna. 

 

De flesta studier som genomförts på detta område har varit med universitets- och 

collegestudenter. Dessa studenter har belyst några andra möjligheter och svårigheter 

med e-böcker än deras yngre motsvarigheter. De nämner till exempel att det är positivt 

att de slipper bära på många, tunga läroböcker, de kan söka på ett visst ord och de kan 

spara och skriva ut delar av böcker (McLure & Hoseth 2012; Wu & Chen 2011). Både 

studenterna och eleverna anser att det är positivt för de med lässvårigheter då de kan 

förstora texten eller få den uppläst och de tycker att uppläsning tillsammans med texten 

ger ökad förståelse för texten (Huang 2013). Däremot var det några studenter som 

konstaterar att de fått ont i ögonen av att läsa länge på en skärm och även att vissa 

studenter haft tekniska problem med internet eller med nedladdning av böcker (ibid.).  
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3 Metod och material 

För att undersöka elevers attityder till e-böcker användes fokusgruppsintervjuer. Nedan 

presenteras urval, genomförande och etiska aspekter. 

3.1 Urval 

Ett kriterium för urvalet var att eleverna skulle ha tillgång till och erfarenhet av e-

böcker. Därför tillfrågades en femteklass som tar emot lärarstudenter. Denna klass har 

sedan de började i årskurs 4 använt e-bokstjänsten inläsningstjänst. Klassläraren 

uppmanar alla elever i klassen att använda inläsningstjänst och de använder det i princip 

dagligen. Eftersom jag varit i denna klass vid två av mina VFU perioder har jag en 

relation till alla elever vilket är en viktig del vid intervjuer med barn (Doverberg & 

Pramling Samuelsson 2012). Detta kan göra att eleverna blir mer benägna att prata. 

Dessutom vet jag att jag är välkommen att prata med eleverna.  

3.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp med människor samlas och samtalar om 

något de har gemensamt (i det här fallet använder informanterna inläsningstjänst). 

Eftersom det är flera individer som samtalar tillsammans framkommer det olika 

perspektiv och åsikter. Informanterna kan dessutom komma på saker när de lyssnar till 

varandra som inte skulle framkommit i enskilda intervjuer (Krueger & Casey 2000). De 

intervjuer som utförts i den här undersökningen är ”semistrukturerade intervjuer”. Dessa 

intervjuer utgår från ämnen/teman som används som riktlinjer eller ramar och som 

bestämts innan utifrån studiens syfte och frågeställningar (Dalen 2015). En del frågor 

skrevs som samtalsstartare inom de olika ämnena/temana. Men målet är att intervjun 

ska bli mer som ett samtal och inte som en utfrågning.  

 

När frågorna ska formuleras till intervjuerna är det viktigt att tänka på vem som 

frågorna ska ställas till, i det här fallet mellanstadieelever. Enligt Krueger & Casey 

(2000) måste frågorna ligga på informanternas nivå och de får inte innehålla svåra ord 

som till exempel fackord om inte informanterna är bekanta med dessa ord. Frågorna 

som gjorde till denna undersökning försökte, i enlighet med Dalen (2015) och Krueger 

& Casey (2000), vara så öppna som möjligt. De anser att detta är viktigt för att få igång 

ett samtal och få informanterna att berätta så mycket som möjligt. Används ja och nej-

frågor blir det lätt en utfrågning och risken är att informanterna inte går på djupet med 

sina svar. När frågorna är färdiga är det positivt om intervjuaren lär sig dem utantill. 

Detta är något som Doverberg & Pramling Samuelsson (2012) anser är extra viktigt när 

samtalen sker med barn. Om intervjuaren kan sina frågor är det större chans att barnen 

håller sig fokuserade på intervjun och blir uppmuntrade att prata mer då intervjun 

snarare blir en dialog än en utfrågning.  
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När jag kom till klassen för att göra intervjuerna fick jag några minuter med hela 

klassen då jag berättade hur det skulle gå till och varför dessa intervjuer gjordes. Att 

berätta detta för sina informanter är en viktig del i att de ska veta vad som förväntas av 

dem och för att skapa trygghet (Dalen 2015; Doverberg & Pramling Samuelsson 2012; 

Krueger & Casey 2000). Jag berättade då också att samtalen skulle spelas in men att jag 

var den enda som skulle lyssna på dem. Att spela in sina intervjuer är en annan del som 

både Dalen (2015) och Krueger & Casey (2000) anser som viktigt på grund av att det är 

lätt att glömma vad som sagts, speciellt om det är flera intervjuer som ska genomföras. 

