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Definitioner 

Allmänlitteratur 

Allmänlitteratur är en paraplyterm för skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker, fakta-
böcker och olika typer av handböcker för allmänheten. Allmänlitteratur är alltså inte läro-
medel, kursböcker eller t.ex. vetenskapliga publikationer eller yrkesspecifika handböcker 
och manualer. I denna avhandling behandlas inte e-läromedel. 

E-bok 

Termen e-bok hänvisar till en bok utgiven i elektroniskt format av ett förlag, oavsett fil-
format eller distributionsmetod. I detta diplomarbete används termen e-bok för att hänvisa 
till digitala versioner av den traditionella tryckta boken. Detta inkluderar läroböcker, ro-
maner, uppslagsverk, mm. Övriga digitala dokument, så som tidningar och tidskrifter in-
går inte i definitionen inom ramen för denna avhandling. 

E-boksläsare 

Termen e-boksläsare kan hänvisa både till hårdvara dedikerad uttryckligen för läsning av 
e-böcker (främst s.k. e-bläck läsare) eller andra kombinationen av hårdvara och mjukvara 
som gör det möjligt att läsa e-böcker. Mjukvaran kan bestå av en nativ applikation eller 
t.ex. en webbläsarbaserad applikation, vilket är fallet med E-skolan. 

Skolmiljö 

Med skolmiljö avses en skola eller annan situation för undervisning där lärare och elever 
är fysiskt närvarande i samma utrymme. Definitionen inkluderar alltså inte undervisning 
på distans. 

Streaming / Direktuppspelning 

Med streaming avses i denna avhandling direktuppspelning eller strömning, alltså ned-
laddning av digitalt innehåll bit för bit utan direkt möjlighet att spara innehållet på en 
lokal hårdskiva. 
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1 Inledning 
År 2013 genomfördes en enkätundersökning bland finlandssvenska grundskolor och 
gymnasier (se Berglund 2014) för att att dels utreda skolbibliotekens nuläge i Svenskfin-
land och dels hitta lösningar för att förbättra skolbibliotekens möjligheter att stöda den 
läsfrämjande verksamheten i skolorna. Enkäten fick 213 svar, vilket år 2013 represente-
rade ca 70 % av de finlandssvenska skolorna. Undersökningen var delvis en upprepning 
av BITTIS-undersökningen från 2002 vilket gav en möjlighet att se vad som hänt inom 
skolbiblioteksfältet på tio år. Slutsatsen var att väldigt lite hänt, att en stor del av skolorna 
fortfarande saknar både personresurser och pengar för nyanskaffning, och att behovet av 
tips och stöd är stort. 

Med avstamp i enkätundersökningen gavs flera åtgärdsförslag, varav introduktion av den 
svenska direktuppspelningstjänsten ElibU i Finland var det viktigaste. Projektet E-skolan 
(inte att förväxla med inlärningsmiljöer i allmänhet) startade i januari 2014 i Webbhuset 
Ab:s regi med finansiering av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
minne, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse och Konstsamfundet. 

Denna avhandling är en utvärdering av E-skolan ur användbarhetssynvinkel, både vad 
gäller form och gränssnitt men också gällande tillgänglighet till e-böcker i skolmiljö över-
lag och nyttan av direktuppspelningsformatet. 

1.1 Målsättningar och forskningsfrågor 
Det övergripande målet är att testa användbarheten och den upplevda nyttan av den dis-
tributionsplattform, E-skolan, som byggts upp under projektet och användbarheten av den 
e-boksläsare som erbjuds av Elib Ab som en del av distributionskanalen ElibU. 

Diplomarbetets målsättningar är: 

A. Användbarhetsutvärdering av E-skolan och e-boksläsaren. 
B. Utvärdering av E-skolans potential och utvecklingsmöjligheter i skolmiljö. 

Forskningsfrågorna är: 

1. Hur bra fungerar E-skolan och e-boksläsaren i skolmiljö? 
2. Upplevs E-skolan vara nyttig i skolmiljö? 
3. Hur kunde E-skolan och e-boksläsaren utvecklas i framtiden? 

1.2 Begränsningar 
Diplomarbetet begränsar sig till utvärdering av E-skolan som är en direktuppspelnings-
tjänst med webbläsarbaserad e-boksläsare. Mångfalden inom e-boksfältet är stor, men en 
jämförande studie av olika typer av e-boksformat och -läsare skulle vara för omfattande. 

Arbetet tar inte heller ställning till eventuella hälsoaspekter kring användning av surfplat-
tor eller trådlösa nätverk. 
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2 En översikt av e-böcker som format 
Filformaten för e-böcker är av två slag: filformat för nedladdning, och direktuppspelning 
(streaming). Filformat för nedladdning är i allmänhet skyddade med någon form av kopi-
eringsskydd medan direktuppspelning som metod anses ge ett tillräckligt skydd i och med 
att endast delar av ett dokument finns i e-boksläsaren på en gång. 

2.1 Filformat 
Det finns flera filformat för e-böcker. De mest populära formaten (t.ex. ePub, KF8 och 
iBooks) är baserade på webbstandarder som HTML och CSS, vilket gör implementation 
av läsare enklare förutsatt att standarden är öppen. Många av formaten är rent kommersi-
ella och de flesta stöder någon form av tekniskt kopieringsskydd. (Anon n.d.) 

ePub 2 

Formatet ePub utvecklades som en standard för e-böcker av aktörer inom branschen som 
organiserat sig via International Digital Publishing Forum (IDPF). Formatet är baserat på 
en rad andra tekniker och standarder som Open eBook, XHTML 1.1 och CSS2, men 
kombinerar dessa standarder för att ge en bra grund för formatering på olika skärmar och 
för olika behov. Formatet har en omflödande layout, vilket gör speciellt bilderböcker och 
andra, grafiskt rika böcker svåra att implementera. 

ePub2 introducerades 2007, uppdaterades 2009 och är det vanligaste formatet på mark-
naden. Så småningom tar ePub 3 över. 

ePub 3 

Formatet introducerades 2011 och börjar så småningom ha stöd bland de flesta e-bokslä-
sare. ePub version 3 skapades för att bl.a. inkludera bättre stöd för olika språk, inbäddade 
medier och alternativ för en fast layout. Tekniskt baserar sig formatet på XHTML5 och 
CSS3, vilket ger större möjligheter för interaktivitet och media. 

Portable Document Format 

PDF skapades år 1993 av Adobe och vann status som internationell ISO-standard år 2008. 
Formatet är utvecklat uttryckligen för fast layout och passar inte som sådant för att ge en 
naturligt omflödande läsupplevelse på mindre skärmar. PDF är bäst lämpat för situationer 
där den exakta layouten för dokumentet är av betydelse, bland annat för överföring av 
filer till tryckerier (PDF är också ett lämpligt format för detta eftersom det är vektorbase-
rat och kan skalas förlustfritt till olika storlekar). PDF stöds av de flesta e-boksläsare. 

Kindle Format 8 

KF8 skapades av Amazon 2011 för att efterträda formatet Mobipocket i Amazons egna 
Kindle-omgivning. Formatet stöder XHTML5 och CSS3 och kan vid behov presentera 
innehållet i en fast layout. KF8 är ett låst format och kan innehålla ett kopieringsskydd 
som då endast är designat för Amazons infrastruktur och Kindle-läsare. 
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iBooks Author 

iBooks Author är ett format skapat av Apple för böcker med komplex layout, som t.ex. 
läroböcker. Formatet kan endast skapas och läsas i iBooks-omgivningen. Layouten är 
statisk och är designad för att kunna inkludera bl.a. ljud, video och interaktiva element. 
Formatet baserar sig på XHTML, CSS och Apples egna Dashcode. 



 
 

 
 

T
abell 1 D

e vanligaste filform
aten för nedladdningsbara e-böcker, om

arbetat från (A
non n.d.) 

  
ePub2 

ePub3 
PD

F 
K

F8 
iB

ooks A
uthor 

Introducerat 
2007 

2011 
2008 (1993) 

2011 
2012 

B
aserat på 

X
H

TM
L 1.1 

X
H

TM
L5 

PD
F 

H
TM

L 4, 
X

H
TM

L1.1, X
H

TM
L 

5 

X
H

TM
L 1.1 

Stildefinition 
C

SS2 
C

SS3 
- 

C
SS3 

C
SS3 

K
opieringsskydd 

Inte definierat av for-
m

atet 
Inte definierat av for-
m

atet 
Inte definierat i for-
m

atet 
A

m
azon 

FairPlay 

e-boksläsare 
Flera 

Flera 
Flera 

K
indle 

A
pple iB

ooks 

F
iländelser 

.epub 
.epub 

.pdf 
.prc, .m

obi, .azw
 

.ibooks 

O
m

flödande layout 
 Ja 

Ja 
N

ej 
Ja 

Ja 

F
ast layout 

 N
ej 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ö
ppen källkod 

 Ja 
Ja 

Ja 
N

ej 
N

ej 

A
dm

inistreras av 
ID

PF 
ID

PF 
A

dobe 
A

m
azon 

A
pple 



8 
 
 
 

2.1.1 Kopieringsskydd 
Eftersom e-böcker per definition är digitala är det tekniskt möjligt att göra oändligt antal 
kopior av boken och distribuera dessa utan att kvaliteten lider. Därför behövs någon form 
av kopieringsskydd, antingen tekniskt eller avtalsmässigt (socialt), för att förhindra miss-
bruk och möjliggöra lagliga åtgärder vid större fall av piratkopiering. 