Men de betonar även vikten av att vara säker och trygg med sin utrustning för att skapa 

trygghet för informanterna och på grund av detta testades de två enheter som skulle 

användas. Anledningen till att två enheter togs med var för risken att en av dem skulle 

sluta fungera. 

 

Inför intervjuerna delades klassens tjugo elever upp i fem stycken fokusgrupper. Varje 

grupp bestod av fyra elever. Enligt Krueger & Casey (2000) ska fokusgruppsintervjuer 

helst göras med cirka tre till fyra grupper per typ av informant, med mellan fyra till tolv 

personer i varje grupp. När grupperna i denna undersökning sattes ihop lades fokus på 

att få en bra balans av elever som pratar mycket och tysta elever. Detta för att alla skulle 

få en chans att prata och för att skapa grupper där samtal kunde frodas (jämför Krueger 

& Casey 2000). Krueger & Casey (2000) förklarar också att olika sorters grupper ger 

möjlighet till olika perspektiv och åsikter vilket kan vara värdefullt att jämföra med 

varandra. För att få det mest ”korrekta” resultatet bör forskaren dessutom intervjua 

några olika typer av informanter. I detta fall skulle det kunna vara en informantgrupp 

med elever som aldrig använt inläsningstjänst, en som precis börjat använda det och en 

grupp som använt det ett tag. Men på grund av tid- och resursbrist gick det inte att 

genomföra den här gången utan fokus ligger på en informantgrupp.  

 

När eleverna blivit informerade togs en grupp i taget och vi satte oss i ett samtalsrum på 

skolan vi fått tillgång till. Detta är något som Doverberg & Pramling Samuelsson (2012) 

anser är viktigt både för att eleverna ska känna sig trygga på en välkänd plats men även 

för att eleverna inte ska bli störda utan de ska kunna fokusera på samtalen. I varje grupp 

ombads en av eleverna att ta med sig en dator. Planen var att börja varje intervju med att 

lyssna på en bit av en bok från inläsningstjänst. Detta gjordes tre av fem gånger. Under 

den andra intervjun lyssnades det efter cirka 8 minuter, detta på grund av tekniska 

problem och under den femte intervjun lyssnades det inte alls, igen på grund av tekniska 

problem. När vi kunde lyssna, lyssnade vi mellan en till två minuter per grupp och de 

böcker vi lyssnade på var i första gruppen Zick-Zack läsrummet åk 5 Textsamling av 

Pernilla Lundenmark och Anna Modigh, i andra gruppen Zick-Zack läsrummet åk 5 

Textsamling Pernilla Lundenmark & Anna Modigh, i tredje gruppen Koll på NO 5 – 

Biologi, fysik och kemi - Grundboken av Anncatrin Hjernquist & Klara Rudstedt och i 

fjärde gruppen lyssnade vi på Änglamakerskan av Camilla Läckberg. Anledningen till 
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att det var olika böcker i varje grupp berodde på att eleverna fick instruktionen att 

plocka fram en bok som de hade i sin bokhylla. 

 

Under intervjuerna ställde jag en fråga och lät eleverna berätta utifrån det. Ibland 

inflikades följdfrågor för att hålla igång samtalet eller få eleverna att utveckla sina svar. 

Jag gick bara vidare till nästa fråga när jag var säker på att eleverna inte hade mer att 

säga, för att försäkra mig om detta var jag tyst ett tag för att se till att alla hunnit tänka 

och säga det de ville. Detta är något som Dalen (2015) anser vara viktigt. Hon uttrycker 

det så här ”Att lyssna och låta informanten få tid att berätta är helt nödvändiga 

förutsättningar för att intervjun ska kunna användas i forskningssammanhang,”(s.43). 

Jag lät eleverna berätta om det de ville utifrån mina frågor och ibland kom det fram 

relevant information och ibland var informationen inte relevant.  

 

Varje samtal tog cirka femton minuter. Under den tiden hade eleverna svarat på de 

frågor som ställts och de började bli benägna att få gå därifrån. Dessutom skedde alla 

intervjuer under en eftermiddag. (Intervjuguiden som användes ligger som en bilaga för 

denna uppsats. Där står de ämnen eller teman som är centrala plus de frågor som 

ställdes.) 