Digital Rights Management (DRM) 
Den huvudsakliga metoden för kopieringsskydd av e-boksfiler är någon form av elektro-
nisk låsning och kryptering kopplad till ett användarkonto, eller ett tekniskt DRM. Filen 
är helt enkelt låst och oläsbar om den inte öppnas av samma användare som köpt filen 
eller fått tillgång till den. På motsvarande sätt kan en lånad e-bok med DRM-skydd bli 
oläsbar efter en viss tid, på motsvarande sätt som ett lån av en pappersbok förfaller. Pro-
blemet med krypteringsbaserad DRM är att det också kan hindra laglig överföring av filen 
om t.ex. användaren har flera e-boksläsare. Om användaren då kan logga in på sitt konto 
på flera e-boksläsare kan boken gå att överföra, men i praktiken innebär det ett beroende 
av e-boksleverantörens infrastruktur och programvara. (Bagge et al. 2013; Anderhag 
2011) 

Vattenstämpel 
En lättare modell av kopieringsskydd är en digital vattenstämpel, vilket gör filen öppet 
läsbar med vilken som helst e-boksprogramvara men visar vem som köpt filen både öppet 
för läsaren (socialt koperingsskydd) och gömt i källkoden för den som vet hur man öppnar 
informationen. Vattenstämpling är betydligt smidigare för användaren, men hindrar inte 
kopiering av filen rent tekniskt, vilket inneburit att få distributörer valt tekniken speciellt 
på bibliotekssidan. (Bagge et al. 2013; Anderhag 2011) 

2.1.2 Direktuppspelning / Streaming 
Inom E-skolan och ElibU erbjuds inga böcker för nedladdning, utan allt går via streaming 
och en webbaserad applikation. Streaming innebär per definition att endast en del av in-
nehållet finns i e-boksläsarens minne på en gång, men implementationen får ändå gärna 
buffra (ladda i minnet) tillräckligt mycket för att inte nytt innehåll måste laddas från ser-
vern vid varje sidbyte. Rent tekniskt är det möjligt att klistra ihop delarna ur läsarens 
minne till en hel bok, men orden i boken kan t.ex. blandas om så att uppgiften blir arbets-
dryg (Bagge et al. 2013). Eftersom den underliggande informationen består av text och 
eventuellt bilder är det enkelt att också bygga t.ex. dedikerade applikationer som stöder 
streaming, så streaming är inte nödvändigtvis lika med en webbläsarbaserad lösning. Där-
emot är webbläsarbaserade lösningar relativt enkla att implementera som en plattformso-
beroende lösning om det underliggande formatet (oftast) är ePub och därmed XHTML. 

Fördelen med streaming är alltså ett för användaren smidigt och eventuellt plattformso-
beroende format, men nackdelen är att e-boksläsaren måste vara uppkopplad till nätet. 
Det är tekniskt möjligt att göra bufferten tillräckligt stor för att rymma t.o.m. flera böcker, 
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men då börjar man i princip närma sig de filbaserade lösningarna skyddsmässigt. Strea-
ming ger rätt implementerat ett kopieringsskydd som inte kräver något av användaren. 
Med fel implementation blir streaming ett obekvämt format där läsapplikationen är klum-
pig och måste ladda nytt innehåll vid varje sidbyte över en opålitlig eller långsam nätför-
bindelse. (Bagge et al. 2013) 

2.2 Fysiologiska och kognitiva aspekter 
Den huvudsakliga skillnaden i användbarhet mellan e-böcker och pappersböcker ligger 
naturligtvis i det fysiska formatet. En pappersbok kan vara tung och kräver utrymme i 
bokhyllan medan ett så gott som oändligt antal e-böcker kan vara tillgängliga bakom en 
och samma skärm. Samma gäller logistiken kring anskaffningen, det krävs ingen större 
ansträngning eller tid att ladda ner en e-bok medan en pappersbok kräver antingen tid för 
leverans eller ett besök i en bokhandel eller i ett bibliotek. Däremot är pappersböcker 
fysiska objekt som vi kan särskilja från varandra på basen av form, vikt och t.o.m. lukt, 
och många skulle hävda att läsning av långa texter är mera ansträngande från skärm. 

2.2.1 Skärmteknologier 
Surfplattor bygger (oftast) på LCD-teknik som medför bakgrundsbelysning, och formatet 
motsvarar snarare en datorskärm än något tryckt på papper. I motsats erbjuder e-bläck 
läsare såsom Amazon Kindle ett visuellt format som mera efterliknar bläck på papper. 

När ett forskarlag studerade ögonrörelser vid läsning från papper i jämförelse med läsning 
från en skärm med elektroniskt bläck upptäckte de att elektroniskt bläck de facto gav 
bättre läsbarhet än pappret. Som måttstock för läsbarhet användes längden på de små 
fixeringar som ögat gör vid läsning, d.v.s. hur länge ögat måste stanna vid en viss punkt 
innan innebörden av det sedda kan tolkas. Testsituationen var konstruerad så att testdel-
tagarna fick justera textstorlek på läsaren, vilket enligt forskarna åtminstone delvis kan 
förklara denna skillnad. Men resultaten i övrigt, där t.ex. antalet små korrigerande ögon-
rörelser (sackader) mättes, tyder åtminstone på att en skärm med elektroniskt bläck inte 
är sämre för läsbarheten än text på papper. (Siegenthaler et al. 2011) 

Samma forskarlag jämförde också läsning av längre texter på LCD-skärm och på skärmar 
med elektroniskt bläck. De kunde konstatera att det åtminstone i en testsituation inomhus 
inte finns några skillnader mellan de två teknikerna, och att skillnaderna som rapporterats 
i tidigare studier snarare beror på dålig bildkvalitet eller låg skärmupplösning. Båda tek-
nologierna erbjuder i dag en så pass bra bildkvalitet att det inte påverkar läsningens ergo-
nomi eller nivån av ansträngning för ögonen. (Siegenthaler et al. 2012)  

Däremot erbjuder elektroniskt bläck i dag inte samma, snabba responstid och detaljerade 
upplösning som LCD möjliggör. Det utesluter också i flesta fall användning av elektro-
niskt bläck i skärmar som möjliggör annan användning än läsning av böcker, vilket trots 
den bättre läsbarheten verkar minska efterfrågan på dedikerade e-bläck läsare och öka 
läsning av e-böcker på surfplattor och mobiler. (Tveit & Mangen 2014; Maloney 2015) 
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2.2.2 Kognitiva aspekter 
Vissa studier har visat att memorering av och engagemang i en text stöds av en uppfatt-
ning av positionen i texten, vilket är svårare vid läsning från skärm än vid läsning från 
papper. Slutsatserna är ändå inte konsekventa, och verkar också bero på huruvida läsaren 
uppfattar texten som ett längre, fiktivt verk eller en kortare, faktabaserad artikel. Vid en 
studie bland 145 studerande i USA jämförde man läsning av en text på iPad med läsning 
från papper och huruvida en uppfattning om textens faktaförankring förändrade förmågan 
att leva sig in i texten. Slutsatsen var att de som läste på iPad hade svårare att leva sig in 
i texten, men resultatet var signifikant endast för de studerande som trodde sig läsa en 
icke-fiktiv text. Däremot uppgav alla som läste på iPad att de hade svårigheter med att 
uppfatta sin position i texten och att kunna fokusera på läsning snarare än på hur läsningen 
fungerade på en iPad. (Mangen & Kuiken 2014) 

E-böckernas potential gällande extra egenskaper, så som länkar mellan olika delar av in-
nehållet, videomaterial eller interaktiva element har enligt forskare inte fått genomslag 
inom fiktionen eftersom för mycket fokus måste läggas på navigation och användning av 
själva läsapparaten. Litteraturkritiker och forskare Norman Holland (2009 citerad i 
Mangen & Kuiken 2014) beskriver detta fenomen så här (min översättning): 

”Den verkliga världen kan inte försvinna, och inte heller kan vi känna oss 
förflyttade till berättelsens värld. I stället är vi upptagna vid datorn.” 

Situationen är en annan då det gäller fakta- och kurslitteratur med kompletterande 
material eller då snabb tillgång till ordbok eller ett persongalleri är nyttigt. Dessa är alla 
egenskaper där e-böcker har ett naturligt övertag över pappersboken, men avigsidan kan 
vara ständiga distraktionsmöjligheter och svårigheter att leva sig in i berättelsen.  

2.3 E-böckernas effekt på barns och ungas läsning 
E-böcker har ofta setts som en lösning på sjunkande läsglädje speciellt hos pojkar. Tanken 
har varit att teknologin i sig är tillräckligt lockande för att främja läsning. En studie bland 
199 elever i högstadieåldern i en skola i Texas, USA visade främst att speciellt pojkar 
värderade läsning högre efter att de hade fått läsa e-böcker på en Amazon Kindle. Förfat-
tarna konstaterar att pojkar som kämpar med läsningen kan dra nytta av att läsa på en 
läsplatta, helt enkelt eftersom handlingen har ett större värde för dem än läsning av trad-
itionella pappersböcker. Hypotesen på lång sikt är att om läsning har ett högre upplevt 
värde ökar också engagemanget, vilket i sin tur leder till starkare läsförmåga. (Twyla et 
al. 2011) 

På motsvarande sätt visar en färsk studie bland 800 elever i Storbritannien på plattformen 
RM Books (se också kapitel 3.2.2) ett starkt samband mellan läsning av e-böcker och både 
ökat läsintresse och ökad läsförmåga. Studien som delades upp på ett tjugotal skolor på-
gick i medeltal i 4,2 månader, och barnen visade en ökning i läsålder (läsförmåga) på 
nästan dubbelt så mycket. Eftersom studien också involverar mätare för läsintresse före 
och efter kunde man påvisa en ökning på 27 % bland elever som tycker läsning är cool 
(tufft / häftig) och en halvering av andelen elever som tycker läsning är svårt, från knappt 
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15 procent till knappt 7. Effekterna var också aningen större för pojkar än för flickor. 
(Picton & Clark 2015) 

I Finland har ämnet studerats bl.a. i en Pro Gradu–avhandling vid Uleåborgs universitet 
där elva pojkar i åldern 12-15 år med stort idrottsintresse intervjuades om sina läsvanor 
och intresset att läsa elektroniskt material. Alla de intervjuade konstaterade att de redan 
läser ganska mycket på sina mobiler, men att det inte handlar om e-böcker utan om webb-
sidor och sociala medier. Däremot kunde lättillgängliga böcker på mobilen eventuellt öka 
läsningen under t.ex. resor i samband med hobbyerna. Ingen av de intervjuade sade sig 
vara intresserad av en skild e-boksläsare, utan det måste uttryckligen gå att läsa böcker 
på samma mobil eller surfplatta som de använder i vardagen. (Vanhanen 2013) 

Den knappa omfattningen av den finska studien gör det dock svårt att dra några allmänna 
slutsatser, och bl.a. Tveit och Mangen (2014) konstaterar att det fortfarande finns mer 
frågor än svar inom detta fält, att forskningsprojekten varierar mycket i både omfattning 
och metoder, och att slutsatserna i huvudsak är inkonsekventa.  
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3 Användning av e-böcker i skolmiljö 
E-böckernas användningssätt och -situationer kan rimligtvis antas likna användningen av 
övrig allmänlitteratur i undervisningen. (Elektroniska läromedel är en separat fråga som 
inte behandlas här, även om elektroniska läromedel kan stöda e-böcker i skolan generellt 
via t.ex. investeringar i infrastrukturen.) Rent generellt fungerar skolbiblioteket dels som 
ett fackbibliotek för faktabaserade uppgifter och dels som ett skönlitterärt bibliotek för 
läsning i klass och som bredvidläsning, eventuellt också för lån till hemmet. Finlands 
skolbiblioteksförening har i samarbete med Utbildningsstyrelsen gett ut en handbok för 
skolbibliotek, där målsättningarna för skolbiblioteksarbetet sammanfattas så här (Frantsi 
et al. 2014): 

• skapa en estetiskt tilltalande och fungerande inlärningsmiljö 
• ge elever och lärare tillgång till mångsidig, aktuell och relevant information 
• skapa en möjlighet att studera färdigheter inom informationshantering 
• stöda undervisning i litteratur 
• uppmuntra till läsning som hobby 
• samarbeta med det allmänna biblioteket 

En fungerande modell för användning av e-böcker i skolan kan också möjliggöra virtuella 
inlärningsmiljöer, vilket delvis skulle flytta det fysiska bibliotekets funktioner till nätet. 
Dock kan ett nätbaserat bibliotek aldrig ersätta pedagogen som känner eleven. 

Enligt enkätundersökningen 2013 hade ytterst få finlandssvenska skolbibliotek tillgång 
till e-böcker. De som sade sig ha tillgång till e-böcker angav antingen den svenska gratis-
tjänsten Barnens bibliotek (www.barnensbibliotek.se) eller kommunens e-boksbibliotek 
som källa. För svenska böcker är det i båda fallen fråga om e-böcker från Elib, alltså 
samma leverantör som står bakom tjänsten ElibU som E-skolan bygger på. I praktiken 
har alltså användningen av e-böcker för bredvidläsning i skolan varit marginell i det ske-
det. (Berglund 2014) 

De begränsande faktorerna för tillgång till e-böcker i skolmiljö är i huvudsak tillgång till 
e-boksläsare, ekonomiska faktorer i huvudsak kring anskaffning av e-boksläsare, men 
främst brist på tillgängliga licensmodeller som fungerar i skolbruk. 

3.1 Tillgång till utrustning 
I dagens läge kan man inte kräva att elever i grundskolan har egen utrustning för att kunna 
läsa e-böcker, alltså är skolan eller kommunen tvungen att investera i pek- eller surfplattor 
om man vill kunna använda e-böcker i undervisningen. Situationen är en annan i gymna-
siet där eleverna kan förväntas skaffa sin egen utrustning. På senare tid har bland annat 
lärarfacket lyft fram en möjlighet att låta också barn i grundskolan använda sin egen ut-
rustning, så länge som man försäkrar sig om att barn vid behov kan låna utrustning via 
skolan (Anon 2015). Eftersom det är fråga om en betydande investering görs den oftast i 
samband med att man utvärderar eller introducerar övriga pedagogiska verktyg på surf-
plattan. Exempelvis i Vanda stad har man gått in för en surfplatta per elev och sett till att 
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det trådlösa nätverket klarar av belastningen (Salomaa 2014) och motsvarande investe-
ringar är på gång i Helsingfors (Aalto 2015) 

I utredningen 2013 var det ytterst få skolor som nämnde surf- eller läsplattor i någon 
större utsträckning. Frågan i utredningen gällde e-böcker och ger knappast något enhetligt 
svar gällande utrustningsnivån överlag, men av de 23 skolor som nämnde e-böcker hade 
endast fyra skolor en läs- eller surfplatta per elev. Situationen har dock sannolikt ändrats 
mycket på knappa tre år. (Berglund 2014) 

3.2 Tillgång till e-böcker 
Det största problemet gällande e-böcker inom skolvärlden är tillgången, specifikt möjlig-
heten att använda e-böcker på ett sätt som inte är låst till en specifik e-boksläsare eller ett 
specifikt användarkonto. En grundläggande skillnad mellan e-böcker och pappersböcker 
är rättigheterna för vidareutlåning: en pappersbok kan lånas vidare direkt då den är tryckt, 
men för e-böcker måste rättigheterna till utlåning eller uthyrning vara överenskomna med 
upphovsmännen från början. Att begränsningarna existerar beror på rättighetshanteringen 
som branschen implementerar, man vill skydda upphovsrätten och intäkterna. (Anon 
2012a; Bagge et al. 2013) 

Då e-böcker köps i näthandeln för privat bruk tillåter inte licensen vidareutlåning, vilket 
i praktiken garanteras genom att kräva ett personligt användarkonto. Detta är den väsent-
liga skillnaden mellan pappersböcker och e-böcker ur ett skolbiblioteks synvinkel, då 
skolor fritt kan köpa och låna ut tryckta exemplar av böckerna. Rättighetssystem som är 
designade utgående från den privata marknadens behov och för privatpersoner fungerar 
inte i skolmiljö. Skolor måste alltså antingen själv implementera en licensmodell för ut-
låning av e-böcker med associerade upphovsrättsliga ersättningar, hänvisa eleverna till 
det allmänna biblioteket, eller använda sig av en tjänst uttryckligen riktad till skolor. 

3.2.1 Utlåning via allmänna bibliotek 
Då förlagen så småningom börjar ha tecknat avtal om utlåning av e-böcker med författare, 
illustratörer och övriga upphovsmän återstår frågan om vilken distributions- och li-
censmodell som ska väljas om boken ska lånas ut via bibliotek. På marknaden har man 
gjort ett antal olika försök, alla med sina för och nackdelar, nedan listas de vanligaste 
modellerna och variablerna för att räkna ut den upphovsrättsliga ersättningen (Waller 
2015; Bagge et al. 2013; Anderhag 2011): 

• Inköp, styckelicens / Förvärvsmodell 
Boken köps in till bibliotekets samlingar enligt en modell som efterliknar pap-
persböcker. Endast ett exemplar per licens är tillgängligt för utlåning per gång och 
lånet förfaller oftast via inbyggt kopieringsskydd. Ger en förutsägbar budget men 
omintetgör en av e-bokens största fördelar, nämligen att tillgång till boken inte är 
begränsad till ett fysiskt exemplar. 
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• Betalning per lån / Åtkomstmodell 
Biblioteket får tillgång till hela sortimentet (eller en vald del av det) och betalar 
endast ett pris per lån. Priset per titel kan variera. Detta är en användarvänlig mo-
dell där alla böcker kan vara tillgängliga hela tiden om biblioteket så väljer, men 
leder till oförutsägbar budgetering hos biblioteket. I praktiken tillämpar många 
bibliotek en åtkomstmodell där antalet lån för en enskild låntagare är begränsat 
över tid, t.ex. en titel per vecka, vilket ger en mera förutsägbar efterfrågan. 

• Livslängdsmodell eller inhyrda titlar 
Böcker kan lånas ut antingen via styckelicens eller en åtkomstmodell, men har 
dessutom en begränsad livslängd i dagar eller antar läsningar som tvingar biblio-
teket att förnya licensen. Detta är en tilläggsdimension som främst gagnar förlagen 
och upphovsmännen, men kan samtidigt erbjuda ett övergångsalternativ när förlag 
experimenterar med modeller för e-boksutlåning och vill efterlikna pappersboken. 

• Inhyrd boksamling 
Biblioteket har tillgång till en samling men inte nödvändigtvis garanterad tillgång 
till enskilda titlar inom den och förlorar alla böcker i samlingen om avtalet sägs 
upp. Åtkomstmodellen kan användas som grund för ersättningen, även om det kan 
ingå en fast avgift som grund. 

• Avbetalningsmodell 
Biblioteket betalar enligt åtkomstmodellen, men har efter ett visst antal lån eller 
en viss summa ersättning köpt rättigheten att äga en bok och låna ut den åt-
minstone enligt styckelicens. Innebär större grundavgifter, men ger i motsats till 
en inhyrd boksamling en garanti om att böckerna finns tillgängliga på lång sikt. 
Kan också jämna ut toppar i efterfrågan, då en bok är oproportionerligt populär 
och skulle bli väldigt dyr i drift enligt en åtkomstmodell. 

• Prenumerationsmodell 
Biblioteket eller den enskilda låntagaren betalar ett fast pris för obegränsad till-
gång till hela sortimentet. Innebär alla e-bokens fördelar om tillgänglighet och ger 
en fast och förutsägbar kostnad för biblioteket, men kan vara dyr i förhållande till 
antalet lån i jämförelse med andra modeller, speciellt som prenumerationen ofta 
har ett högt pris och till naturen inte beaktar antalet förverkligade lån. Modellen 
är alltså billig om mängden lån är stor, men kan bli dyr om lånen är få och prenu-
merationen förhållandevis kostsam. 