 

3.3 Bearbetning och tolkning av elevers beskrivningar 

När alla intervjuer genomförts transkriberades de utifrån inspelningarna. Transkribering 

bör ske så tidigt som möjligt enligt Dalen (2015) eftersom upplevelserna ligger i färskt i 

minnet. Hon anser också att det ger forskaren en bra överblick över materialet.  

 

När transkriberingarna var gjorda var nästa steg att hitta tyngdpunkterna i materialet. 

Detta gjordes genom att dela in elevernas svar i teman och vidare i kategorier. Dessa 

kategorier användes också till att presentera resultatet med hjälp av citat från 

intervjuerna. Dalen (2015) förklarar att om intervjuerna blivit inspelade kan citat 

användas för att ge bevis åt sina påståenden. 

 

De kategorier som använts i detta arbete är: E-bok eller pappersbok, tekniska aspekter 

och tidsfaktorer. Under alla dessa kategorier finns en analysdel där elevernas uttalanden 

har analyserats med hjälp av teorin från litteraturgenomgången. 

3.4 Etiska aspekter 

Alla elever som deltog i undersökningen fick informationen att jag ville veta vad de 

tyckte om inläsningstjänst, vilka möjligheter och svårigheter som de upplevde och hur 

de brukar använda det. Jag förklarade att deras svar skulle användas i mitt 

examensarbete om elevers attityder till e-böcker som gjordes som en del i min 

utbildning. De fick också information om att intervjuerna skulle spelas in men att jag 
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var den enda som skulle höra dem. I samband med detta fick de även informationen om 

att undersökningen var anonym och att ingen skulle veta vilka som varit med och vem 

som sagt vad. 

 

Samtycke till intervjuerna gavs av elevernas lärare och eleverna själva. Undersökningen 

gjordes även under normal skoltid och på elevernas skola. För att försäkra sig om att 

alla informanter och deras bidrag hålls anonyma finns det ingen indikation på vem som 

sagt vad i denna uppsats. Allt material som samlats till denna uppsats används endast till 

denna undersökning. 
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4 Resultatredovisning och analys 

Här nedan presenteras resultatet av intervjuerna och även den analys som gjorts utifrån 

dessa. Avsnittet är uppdelat i tre olika teman; E-bok eller pappersbok, tekniska aspekter 

och tidsfaktorer. Sist under varje rubrik ligger analysen. När det i detta avsnitt står 

lyssna menas att lyssna på inläsningstjänst och läsa menas läsa från pappersböcker. 

4.1 E-bok eller pappersbok? 

Under intervjuerna diskuterade eleverna om de föredrog att lyssna eller läsa. Det kom 

fram några olika anledningar både för och emot e-böcker. 

 

En elev som tyckte att det var bra att använda e-böcker ansåg att det kan vara bra att 

lyssna i bakgrunden under tiden hen arbetar med frågor till avsnittet. Hen menade då att 

svaren på frågorna kan fås genom att lyssna direkt eller att hen lyssnar en gång till 

medan hen svarar på frågor till texten.  

 

”… sen kan det vara bra också även om man inte har det (svårigheter) och så kan man liksom typ 

träna på prov och då kan man så här och lyssna på det medans man gör uppgifter. Så kan man 

lyssna och så ändå få typ information medans man gör uppgifter.” 

 

Några elever tog upp att de får reda på hur ord uttalas när de lyssnar till texterna och 

stöter på nya ord. Detta är då inte bara kopplat till svenska ord som eleverna inte stött på 

förut utan även (och kanske än mer) i engelskan. 

 

”[…]hänger man med i texten då kanske man lär sig uttalen[…]” 

 

De tog även upp att det är bra att kunna lyssna när de gör grupparbeten. Om alla lyssnar 

tillsammans är alla i fas med varandra och de kan diskutera texten under tiden de 

lyssnar. 

 

”Men det är ju också bra om man sitter i en grupp och ja men på skolan man sitter i en grupp och 

ska lyssna typ då kan man ju liksom diskutera lite samtidigt.” 

 

Vissa elever tog upp att de har lässvårigheter och därför använder inläsningstjänst. Det 

var även en del elever som sade att de tyckte det var jobbigt att läsa längre texter och 

ville då använda inläsningstjänst. 