I huvudsak kan man säga att biblioteken antingen måste begränsa den enskilda låntaga-
rens lånemängd eller tillgången till e-böcker överlag (antingen antal lån per bok eller antal 
böcker i sortimentet) för att kunna förutspå och budgetera för e-boksutlåningen. Det in-
nebär att skolor som måste kunna förutse tillgången till en bok och eventuellt låna tjugo-
tals exemplar på en gång dels inte kan räkna med att en bok är tillgänglig och dels kan 
innebära en förhållandevis stor kostnad för det allmänna biblioteket. Elever kan inte heller 
räkna med att kunna låna många böcker samtidigt eller ta ”smakprov” på flera böcker om 
inte bibliotekets licensmodell tillåter det. 
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3.2.2 E-bokstjänster som lämpar sig för skolor 
E-bokstjänster som är möjliga för skolor att använda handlar om två saker: dels licens-
modellen och dels distributionskanalen med tillhörande tilläggsfunktioner, exempelvis en 
inlärningsplattform med tillhörande samling e-böcker. De flesta modeller bygger på ett 
fast sortiment och en dedikerad app eller webbaserad lösning för att låna och läsa böck-
erna. Nedan följer ett plock av e-bokstjänster för allmänlitteratur som antingen är uttryck-
ligen byggda för skolbruk eller som visat sig fungera för skolor, uppgifterna är i huvudsak 
från tjänsternas webbsidor: 

• ElibU (Sverige) 
http://www.elibu.se  
ElibU är det svenska bolaget Elib Ab:s streamingtjänst och licensmodell för sko-
lor som också E-skolan bygger på. Elib är den ledande aktören nom e-boksdistri-
bution på svenskspråkiga marknader. Konceptet ElibU lanserades 2013 och er-
bjuds endast via tjänsteleverantörer som sköter om användarhantering, presentat-
ion av bokutbudet och övriga tilläggsfunktioner. Licenserna är årsbaserade och 
möjliggör obegränsad läsning via ett webbgränssnitt, utbudet består i slutet av 
2015 av ca 9 500 e-böcker och 1 200 ljudböcker. 

• OverDrive (USA) 
http://company.overdrive.com/education/k-12-schools/ 
OverDrive är globalt den största aktören inom utlåning av e-böcker via allmänna 
bibliotek. De erbjuder en kombinerad förvärvs- och prenumerationsmodell till 
skolor och tekniskt mångsidiga lösningar för att läsa och lyssna på böcker. Sorti-
mentet är i huvudsak på engelska. 

• RM Books (Storbritannien) 
https://www.books.rm.com/ 
RM Books är en brittisk tjänst som erbjuder skolor en kombination av förvärvs- 
och inhyrningsmodellerna. Tjänsten erbjuder en mängd egenskaper för att rekom-
mendera och välja böcker enligt elevens nivå som läsare. Dessutom erbjuds 
mångsidig rapportering och uppföljning på elevnivå. Böckerna är i huvudsak på 
engelska och kan läsas antingen via direktuppspelning på nätet eller tjänstens egna 
appar. 

• Big Universe (USA) 
https://www.biguniverse.com/ 
Big Universe erbjuder engelskspråkiga böcker via en prenumerationsmodell och 
en webbläsarbaserad läsarapplikation. Böckerna är ålderskategoriserade och åt-
följs av lärarhandledning och tilläggsuppgifter anpassade för det amerikanska 
skolsystemet. 

3.2.3 Övriga e-bokstjänster 
De flesta stora aktörerna inom e-böcker kunde i teorin lansera licensmodeller som också 
lämpar sig för skolbruk. Om aktören är tillräckligt stor kan det ha en enorm betydelse för 
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tillgången till e-böcker i skolmiljö. Nedan listas några av de främsta aktörerna som kan 
bli aktuella i Finland eller på den svenskspråkiga, globala marknaden: 

• Adlibris (Sverige) 
http://www.adlibris.com/fi/sv  
Adlibris grundades 1997, ägs sedan 2011 helt av Bonnierkoncernen och är le-
dande aktör inom webbokhandel i Sverige. Företaget har också lanserat en egen 
app för e-böcker, Adlibris Mondo. Böcker köps styckevis och kan laddas ner i 
olika format, dock är licensen endast för privat bruk. 

• Amazon.com (USA) 
http://www.amazon.com  
Amazon är överlägsen marknadsledare inom engelskspråkiga e-böcker (bl.a. Hof-
felder 2015). Däremot har företaget inte ännu gett sig in på den svenska mark-
naden, även om avtal slutits med Bokrondellen som är den centrala aktören för 
metadata kring böcker i Sverige (Nordström 2014). Bolaget har utvecklat ett eget 
ekosystem där själva utrustningen spelar en stor roll, dock kan böckerna läsas med 
bolagets nativapplikation på flera plattformar. Licenserna tillåter endast privat 
bruk. 

• Elisa kirja (Finland) 
https://kirja.elisa.fi  
Elisa kirja är det finska telekombolaget Elisas satsning på e-böcker och ljud-
böcker. Böckerna laddas ner och kan läsas med program som stöder Adobe DRM, 
rekommendationen är att använda tjänstens egna app. Böckerna köps styckevis 
för privat bruk. 

• Luekirja.fi (Finland) 
http://www.luekirja.fi 
Luekirja är förlaget Otavas streamingtjänst som tillåter obegränsad läsning inom 
utbudet till ett fast pris per månad. Läsningen är webbaserad och tjänsten har an-
vänts experimentellt inom gymnasiekurser i Finland. Dock är priset för högt för 
att tjänsten ska få genomslag i skolmiljö, i dag kostar tjänsten 19,90 € / månad. 

• Readly (Sverige) 
https://se.readly.com/ 
Readly är en prenumerationstjänst med egen app som ger tillgång till både böcker 
och tidskrifter. Tjänsten som lanserades 2013 är för privat bruk och för tillfället 
kostar den 99 SEK / månad. 
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4 E-skolan och dess pilotanvändare 
Projektet E-skolan drivs av Webbhuset Ab som är en allmännyttig webbleverantör med 
målgrupp främst bland föreningar och övriga organisationer inom tredje sektorn. Webb-
husets tjänster bygger i huvudsak på innehållshanteringssystemet Digistoff, vilket också 
är basen för den nuvarande implementationen av tjänsten E-skolan. 

4.1 ElibU 
Streamingtjänsten ElibU som E-skolan bygger på erbjuds endast som ett API och en 
webbläsarbaserad applikation för läsning. Eftersom konceptet endast erbjuds via tredje-
parts tjänsteleverantörer är det upp till var och en leverantör att implementera ett gräns-
snitt och användarhantering. De flesta tjänsteleverantörerna är företag som erbjuder olika 
former av webbaserade inlärningsmiljöer där ElibU är en av många egenskaper, E-skolan 
är för tillfället den enda tjänsten som uttryckligen erbjuder endast ElibU. 

Det unika med ElibU är inte tekniken, utan licensmodellen man lyckats ta fram i samar-
bete med de förlag som deltar. En årslicens kostar 54 SEK + moms (självkostnadspris), 
av vilket Elib behåller 30 %, alla titlar delar på 14 % och resterande 56 % fördelas enligt 
antal läsare per titel. Tjänsteleverantörerna väljer själva hur de prissätter tjänsten gente-
mot skolorna. Modellen är mycket fördelaktig och både praktiskt och ekonomiskt lämplig 
för skolbruk då den fungerar med alla moderna webbläsare och inte innebär någon kost-
nad per läst bok. Elever kan alltså välja och vraka i utbudet och alla böcker kan läsas av 
alla elever samtidigt vid behov. 

Tjänsten uppstod ur ett läsfrämjande behov i Sverige, och förlagen räknar med att den 
läsfostrande effekten på framtida bokkonsumenter kompenserar för eventuella förluster i 
försäljning till skolor och hem. Dock kan förlag välja att inte publicera sina nyaste titlar i 
ElibU och ta bort sina titlar ur sortimentet med 60 dagars varsel. I sig är tjänsten knappast 
lönsam för förlagen. 
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4.2 E-skolan 
Tjänsten E-skolan är fullständigt webbläsarbaserad och byggd på Webbhusets plattform 
för innehållshantering i PHP. Gränssnittet är i huvudsak baserat på bläddringsbara vyer 
av böckernas pärmbilder enligt olika kategorier eller sökkriterier, alltså är det väldigt en-
kelt att introducera nya grupperingar av innehåll i systemet. 

 

Figur 1 E-skolans gränssnitt, senast lästa böcker 

För att läsa en bok krävs endast två klick, ett på pärmen och ett på knappen ”Läs” i det 
fönster med närmare information som öppnas. Metadata om böckerna är tillgängligt via 
Elib, och ytterligare kategoriseringar görs inom E-skolan i samarbete med bibliotekarier. 
Utbudet av böcker varierar enligt elevens ålder, dels för att erbjuda ett lämpligt urval och 
underlätta valet av bok, men också för att följa någon form av åldersnorm enligt tema. 
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Tyvärr leder åldersgrupperingen också till att duktiga och mogna läsare inte har tillgång 
till alla böcker som kunde intressera, vilket är något som måste åtgärdas i framtida vers-
ioner av E-skolan. 

 

Figur 2 E-skolans gränssnitt, bokens informationsvy 
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4.3 E-boksläsaren och ljudboksapplikationen (ElibU) 
Elib erbjuder en webbläsarbaserad applikation för e-böckerna som en del av tjänsten 
ElibU, böckerna direktuppspelas alltså via applikationen. Implementationsdetaljerna är 
inte offentliga eftersom läsaren endast öppnas via en sessionsbaserad länk från Elibs ser-
ver, men implementationen liknar till stora delar open source projektet Monocle1. För 
ljudböcker finns tre olika webbaserade applikationsversioner: en baserad på Adobe Flash, 
en baserad på HTTP Live Stream (HLS) och en som körs som app på Android som endast 
öppnar filer via länk från ElibU. 

Den webbaserade läsarapplikationen erbjuder också tilläggsfunktioner som textbaserad 
sökning i innehållet, bokmärken och byte av typsnitt och textstorlek. Positionen i boken 
visas som en förloppsindikator (progress bar) kompletterat med antal lästa ord i förhål-
lande till hela ordantalet i boken, men förloppsindikatorn göms automatiskt under läsning. 
Ljudboksapplikationerna erbjuder motsvarande funktionalitet, förutom sökning, och 
dessutom snabbval för hopp 30 sekunder framåt eller bakåt. 

4.4 Pilotanvändarna 
Pilotanvändarna i E-skolan består av av totalt 21 enheter från förskola till yrkesskola och 
gymnasium, belägna runt om i Svenskfinland. Pilotskolorna valdes dels via tidigare kon-
takter och dels via öppna ansökningar som spontant kommit in då projektet lanserades, 
                                                

1 https://github.com/joseph/Monocle 

Figur 3 E-boksläsaren i ElibU Figur 4 En ljudboksspelare i ElibU 
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men stor vikt har lagts vid att inkludera skolor från alla stadier med representation nå-
gorlunda motsvarande den svenskspråkiga befolkningens fördelning i landet. 

Skolorna har alla möjlighet att använda surfplattor i undervisningen, men då vissa skolor 
har en iPad per elev har andra endast en klassuppsättning eller färre på flera hundra elever. 
Tillgång till utrustning har varit det starkast begränsande faktorn för användningen av E-
skolan inom projektskolorna. 

I vissa skolor används E-skolan som en naturlig del 
av all undervisning i ämnet modersmål och litteratur 
medan andra skolor valt att erbjuda E-skolan som 
bredvidläsning, som ett komplement till sitt skol-
bibliotek. De flesta skolorna har gjort det klart att ele-
verna gärna får läsa hemma, och vissa skolor har lyft 
fram möjligheten till gemensam högläsning i familjen 
eller gemensamt lyssnande på ljudböcker. 

Någon exakt kartläggning av skolornas utrust-
ningsnivå har inte gjorts, men skolorna har förutsatts 
kunna använda E-skolan i undervisningssituationer 
och därmed ha tillgång till tillräckligt mycket ända-
målsenlig utrustning.   

F 2
(F)1-6 12

7-9 4
Gy 2
Ys 1

21

Figur 5 Pilotskolorna 
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5 Forskningsmetoder 
I denna avhandling kombineras fyra olika forskningsmetoder som presenteras i detta ka-
pitel: systemanvändbarhetsskalan (SUS), observation på basen av modeller inom metoden 
observationsintervju (Contextual Inquiry), en snabbenkät, samt intervjuer på basen av en 
utvecklad modell för teknologiacceptans (TAM). 

5.1 Användbarhetstestning med barn 
Enligt Höysniemi (2005) är tester med barn både utmanande och givande. Kognitiva 
aspekter måste tas i beaktande, liksom också upplägget för testsituationen och interakt-
ionen mellan barnen och testaren. 

Också skillnaderna mellan barn är stora. Van Kesteren et al. (2003) har studerat sex olika 
metoder för utvärdering av användbarhet och barns förmåga att verbalisera sina upple-
velser och tankar. Det visade sig att de individuella skillnaderna mellan barnen är större 
än skillnaderna mellan metoderna, bland annat påverkar kön och personlighet verbalise-
ringsförmågan. Introverta barn behöver mycket mera uppmuntran och frågor för att kunna 
verbalisera sina tankar i en testsituation. Enligt Höysniemi (2005) påverkas ett test också 
starkt av barnets motivation, som i sin tur påverkas av huruvida testet upplevs som roligt 
eller intressant. Barn tenderar också svara som de tror att vuxna vill att de ska svara. 

Självklart måste språket i en testsituation också varieras enligt barnens ordförråd, och små 
barn förstår t.ex. inte abstrakta begrepp. 

5.2 Systemanvändbarhetsskalan (SUS) 
Systemanvändbarhetsskalan (System Usability Scale, SUS) är ett mätverktyg där ett stan-
dardiserat formulär används för att registrera användarnas subjektiva intryck av använd-
barhet. SUS utvecklades av John Brooke (1996) vid användbarhetsprogrammet vid Digi-
tal Equipment Corporation och togs i bruk 1986. Metoden är snabb och smidig och har 
testats empiriskt av bl.a. Bangor et al. (2008) som också gjort små justeringar till de ur-
sprungliga frågorna. 

Testet innehåller tio frågor som ska besvaras med en bedömning på en Likert-skala. Ska-
lan är indelad i fem steg, från ”Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls”. Frågorna ställs 
turvis i positiv och negativ bemärkelse för att undvika mekaniska svar. De udda frågorna 
ger poäng 0-4, de jämna 4-0, och summan multipliceras med 2,5 för att ge ett totalvitsord 
0-100. (Brooke 1996) 
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Skalan är inte procentuell, poängtalet är snarast lämpat för jämförelse med andra system 
som mätts med SUS. Däremot har forskning gjorts för att jämföra med andra skalor som 
är bekanta för användare (se Figur 6), och då har ett poängtal över 70 ansetts visa på en 
acceptabel nivå av användbarhet (Bangor et al. 2009). 

 

Figur 6 Hur resultat enligt SUS placeras i jämförelse med andra skalor (Bangor et al. 2009) 

5.3 PIRLS och PISA 
Det övergripande målet med E-skolan är att främja läsning bland barn och unga. Behovet 
av läsfrämjande verksamhet baserar sig bland annat på de två internationella elevjämfö-
relserna PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) i årskurs fyra och 
PISA (Programme for International Student Assessment) ungefär i årskurs nio bland 15-
åringar. I båda mätningarna klarar sig Finland väldigt bra generellt, men trenden är nega-
tiv och ett problemområde som identifierats i båda mätningarna är sjunkande läsintresse 
och –motivation, områden där Finland enligt mätningarna hör till de sämsta i världen. 
(Välijärvi & Sulkunen 2012; Kupari et al. 2012) 

Tillgången till aggregerad data från dessa två mätningar tillsammans med beskrivningar 
av de använda metoderna ger en möjlighet att utnyttja en empiriskt validerad och norme-
rad metod för mätning av läsintresse och läsmotivation och jämföra det med hur eleverna 
upplever E-skolan. Speciellt intressant är att mäta hur E-skolan upplevs bland elever som 
har en låg läslust enligt dessa mätare, eftersom en målsättning med projektet är att öka 
läsningen och läsintresset hos denna målgrupp. 

PIRLS 
PIRLS har genomförts bland fjärdeklassister vart femte år sedan 2001. I den senaste om-
gången 2011 med 49 länder deltog Finland första gången och samplet bestod av 150 sko-
lor och totalt ca 4600 elever. Av dessa var nio svenskspråkiga skolor med totalt 170 ele-
ver. Det svenskspråkiga samplet är tyvärr för litet för att möjliggöra en separat detaljstu-
die om de svenska elevernas prestationsnivå. (Kupari et al. 2012) 

I PIRLS 2011 mättes både hur mycket eleverna tycker om att läsa och hur motiverade de 
är till läsning. I båda mätningarna användes påståenden på en fyrgradig Likert-skala för 
att dela upp eleverna i tre grupper enligt sitt intresse för läsning och på motsvarande sätt 
i tre grupper enligt sin motivation för läsning. De som antingen inte tycker om att läsa 
eller inte är motiverade till läsning är mest intressanta med tanke på E-skolan. 
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Figure 4. A comparison of the adjective ratings, acceptability scores, and school grading scales, 
in relation to the average SUS score 

Finally, regardless of whether words or letter grades are used for such a scale, we believe that 
the results from a single score should be considered to be complementary to the SUS score and 
the results should be used together to create a clearer picture of the products overall usability.  

The work presented here suggests several lines of future research that are needed in order to 
further understand both the SUS and the use of an additional single question rating scale. First 
and foremost, data collection will continue with the substitution of the mid-point adjective with 
one that carries a stronger neutral connotation than the current term of OK. With this 
substitution, we will also be including a letter grade scale to allow the users themselves to make 
the determination of a grade assignment, rather than having to rely on the anecdotal evidence 
presented to date. One virtue of the letter grade approach is that the subject could be asked 
verbally to assign a letter grade prior to presentation of the SUS. This would help remove the 
letter grade from the context of the SUS questions and perhaps increase the degree of 
independence between the two measures. We hypothesize that users may be less reluctant to 
give low or failing grades to poor interfaces because of their extensive exposure to this familiar 
scale in other domains. We believe that users may have self-generated reference points across 
the entire letter grade scale and because of their previous exposures could be more willing to 
use the full scale. If this is true, it may prove to be a valuable extension of the SUS and help 
solve the range restriction issue that is prevalent in SUS scores. If the letter grade score does 
indeed prove to be reliable and useful, further investigations will need to focus on whether such 
a single score assessment might be sufficient. One important element of these investigations 
will be to examine the relationship between the SUS, the seven-point adjective rating scale, and 
the letter grade scale with objective measures of usability such as time-on-task and task 
success rates. 
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De finlandssvenska svarsalternativen är inte rapporterade, men i undersökningen i Sve-
rige var alternativen ”Stämmer precis”, ”Stämmer delvis”, ”Stämmer inte så bra” och 
”Stämmer inte alls” (Anon 2012b) vilket kan antas vara översättningen också på svenska 
i Finland. 