 

”… hellre inläsningstjänst för jag har lite problem att läsa. Så att jag har ju dyslexi och så men 

därför använder jag hellre inläsningstjänst för att jag tycker det är jobbigt att läsa.” 
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”Om till exempel om jag har läs - och skrivsvårigheter om det är långa texter. Då kanske man vill 

ha det uppläst.” 

 

På andra sidan av detta har vi de elever som hellre läser pappersböcker. Några elever 

sade att det helt enkelt borde hoppas över eller som en elev uttryckte det: 

 

”Använd inte inläsningstjänst för då blir man hjärndöd.” 

 

När eleverna som hellre läser i pappersböcker förklarade varför de tyckte så sade en 

elev att hen inte lär sig något när hen lyssnar.  

 

”[…] Jag lär mig ingenting det går inte in i huvudet. Det studsar mot huvudet det går inte ens in 

genom öronen.” 

 

En annan elev sade att hen inte kunde fokusera på vad som sades utan blev lätt 

distraherad av andra saker. 

 

”Jag måste läsa själv för att liksom kunna lära mig så jag brukar hoppa över det ibland […] för om 

jag till exempel lyssna på inläsningstjänst hemma […]och ritar då tänker jag inte ens på att den 

säger något för jag blir så här okoncentrerad.” 

 

Till sist var det många elever som låg någonstans mitt emellan. Dessa elever föredrog 

ibland inläsningstjänst och ibland pappersböcker beroende på vad som skulle läsas. Var 

det en kortare text tyckte eleverna att det var bättre med pappersboken men om de 

skulle läsa mycket eller långa texter då valde de inläsningstjänst. I samband med detta 

sade en elev att de borde få välja själva om de ska använda inläsningstjänst eller inte. 

 

”Det är inte ett måste det är ett hjälpmedel.” 

 

4.1.1 Analys 

Det framkom några olika anledningar till att använda inläsningstjänst. Den första var att 

eleverna kan lära sig uttala nya ord genom att lyssna på uttalet och härma. Detta anser 

även eleverna från Larsons (2015) studie där de kunde markera ord för att få höra endast 

det ordet igen och Vygotskij (Säljö 2015) anser att barn lär sig genom att härma och 

appropriera kunskap. Vygotskij (Säljö 2015) ansåg även att människan lär tillsammans 

med andra. Detta är något som även Körling (2012) betonar som viktigt då med fokus 

på högläsning. När barn lyssnar tillsammans lär de tillsammans och en gemenskap kan 

skapas. Den andra var att eleverna i min studie påpekade att e-böcker är bra vid 

grupparbeten då de lyssnar tillsammans och kan diskutera innehållet under tiden.  
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Den tredje anledningen lyfte de elever som hade läs- och skrivsvårigheter fram. Dessa 

elever betonar vikten av att ha en resurs som inläsningstjänst. Att kunna lyssna på en 

text istället för att bara läsa den underlättar för dessa elever då de, som Morgan (2013) 

och Bus et al (2015) menar, kan lägga mer energi på förståelse av texten än avkodning. 

Morgan (2013) och Bus et al (2015) förklarar att när hjärnan får både visuell och auditiv 

input (som hör ihop) kan hjärnan lägga mer fokus på förståelse istället för avkodning. 

 

Sedan var det några elever som antingen inte ville använda inläsningstjänst alls eller 

bara ibland. De menade att de inte lärde sig något när de lyssnade eller att de inte kunde 

fokusera på vad som sades. Vissa elever ville bara använda det när det var längre texter 

som skulle läsas (eller många kortare). Detta kan vara som Morgan (2013) och Bus et 

al. (2015) förklarade i förra stycket att eleverna kan lägga mer energi på förståelse när 

de lyssnar och läser. När det är kortare eller färre texter behöver eleverna inte fokusera 

lika länge och den energi som går åt är ok men när det blir längre texter, för att hålla 

kvar fokus vid innehållet, måste de lyssna också. Men vissa elever menade att de inte 

lärde sig något när de lyssnade vilket går emot det Morgan (2013) och Bus et al. (2015) 

förespråkar. Dessa elever beskriver också att de tappar fokus när de lyssnar vilket går 

emot det Ciampa (2012) sett i hennes undersökning.  

 

4.2 Tekniska aspekter 

Eleverna berättade att när de lyssnar på inläsningstjänst brukar de även följa med i 

texten i sina pappersböcker. De böcker som den här klassen använder har nämligen 

ingen text på skärmen. Detta var något som de flesta, om inte alla, elever tyckte var 

dåligt. En elev påpekade att det även vore smidigt om de kunde markera ett ord eller en 

mening och att uppläsningen startade därifrån. Just nu finns det endast större rubriker.  

 

”Men en sak som jag tycker att de ska lägga till är att man kan sätta in märken just i boken var 

man eller att man kan se sidorna det kan vara lite jobbigt annars” 

 

Några elever lyfte fram att de tyckte det var svårt att hålla kvar fokus på texten när de 

lyssnade, de kunde bli distraherade av allt möjligt annat. Därför ansåg dessa elever att 

det var viktigt att ha texten framför sig medan de lyssnar.  

 

”Ja, men jag måste ha boken och följa med för jag tänk… alltså jag blir uttråkad om jag bara 

lyssnar.” 

 

Alla elever höll med om att de som läser upp böckerna inte läste med inlevelse. 

Eleverna beskrev dem som robotliknande och fyrkantiga. Detta gällde specifikt 

läromedlen men även skönlitteraturen och faktaböckerna. Det några elever tog upp var 
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att de skulle lära sig mer om böckerna lästes med mer inlevelse eftersom eleverna då 

skulle ha lättare att fokusera på texten och ta till sig innehållet. 

 

”Fast jag tror att man hade lärt sig mer om det varit lite inlevelse.” 

 

En annan funktion som de flesta elever använde var att styra hastigheten på 

uppläsningen. Eleverna använde detta av två olika anledningar. Den första var att få den 

rätta hastigheten för att de skulle hänga med. Till exempel tyckte några av de elever som 

har det lättare med läsningen att det gick långsamt och därför gjorde de uppläsningen 

snabbare. En elev uttryckte att det kan vara bra att böckerna är lästa så pass långsamt 

och tydligt men hen ansåg att det kan bli jobbigt om det alltid lästes så. 

 

”Ja om man inte riktigt hör men alltså ibland kan det kännas lite jobbigt om de gör så hela tiden.” 

 

Den andra anledningen var att använda funktionen att styra hastigheten för att spola 

fram till den del där de är i texten. En elev berättade att när hen, av någon anledning, 

inte lyssnar färdigt på ”kapitlet” och vill tillbaka till samma ställe senare måste hen 

”spola”. Detta eftersom det endast är större rubriker och inte hela texten så de kan klicka 

exakt där de var. 

 

”Men en sak som jag tycker att de ska lägga till är att man kan sätta in märken just i boken var 

man eller att man kan se sidorna det kan vara lite jobbigt annars” 

 

Eleverna diskuterade även om vilken enhet som de föredrog. Eleverna hade delade 

åsikter, vissa föredrog datorn eftersom de tyckte att mobilen var för liten. Andra elever 

föredrog mobilen eftersom den var lättare att plocka fram och några elever lyfte även 

fram att mobilen kunde tas med överallt. 

 

”Jag tycker att det är lite enklare på datorn för att det känns som att man har mindre utrymme med 

att hitta på telefonen.” 

 

”Det är lite svårt att få runt med en dator på stan eller någonstans.” 

 

4.2.1 Analys 

Körling (2012) anser att lyssna på böcker ger lyssnaren kunskap om till exempel känslor 

men detta kräver att berättaren läser med inlevelse för att förmedla dessa känslor. Vilket 

var något som många elever i denna studie menade var mindre bra. De ansåg att 

berättarrösterna var robotliknande vilket gjorde att eleverna hade svårt att behålla fokus 

på texten och dess innehåll. Dessa elever är inte de enda som anser detta. Även eleverna 
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från Larsons (2015) studie menade att inlevelse från uppläsarens sida ökade förståelsen 

för innehållet.  

 

Precis som eleverna i Larsons (2015) studie brukade eleverna i min studie ändra 

hastigheten på uppläsningen för att passa den enskilda individen. De använder sig alltså 

av redskap från deras omgivning för att ta sig vidare i sin utveckling (Säljö 2015). 