Intresse för läsning mättes med följande frågor (Kupari et al. 2012; Anon 2012b) med 
poängsättningen i parentes från ”Stämmer precis” till ”Stämmer inte alls” (Martin et al. 
2013; Anon 2013a): 

1. Jag läser bara om jag måste. (0-3) 
2. Jag tycker om att prata om det jag läst med andra. (3-0) 
3. Jag skulle bli glad om någon gav mig en bok i present. (3-0) 
4. Jag tycker läsning är tråkigt. (0-3) 
5. Jag skulle vilja ha mer tid för läsning. (3-0) 
6. Jag tycker om att läsa. (3-0) 

Dessutom frågades eleverna om sin läsningsfrekvens på en skala ”Varje dag eller nästan 
varje dag”, ”En eller två gånger i veckan”, ”En eller två gånger i månaden” och ”Aldrig 
eller nästan aldrig”: 

7. Jag läser för nöjes skull på fritiden: (3-0) 
8. Jag läser böcker jag själv valt på fritiden: (3-0) 

Det maximala poängantalet är 24. Elever med 21 poäng eller mera kategoriserades som 
”Tycker om att läsa” och elever med högst tio poäng som ”Tycker inte om att läsa”, övriga 
kategoriserades som ”Tycker om att läsa i viss mån” (Martin et al. 2013; Anon 2012b). I 
mätningen 2011 i Finland tyckte 26 % om att läsa, 21 % inte om att läsa och 54 % kate-
goriserades som ”Tycker om att läsa i viss mån” (Kupari et al. 2012). (Det sammanlagda 
procenttalet överstiger 100 på grund av avrundningar (Mullis et al. 2012).)  

Elevernas motivation inför läsning mättes med följande frågor (Kupari et al. 2012; Anon 
2012b): 

9. Jag tycker om att läsa saker som får mig att fundera. (3-0) 
10. Det är viktigt att vara en bra läsare. (3-0) 
11. Mina föräldrar tycker om att jag läser. (3-0) 
12. Jag lär mig mycket genom att läsa. (3-0) 
13. Jag måste kunna läsa bra med tanke på min framtid. (3-0) 
14. Jag tycker om när en bok hjälper mig att fantisera om andra världar. (3-0) 

Det maximala poängantalet är 18. Elever med 15 poäng eller mera kategoriserades som 
”Är motiverad till att läsa” och elever med högst åtta poäng som ”Är inte motiverad till 
att läsa”, övriga kategoriserades som ”Är i viss mån motiverad till att läsa” (Anon 2013b). 
Den finska fördelningen var 59 % motiverade (näst sämst bland alla länder i studien), 7 
% inte motiverade och 34 % övriga (Kupari et al. 2012). 
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PISA 
PISA har sedan starten 1998 genomförts vart tredje år, senast våren 2015, bland elever i 
åldern 15 år. Fokusområdena varierar, och de senaste detaljerade resultaten för läsning är 
från jämförelsen 2009. År 2009 deltog globalt 65 länder, och i Finland deltog totalt 6 415 
elever från 203 skolor. Tack vare tilläggsfinansiering bestod samplet från svenskspråkiga 
skolor av ca 1 400 elever i kring 50 skolor. (Välijärvi & Sulkunen 2012) 

I PISA 2009 mättes elevernas inre motivation till läsning genom elva påståenden som 
mätta på en fyrgradig Likert-skala gemensamt bildade ett index för läslust. Påståendena 
som besvarades på skalan ”Håller absolut inte med”, ”Håller inte med”, ”Håller med”, 
”Håller absolut med” var (Harju-Luukkainen & Nissinen 2011): 

1. Jag läser bara om jag måste. 
2. Läsning är en av mina favoritsysselsättningar. 
3. Jag tycker om att prata om böcker med andra människor. 
4. Jag tycker det är svårt att läsa ut böcker. 
5. Jag är glad om jag får en bok i present. 
6. För mig är läsning slöseri med tid. 
7. Jag går gärna till en bokhandel eller ett bibliotek. 
8. Jag läser bara för att få den information jag behöver. 
9. Jag kan inte koncentrera mig på läsning mer än några minuter. 
10. Jag gillar att tala om vad jag tycker om böcker som jag har läst. 
11. Jag och mina vänner byter och lånar gärna böcker med varandra. 

Den inre motivationen är en signifikant, förklarande faktor till variation i läsförmåga. 
Som forskarna Heidi Harju-Luukkainen och Kari Nissinen (Harju-Luukkainen & Nis-
sinen 2011) konstaterar i en specialrapport om de finlandssvenska resultaten: 

”I OECD-länderna förklarar intresset för läsning omkring 18 % av vari-
ansen mellan eleverna. Det här betyder att nästan en femtedel av skillna-
derna mellan elevprestationerna i läsförmåga kan förklaras med intresset 

för läsning. Intresset för läsning förklarar upp till 29 % av variansen 
bland de finlandssvenska eleverna och i de finskspråkiga skolorna förkla-

ras omkring 27 % av variansen i elevprestationen av läsintresset.” 
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Eftersom skillnaderna är stora mellan könen vad gäller de elva motivationsfaktorerna är 
det viktigt att också vid en jämförande mätning veta om den svarande är flicka eller pojke. 
Figur 7 illustrerar skillnaderna mellan könen i Finland då man räknat andelen som svarat 
antingen ”Håller med” eller ”Håller absolut med” på ovan nämnda påståenden. 

 

Figur 7 Skillnaden mellan flickors och pojkars svar (”Håller med” och ”Håller absolut med”) på 
enskilda påståenden i mätinstrumentet för läsmotivation (Harju-Luukkainen & Nissinen 2011) 

5.4 Snabbenkät som tillägg till systemanvändbarhetsskalan 
Bangor et al. (2009) har funnit att en elfte fråga om en produkts användarvänlighet över-
lag ger ett resultat som korrelerar väldigt bra med vitsordet i ett SUS-test. Till skillnad 
från frågorna i SUS är den elfte frågan sjugradig, och varje svarsalternativ beskrivs med 
ett adjektiv. Frågan är ”Jag skulle ge användarvänligheten hos denna produkt vitsordet:” 
(”Overall, I would rate the user-friendliness of this product as:”) och svarsalternativen 
”Värsta tänkbara”, ”Usel”, ”Dålig”, ”OK”, ”Bra”, ”Utmärkt” och ”Bästa tänkbara” 
(”Worst Imaginable”, ”Awful”, ”Poor”, ”OK”, ”Good”, ”Excellent”, ”Best Imagi-
nable”). Dock konstaterar artikelförfattarna att ”OK” gett stort tolkningsutrymme och att 
bättre alternativ skulle vara ”Rimlig” (”Fair”) eller ”Si och så” (”So-so”).  

Bangor et al. (2009) använder frågan för att korrelera ett vitsord på SUS-skalan med ett 
adjektiv, men frågan kan också användas för att approximera användbarheten snabbt och 
enkelt. I en jämförelse mellan tre motsvarande frågor för test av användbarhet kunde 
Sauro och Dumas (2009) bekräfta en stark korrelation mellan SUS och en enskild fråga 
om svårighetsgrad mätt på en Likert-skala. Dock konstaterar de att frågetypen främst är 

53

En närmare granskning av orsakerna till skillnaden i elevframgången 

Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas prestationsnivå i läsning är stor i Fin-
land (omkring 55 poäng). Utöver skillnaden i läsning, skiljer sig också graden av 
läsengagemang mellan könen (figur 14). Över 60 % av flickorna antingen höll med 
eller höll absolut med påståendena ”Jag går gärna till en bokhandel” och ”Jag är 
glad om jag får en bok i present”. Däremot höll bara omkring 20–30 % av pojkarna 
med eller absolut med samma påståenden. Av pojkarna ansåg över 60 % (håller 
med eller håller absolut med påståendet) att de läser bara för att få den information 
de behöver, då motsvarande andel flickor var något över 20 %. 

Figur 14.  Hur många procent av flickorna och pojkarna håller absolut med eller håller med påståen-
dena som gemensamt bildar indexet för läslust

Det finns ett starkt samband mellan elevernas intresse för läsning och deras läsför-
måga. Det här ser man tydligt när man delar in eleverna i fyra olika grupper enligt 
deras intresse för läsning och framgång i läsning enligt figur 15. I OECD-länderna 
överlag är sambandet starkt, men inte i samma grad som i de finsk- och svensksprå-
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lämpad för att testa enskilda uppgifter snarare än ett helt system och alla de aspekter som 
exempelvis SUS mäter. 

5.5 Observation 
Observation är att följa med mänskor och vad de gör i en specifik omgivning för att förstå 
vad de gör, hur de gör det och varför de gör det. I ett användbarhetskontext är målet att 
bilda sig en uppfattning om sammanhanget kring hur en produkt används eller kommer 
att användas. I samma veva kan tidigare okända problem upptäckas. (Hyysalo 2006) 

Enligt Hyysalo (Hyysalo 2006) är de vanligaste, kortvariga observationsmetoderna passiv 
observation, antingen generellt eller kring en specifik person (skuggning), obeservations-
intervju (Contextual Inquiry), videobaserad intervju, deltagande observation (participant 
observation) eller observation i en laboratoriemiljö. 

I denna avhandling används passiv observation och delar av metoden observationsinter-
vju. Syftet med passiv observation är att inte delta i eller påverka situationen medan ob-
servationsintervjuer utgår från ett lärlingsaktigt samarbete med den intervjuade (Hyysalo 
2006). 