Däremot använde inte Larsons (2015) elever hastighetsfunktionen för att spola fram i 

texten. Detta på grund av att Larsons elever använde en läsplatta med texten på skärmen 

och funktionen att kunna markera enstaka ord. Detta var något som eleverna i min 

studie saknade. Inläsningstjänst förklarar på sin hemsida att för att få tillgång till alla 

funktioner måste ett program laddas ner. Detta har inte dessa elever gjort.  

 

Eleverna diskuterade även möjligheter och svårigheter med olika e-boksenheter. 

Specifikt datorer och mobiler. Några elever konstaterar att mobilen är lättare att ta med 

sig vilket är något som Roskos et al. (2014) anser ge många möjligheter för lärande. 

 

4.3 Tidsfaktorer 

Eleverna talade mycket om att det tar tid att börja lyssna på sin bok. Långsamma datorer 

och ett långsamt wi-fi som inte klarar av många elever inne samtidigt är en stor 

anledning till elevernas missnöje. På grund av detta väljer några elever att strunta i 

inläsningstjänst.  

 

”Om man använder det som sagt tio gånger per vecka då är det ungefär hälften av det som 

fungerar som det ska.[…]” 

 

”Men jag tycker att det går snabbare att läsa, ta fram en dator och släpa dit hörlurar och massa skit 

och så bara ska du lyssna i fem minuter.” 

I samband med detta diskuterades de olika enheterna eleverna kan ha inläsningstjänst 

på. För det mesta jämfördes datorerna med mobiler men även surfplattor togs upp. 

Eleverna var ganska samstämmiga i att det var mobilen som gällde eftersom det går 

snabbare att starta och få fram sin bok.  

 

”Det går mycket lättare att öppna den för bara att få igång själva datorn tar typ fem minuter och en 

ipad tar det några sekunder.” 

 

”- Men det beror ju på om man känner att man orkar gå och ta fram datorn och så här gå och hämta 

den och det kanske tar tid eller om det bara är ett litet kort stycke som man bara kan läsa igenom 

och göra uppgifter till. Så det beror lite på men det beror ju på jag tror Elev 1 du har väl typ uppe 

din ipad hela tiden? 

– Ja den ligger under bänken så jag kan ta upp den väldigt snabbt 
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– och den är väl lite lättare att starta och snabbare och så där. Men typ datorerna de tar typ en 

evighet att sätta igång.” 

 

4.3.1 Analys 

På grund av tekniska problem blir e-boken, som egentligen ska vara ett redskap för 

lärande (Säljö 2015), ett hinder för elevernas lärande och en stor tidsslukare. Detta är 

något som de universitets- och collegestudenter också uppmärksammat i tidigare 

studier. De lyfte fram internet och problem att ladda ner böcker som två svårigheter med 

e-böcker. Svårigheten med ett ickefungerande internet skulle kunna åtgärdas genom att 

använda appen som Inläsningstjänst har. I den kan eleverna ladda ner böcker som då 

kan läsas offline (ILT Inläsningstjänst u.å.). Här ansåg eleverna även att datorerna var 

långsamma men att deras mobiler fungerade bättre och var snabbare. De lyfte även fram 

att mobilerna vad snabbare att plocka fram jämfört med datorerna. Det var även en elev 

som hade tillgång till en ipad och de flesta eleverna ansåg att de borde ha sådana istället. 

Detta på grund av att de är snabbare än en dator och den får plats i deras bänk vilket 

även det sparar tid. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka mellanstadieelevers attityder till e-

böcker i undervisningen. Med hjälp av två frågor undersöktes detta: ”Vilka möjligheter 

upplever elever i en årskurs 5 med att använda e-böcker i undervisningen?” och ”Vilka 

svårigheter upplever elever i en årskurs 5 med att använda e-böcker i undervisningen?”. 

Här diskuteras resultatet utifrån dessa två frågor och den teoretiska utgångspunkten, 

dessutom diskuteras även förslag till framtida forskning. Till sist diskuteras den metod 

som valts för detta arbete och även här diskuteras framtida forskning med fokus på 

metoden.  

 

Vilka möjligheter upplever elever i en årskurs 5 med att använda e-böcker i 

undervisningen? De elever som hade lässvårigheter såg möjligheter med att det 

underlättade läsningen för dem. Att läsa och lyssna samtidigt ger eleverna möjlighet att 

lägga mer energi på att förstå innehållet istället för avkodning (Bus et al. 2012; Morgan 

2013), vilket för elever som redan har svårigheter att avkoda gör stor skillnad för deras 

förståelse. Men detta gäller även för elever utan svårigheter. Dessa elever gynnas också 

av att lyssna samtidigt som de läser vilket det var många elever som uppmärksammade. 