5.6 Intervjuer 
Intervjuerna i denna avhandling består av en blandning av strukturerade och temabase-
rade frågor. De strukturerade frågorna är som en enkät i intervjuformat där frågorna ställs 
exakt lika varje gång. De temabaserade frågorna följer också en gemensam struktur som 
skall behandlas, men de intervjuade tillåts utveckla ämnet och följdfrågor kan ställas. 
(Hyysalo 2006) 

Intervjuaren bör beakta att en intervjuad ofta svarar enligt vad hen upplever är förvänt-
ningen och att det ofta är så gott som omöjligt att beskriva en handling i ord. Rutiner och 
motoriska uppgifter lämpar sig därför bättre för observation, och temabaserade frågor bör 
ställas i så neutral form som möjligt. (Hyysalo 2006) 

5.7 Observationsintervju 
Observationsintervjuer (Contextual Inquiry / Contextual Interview) bygger i huvudsak på 
fyra principer: sammanhang (Context), partnerskap (Partnership), tolkning (Interpretat-
ion) och fokus (Focus). Med sammanhang avses att förstå användarens behov genom att 
samla data när användaren gör sitt riktiga jobb på sin riktiga arbetsplats. Detta i sin tur 
görs via ett partnerskap där intervjuaren fungerar som en typ av lärling som frågar om 
detaljer i arbetet medan det genomförs. Via frågorna ser man till att tolkningen av arbetet 
och arbetets skeden är korrekt, och det görs samtidigt med bibehållet fokus på ett eller 
flera områden man valt att studera närmare. (Burns Wendell et al. 2004) 

En fullständig observationsintervju involverar också en bakgrundsintervju och en sam-
manfattning tillsammans med den intervjuade. Det ideala är att resultaten tolkas inom 48 
timmar av ett helt team som är involverat i utvecklingen av tjänsten eller produkten, och 
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det finns flera olika tekniker och roller inom teamet för att bearbeta intervjumaterialet. 
(Beyer & Holtzblatt 1998; Burns Wendell et al. 2004) 

Eftersom en observationsintervju utgår från att kunna ställa förtydligande frågor och av-
bryta handlingen är det inte som sådan en lämplig metod i situationer som inte kan av-
brytas, som t.ex. vid undervisning. Däremot kan frågor om observationerna ställas direkt 
efteråt (Burns Wendell et al. 2004). 

5.8 Samarbetsintervju 
Samarbetsintervjuer (Cooperative Inquiry) som utvecklats av bl.a. Allison Druin (Druin 
1999) är en forsknings- och konceptutvecklingsmetod som innehåller observationsele-
ment från observationsintervjuer. Druin har involverat barn i sitt forskningsteam och ut-
vecklat bl.a. sättet att rapportera från observationssituationerna. Själva observationerna 
görs av ett större team där en forskare, gärna ett barn, är delaktig i situationen utan att 
göra anteckningar, medan vuxna forskare gör anteckningar dels på vad som sägs och dels 
på vad som görs, men däremot utan att vara delaktiga i situationen. Videofilmning i ob-
servationssituationerna har enligt Druin inte fungerat, eftersom det gör barnen självmed-
vetna eller så fångas inte hela situationen på bild. 

I samarbetsintervjuer består observationsschablonen av en enkel matris (se Tabell 2) där 
tidpunkt, citat och en förklaring av händelsen (aktiviteten) noteras. Vid analys identifieras 
ett mönster kring citatet och eventuella idéer för utveckling presenteras. (Druin 1999) 

Tabell 2 Observationsschema vid samarbetsintervju (Druin 1999) 

 

5.9 Modell för teknologiacceptans (TAM) 
En av de mest citerade teorierina kring användaracceptans är Techology Acceptance Mo-
del eller TAM som utvecklats av Fred Davis 1986 (Davis 1989). Enligt Davis bestäms 
acceptansen av teknik främst av två faktorer: den upplevda nyttan och den upplevda an-
vändarvänligheten (eller användbarheten). Upplevd nytta definieras enligt hur använda-
ren anser att systemet kommer att förbättra hens prestationer i arbetet, och upplevd an-
vändarvänlighet definieras enligt huruvida användaren anser att användning av systemet 
kommer att vara fri från ansträngning. Enligt TAM har både upplevd nytta och upplevd 
användarvänlighet en betydande inverkan på en användares inställning till att använda 

Figure 1: Contextual inquiry notes by a 7-year old child

Interestingly enough, we found that child researchers had
a difficult time being interactors.  Children would tend to
get involved in what was going on and forget that they
were there to do research and should let the other child
lead the action.  On the other hand, adult researchers also
had a difficult time being interactors. Traditional “power
structures” or relationships between adults and children
could easily emerge, where adults could tend to steer the
child(ren) being observed as a parent or teacher might.
One way we found that helps change these traditional
power structures is to have adults wear informal clothing
so that they look less like an authority figure, and more
like a peer.
The interactor should not to be confused with an
interviewer.  The interactor is not there to ask hours of
questions that might force the child(ren) being observed to
stop what is naturally being done.  Instead, the interactor
is there to ask questions that are directed to what is going
on at the moment (e.g., How come you’re doing that?
Why do you like that?  What’s this?).  In this way, the
interactor is annotating the activities with information for
the note-takers to capture.
After the field research experience, the team typically
meets back at the lab to analyze the captured data. Our
technique of visualizing the data gathered, again diverges
from the techniques of Beyer and Holtzblatt [5].  We have
found that children’s activities are often more exploratory
than task-directed, especially when children are not told

what to do by an adult parent or teacher [10].  We are most
interested in capturing these exploratory experiences, for
they tell us what children want to do as opposed to what
adults expect of them.  In our experience, the diagrams or
models suggested by Beyer and Holtzblatt became
extremely complex and difficult to understand when trying
to capture the exploratory experiences of children.
Therefore, we found it more effective to diagram these
experiences based on Patterns of Activity and Roles the
Child Played [10].  In Table 1, a portion of the
information gathered by an adult researcher is shown.
This information is broken up into six columns: Time,
Quotes, Activities, Activity Pattern, Roles, and Design
Ideas.
The Time column is used to synchronize quotes with
activities.  The Quotes column contains phrases and
sentences said by the child(ren) during a session.  The
Activities column contains the observed actions of the
child(ren) during a session.  While the first three columns
contain raw data from observations, the Activity Pattern
column is developed by the researchers during data
analysis and is based on repetitive patterns that emerge in
the Quotes and Activities columns.  The Roles column is
also developed by the researchers, from the data in the
Quotes and Activities columns.  The Roles column
describes “the who” children are when they are interacting
with technology (e.g., searcher, storyteller, researcher,
learner, etc.).  Finally, the last column contains the Design
Ideas.  It is a culmination of all the information gathered
or generated.  This column is also the start of the
brainstorming process.  It offers new ideas for the
development of technology that can be related directly to
the observed data.  When someone asks, “Where did that
idea come from?” it is easy to refer back to the related
data.
Once these adult notes have been compiled for a session,
the adult diagrams are compared with the child notes.
The adult diagrams are highlighted in the places that the
child researchers have recorded in their notes.  In this way,

RAW      DATA: DATA ANALYSIS:

Time Quotes Activities Activity Patterns Roles Design Ideas

39:20 “I want the playing
one.”

Child clicks on the scared cat
and tries to take out another
one.  It doesn’t work.

Difficulty with mouse
dragging.

Look for alternative input
devices or don’t use dragging
with a mouse.

39:50 “Awww.  The kitten
was afraid.”

Child clicks on another basket
with a cat.

Tells stories about
actions on screen.

Storyteller Offer children storytelling
opportunities with technology.

40:20 “Which one’s the
playful one?”

Child looks for a playful cat. Child knows what she
likes.

Searcher

41:00 “I don’t want to name
my kitty.”

Child doesn’t name her cat
when prompted to by the
computer.

Child knows what she
likes.

41:30 “That’s to give milk.” Child clicks on different icons
to see what they do.

Tests out what can
be done.

Explorer Make technology easy to
explore.

Table 1: Portion of a contextual inquiry diagram created by adults
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systemet. Davis forskning visade att TAM kan förklara cirka 50% av skillnaderna i ac-
ceptans av olika IT-system. Däremot är den upplevda nyttan viktigare än den upplevda 
användarvänligheten, och upplevd användarvänlighet gör än mindre skillnad efter en pe-
riod av användning eller träning. (Dillon 2001) 

TAM berör uppfattningar om ett system snarare än observation av användning. Modellen 
mäts i form av enkäter där frågorna är enkla ställningstaganden. Detta har också bidragit 
till populariteten av TAM inom forskningen (Dillon 2001). Frågorna kring upplevd nytta 
kan vara av typen "Detta system förbättrar kvaliteten på det arbete jag gör" eller ”Detta 
system sparar min tid". Frågor kring användarvänlighet kan vara t.ex. "Systemet beter sig 
ofta på oväntade sätt" eller "Det är lätt för mig att komma ihåg hur man utför uppgifter 
med hjälp av detta system". (Kaasinen 2005) 

Senare lade Davis et al. (1989) till flera dimensioner: externa variabler, attityden som ett 
resultat av upplevd nytta och användarvänlighet, avsikt att använda (behavioral intention) 
som reflekterar viljan att använda systemet i framtiden, och själva användningen. Forsk-
ningen visade bl.a. att mätning av avsikt efter en timme kunde förutspå användningen 
efter 14 dagar, alltså kan man relativt snabbt få en bild av huruvida ett system kommer 
att användas efter en längre period. (Davis et al. 1989) 

 

Figur 8 Den utvecklade TAM enligt Davis et al. (1989) 

TAM har senare utvecklats till bl.a. TAM2 (Venkatesh & Davis 2000) och UTAUT (Ven-
katesh et al. 2003). TAM2 återspeglar bl.a. effekterna av två sociala krafter: subjektiv 
norm och image. Venkatesh och Davis (2000) definierar subjektiv norm som "en persons 
uppfattning om att de flesta människor som är viktiga för hen tycker att hen bör eller inte 
bör genomföra beteendet i fråga” och image som "i vilken grad användning av en inno-
vation uppfattas öka ens status i det sociala systemet.” Subjektiv norm och image påver-
kar upplevd nytta via eventuella möjligheter att positionera sig i den sociala hierarkin, 
men gör det kraftigare i icke-frivilliga situationer (Venkatesh & Davis 2000). UTAUT 
jämför flera modeller, bekräftar den social dimensionens betydelse och kompletterar med 
bl.a. ålder och erfarenhet (Venkatesh et al. 2003). 
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Technology Acceptance Model och e-böcker 

Lai och Ulhas (2012) har undersökt de studerandes attityder till att använda e-läroböcker 
vid ett universitet i Taiwan. De baserar sin modell på TAM och kompletterar med be-
kvämlighet (Berry et al. 2002), kompatibilitet (Rogers 1995) och upplevt nöje (van der 
Heijden 2004). 