Vissa elever lyssnade alltid medan vissa endast lyssnade när det var mycket som skulle 

läsas. Det var även elever som lyfte fram att det var positivt att använda inläsningstjänst 

när de arbetade i grupper vilket är något som Vygotskij (Säljö 2015) belyser som en 

viktig del i lärandet: att lära tillsammans eller genom andra människor. Även Körling 

(2012) anser att läsa/lyssna tillsammans är viktigt då det skapar gemenskap mellan 

lyssnarna.  

 

Detta var några av de möjligheter eleverna lyfte fram men de lyfte även fram 

svårigheter vilket leder oss till den andra frågeställningen: Vilka svårigheter upplever 

elever i en årskurs 5 med att använda e-böcker i undervisningen? Den största 

svårigheten med inläsningstjänst var de tekniska problemen. Ett långsamt internet och 

långsamma datorer blir, istället för ett redskap för lärande, ett tidsslukande hinder. På 

grund av detta skulle de flesta eleverna välja bort inläsningstjänst/e-böcker. Dessutom 

var en svårighet att texten inte finns direkt på skärmen utan eleverna läser med ur deras 

pappersböcker vilket de uttryckte som otympligt. Det största problemet med texten var 

att de inte kunde markera till exempel ord eller meningar eller lägga in bokmärken. Men 

enligt Inläsningstjänst (u.å.) har de dessa funktioner men det krävs att ett program 

laddas ner. Detta har inte dessa elever, beror det på att deras lärare/skola inte vet om att 

det finns? Har de valt bort det eller har de provat det men att det inte var något för dem? 

En annan svårighet var att böckerna är lästa utan inlevelse vilket var något som alla 

elever ansåg som något negativt. De argumenterade för att det skulle vara lättare att 

hålla sig fokuserade på texten om det var läst med mer inlevelse och att de skulle förstå 

innehållet bättre. Än en gång håller eleverna med den tidigare forskningen. Körling 

(2012) anser precis som eleverna att böcker lästa med inlevelse ger en ökad förståelse 

för innehållet.  
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Eftersom de flesta elevernas upplevelser stämmer överens med den tidigare forskningen 

blir upplevelserna från de elever som inte ville använda inläsningstjänst mycket 

intressanta. En elevs uppmaning att inte använda inläsningstjänst ”för då blir man 

hjärndöd” väcker frågan om vad detta beror på? Morgan (2013) och Bus et al. (2015) 

framhäver att lyssna och läsa samtidigt underlättar läsningen och ökar förståelsen för 

innehållet men detta håller inte dessa elever med om. Även Ciampas (2012) 

undersökning visar att elever får ökat fokus vid användning av multimodala e-böcker. 

Dock ska det nämnas att detta gällde för 5-6 åringar och frågan är om åldern har 

betydelse. Eller är anledningen bakom dessa elevers åsikter alltför många svårigheter i 

form av tekniska problem eller på grund av en bristande inlevelse från läsarnas sida? 

Dessa tre aspekter skulle kunna vara en möjlig förklaring men för att veta krävs att 

frågan undersöks vidare.  

 

Utifrån dessa resultat anser jag att multimodala e-böcker definitivt är något för de allra 

flesta i skolan men att det behövs ytterligare undersökningar kring de elever som inte 

vill använda det. Detta för att se vad som kan göras för att de ska vilja använda det eller 

vad som skulle vara bättre för dessa elever. Dessutom skulle det vara ytterst intressant 

att se hur e-böcker faktiskt påverkar eleverna när det används i undervisningen. På vilka 

sätt gynnas eleverna av e-böcker och på vilka sätt gynnas de inte av det? När lärare 

sedan använder e-böcker i undervisningen är det viktigt att använda det med måtta. 

Läraren kan inte alltid låta eleverna lyssna till e-böcker utan det är även viktigt att själv 

högläsa för eleverna (Körling 2012). 

 

En annan fundering som uppkommit är om skolor bör investera i läsplattor. Elevernas 

tankar om de långsamma, otympliga datorerna och för små men snabba mobilerna får 

mig att tänka att det kanske är det bästa. Om vi vill att eleverna ska läsa e-böcker vore 

det inte bäst att ha den rätta utrustningen för det då? Mangen (2016) och Lim & Hew 

(2014) förklarar att läsplattor är specifikt gjorda för multimodal e-boksläsning, med 

bättre belysta skärmar för att inte trötta ut ögonen och multimodaliteter för att berika 

läsningen. Det enda problemet med detta är att det endast går att läsa böcker på dessa 

enheter vilket kanske är varför skolor hellre använder sig av datorer eller surfplattor. 

Mangen (2016) beskriver surfplattor som ”do-it-all” enheter eftersom det går att surfa, 

spela spel, se film med mera, vilket är mer användbart i skolan då eleverna inte bara ska 

läsa. I en perfekt värld skulle eleverna ha tillgång till alla dessa enheter men som det ser 

ut idag måste skolorna prioritera.  

5.1 Metoddiskussion 

Fokusgruppsintervjuer var rätt val av metod. Jag anser att denna metod var bästa sättet 

att få eleverna att berätta så mycket som möjligt. Genom att de får sitta tillsammans med 

människor som de känner på en plats de känner igen. Däremot skulle frågorna kunna 

bearbetats mer men på grund av bristande erfarenhet med undersökningar och intervjuer 
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skedde inte detta. Dessutom skedde inget pilottest, detta på grund av brist på 

informanter. Mellan intervjuerna användes de erfarenheter som erhållits under tidigare 

intervju på nästa för att förbättra den. Det mesta som ändrades var formuleringar av 

frågor och hur jag skulle gå tillväga när jag ställde dem. Trots min egen oerfarenhet 

anser jag att det var positivt att det var någon som kände eleverna som ställde frågorna. 

De hade nog inte berättat lika mycket om de inte känt intervjuaren.  

 

Urvalet för denna studie är enligt mig det största problemet. Eftersom syftet är att 

undersöka mellanstadieelevers attityder till e-böcker kan ett ”korrekt” svar inte fås om 

det bara är en klass som undersöks. Dessutom ger det bara en del av bilden eftersom de 

elever som var med i undersökningen alla använde e-böcker på samma sätt och har 

använt det lika länge. För att den här studien skulle blivit mer korrekt hade det krävts att 

det tillkommit två informantgrupper. Jag anser att en grupp med elever som precis 

börjat använda inläsningstjänst/e-böcker och en grupp som aldrig använt det skulle gett 

ett mer korrekt resultat. Om det även varit större spridning på eleverna vad gäller 

geografisk placering och bakgrund hade fler perspektiv framkommit som även det 

skulle bidragit till ett mer ”korrekt” resultat. Ett förslag till framtida forskning är då att 

göra om denna studie men på en större skala. Att använda fler informantgrupper med 

olika bakgrund och möjligen att använda elever i olika åldrar för att se om det är någon 

skillnad. 

 

”… mellanstadieelevers attityder till e-böcker…” signalerar möjligen att olika sorters e-

bokstjänster bör användas. Men här valdes inläsningstjänst på grund av att det var 

tillgängligt. Detsamma gäller för urvalet av elever. Denna klass använde 

inläsningstjänst och jag visste att jag skulle få besöka dem.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Skulle ni kunna berätta för mig om när ni använder inl.tj? 

(Stödpunkter: Hur ofta? Vad är det ni läser då? Läser ni hemma eller på skolan? Vilka böcker 

läser ni?) 

 

Det finns olika funktioner i inl.tj kan ni berätta hur ni använder dem?  

(Stödpunkter: Markeringar i texten, hastighet på uppläsning, ) 

 

Jag är också nyfiken på hur det brukar gå att använda inl.tj.  

(Stödpunkter: Lätt? Problem? Uppläsningen? Tidsåtgång.) 

 

Man kan använda inl.tj på olika enheter t.ex. datorn eller på mobilen. Vilken brukar ni 

använda och varför? 

 

Nu funderar jag på vad ni tycker om att använda inl.tj till skolarbetet.  

(Roligt, blir det lättare/svårare. Bör det användas? Jämfört med pappersböcker?) 

 

Finns det något som ni tycker kunde vara bättre med inl.tj? 

 

Finns det något som ni tycker att lärare som vill använda inl.tj ska tänka på? 

(Stödpunkter: För att göra det lättare/roligare/mer intressant.) 

 