Berry et al. (2002) definierar bekvämlighet som den tid och ansträngning som krävs för 
att använda sig av en tjänst, och Lai och Ulhas (2012) utvecklar detta kring e-böcker att 
gälla bl.a. bekvämlighet gällande åtkomst och en bekväm låne- eller köpprocess. Också 
olika tekniska faktorer, såsom sökfunktioner i e-böckerna eller hjälp med att hitta intres-
santa titlar kan ingå i begreppet bekvämlighet. 

Begreppet kompatibilitet är baserat på Innovation Diffusion Theory av Rogers (1995). 
Rogers definierar kompatibilitet enligt i vilken utsträckning en innovation är förenligt 
med befintliga värden, tidigare erfarenheter och behoven hos potentiella användare. 

Begreppet nöje baserar sig på forskning av van der Heijden (2004) där det visar sig att 
upplevt nöje har en större effekt på viljan att använda ett system än upplevd nytta då testet 
gäller en webbsida för filmentusiaster. Slutsatsen är att informationssystem med ett nö-
jessyfte också måste mätas ur ett nöjesperspektiv då de utvärderas via TAM. 

Resultaten visar att tekniska egenskaper som bekvämlighet och kompatibilitet stärker det 
upplevda nöjet kring e-böcker, vilket stöder upplevd användbarhet och förstärker avsikt 
att använda. Upplevt nöje har den största direkta effekten på avsikten att använda e-
böcker i framtiden. (Lai & Rushikesh Ulhas 2012) 

En motsvarande utveckling av TAM görs inom området mobilt lärande av Huang et al. 
(2007). Teamet utvärderar ett framtida, icke-existerande koncept för mobilt lärande och 
kompletterar TAM med dimensionerna upplevd mobilitet och upplevt nöje, där upplevt 
nöje delvis baserar sig på samma bakgrundsteorier som van der Heijdens (2004) forsk-
ning. 

Upplevd mobilitet är Huangs et al. (2007) egen konstruktion på basen av tidigare studier 
som visat att användare uppskattar mobilt lärande främst via upplevd effektivitet och till-
gänglighet. Dessutom gör mobiliteten det möjligt att handleda elever oavsett tid och plats. 
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Resultaten av studien bland 313 studerande i Taiwan visade att både upplevd mobilitet 
och upplevt nöje påverkar acceptansen av mobilt lärande, och speciellt upplevd mobilitet 
har en stor effekt på den upplevda nyttan. 

 

Figur 9 Den utvecklade TAM enligt Huang et al. (2007). PMV = Upplevd mobilitet, PU = Upplevd nytta, 
PEOU = Upplevd användbarhet, PE = Upplevt nöje, ATT = Attityd, BI = Avsikt att använda 

has a positive effect on the perceived usefulness of M-learning. Therefore, this work
treats perceived mobility value as a direct antecedence of perceived usefulness (PU).

H1. Perceived mobility value has a positive effect on perceived usefulness.

3.2 Perceived Enjoyment (PE)
The concept of perceived enjoyment (PE) adapted from Davis et al. (1992) means that
users feel enjoyable from the instrumental value of using M-learning. Prior studies on
technology acceptance behavior examined the effects of perceived enjoyment on
perceived ease of use (Igbaria et al., 1996; Venkatesh, 2000; Venkatesh et al., 2002; Yi
and Hwang, 2003). New technologies that are considered enjoyable are less likely to be
difficult to use.

H2. Perceived enjoyment has a positive effect on perceived ease of use.

There is a causal relationship between perceived enjoyment and attitude. When users
feel that M-learning is enjoyable, the stimulus of happiness in turn enhances their
perception of M-learning. Venkatesh (2000) found that perceived enjoyment indirectly
influences users on adoption. Other research showed that attitudinal outcomes, such as
happiness, pleasure, and satisfaction, result from the enjoyable experience (Childers
et al., 2001; Moon and Kim, 2001; van der Heijden, 2003; Yu et al., 2005). These findings
indicate that enjoyment highly correlates with the users’ positive attitudes.

H3. Perceived enjoyment has a positive effect on attitude.

3.3 Perceived ease of use, perceived usefulness, attitude, and behavioral intention
TAM delineates the causal relationships between perceived usefulness (PU), perceived
ease of use (PEOU), attitude and behavioral intention (BI) to explain users’ acceptance
of technologies. PEOU is hypothesized to be a predictor of PU. Additionally, attitude is
determined by two salient beliefs, namely PU and PEOU (Davis, 1989). Finally, BI is
determined by PU and attitude.

Figure 2.
Proposed extended TAM

model

User behavior of
mobile learning
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6 Datainsamling 
Forskningsmaterialet bestod av en webbenkät, tio observationer i klassrum kompletterade 
med en snabbenkät, samt intervju med de lärare som lett klassen vid observationssituat-
ionerna eller oftast deltar i undervisning där E-skolan ingår. 

6.1 Enkäten 
För att ge en generell uppfattning av nivån på användbarheten i E-skolan genomfördes en 
enkät bland E-skolans användare i årskurs två eller äldre och bland lärare. Enkäten bestod 
i huvudsak av påståendena på systemanvändbarhetsskalan (SUS) och fyra allmänna på-
ståenden om E-skolan samt möjlighet att ge fria kommentarer. För att kunna göra en mål-
gruppsindelning enligt läsintresse- eller läsmotivation kompletterades enkäten för ele-
verna med mätare för dessa dimensioner från antingen PIRLS (årskurs 3-6) eller PISA 
(årskurs 7+). Årskurs två valdes som lägsta åldersgrupp för att bättre garantera att alla 
svarande förstår påståendena. 

Enkäten presenterades som frivillig vid inloggning i E-skolan åt de användare som öppnat 
minst en bok under den senaste månaden, detta för att garantera att användaren hade nå-
gorlunda färsk erfarenhet av systemet. Tre möjligheter gavs att hoppa över enkäten med 
knappen ”Jag svarar senare”, fr.o.m. den fjärde gången gavs också möjlighet att hoppa 
över enkäten helt och hållet. Förutom frågorna i formuläret sparades i samband med sva-
ren data från E-skolan om den svarandes årskurs (för elever) och det totala antalet böcker 
som respondenten läst. Med ”läst” avses i detta fall en bok där användaren bläddrat över 
30 % av sidantalet i boken, vilket också är grunden för upphovsrättsliga ersättningar hos 
leverantören. 

PIRLS och PISA 

Ifall respondenten var elev användes de frågor ur PIRLS eller PISA som presenteras i 
kapitel 5.3. Elever i årskurs 2-6 fick frågorna ur PIRLS och elever i årskurs sju och äldre 
fick frågorna ur PISA. I PISA-frågorna svängdes svarsalternativen om till att motsvara 
PIRLS, så att alternativen lästa från vänster till höger började med ”Håller absolut med”. 
Samma ordning användes också i resten av enkäten. På inrådan av lärare ändrades skalan 
till ”Håller med”, ”Håller delvis med”, ”Håller delvis inte med”, ”Håller inte med” ef-
tersom skillnaden mellan ”Håller absolut med” och ”Håller med” ansågs otydlig. 

Frågor om E-skolan 

Fyra påståenden om E-skolan presenterades åt både elever och lärare för att ge en indi-
kation om attityden gentemot E-skolan och den upplevda, läsfrämjande nyttan av syste-
met. Svarsalternativen var den samma fyrgradiga Likert-skalan som användes vid PIRLS- 
eller PISA-mätaren, beroende på vilkendera som gällde för just denna respondent. För 
lärare användes PISA-alternativen. 
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Elever: - Jag tycker om E-skolan 

- Jag läser hellre böcker på papper än i E-skolan 
- E-skolan gör det lättare för mig att hitta något intressant att läsa 
- Jag läser mera för att jag har E-skolan 

Lärare: - Mina elever tycker om E-skolan 
- Mina elever läser hellre böcker på papper än i E-skolan 
- E-skolan gör det lättare för mina elever att hitta något intressant att läsa 
- Mina elever läser mera tack vare E-skolan 

Systemanvänbarhetsskalan 
Målsättningen med att använda systemanvändbarhetsskalan var att ge en empiriskt vali-
derad och enkel mätning av E-skolans användbarhet överlag. Tyvärr saknas en empiriskt 
validerad översättning av SUS-formuläret, och eftersom SUS är ett generellt frågeformu-
lär som passar flera olika system är formuleringarna också vaga. Dock kan mätaren anses 
vara en av de mest accepterade metoderna för snabb mätning av användbarhet. 

För att passa en svenskspråkig målgrupp översattes frågeformuläret, delvis på basen av 
en tidigare översättning (Piatidis 2002). Som svarsalternativ gavs en femgradig skala med 
ytterligheterna utskrivna (”Håller med”, ”Håller inte med”). Utöver översättning byttes 
det generella uttrycket ”denna produkt” mot tjänstens namn, och tidsformen ändrades till 
nutid för att passa situationen efter inloggning. För att dessutom passa en målgrupp av 
barn och unga förenklades påståendena, speciellt påståenden fem och sex: ”Jag tyckte att 
de olika funktionerna i denna produkt var väl samordnade” byttes ut mot ”Jag tycker att 
de olika delarna i E-skolan fungerar bra tillsammans” och ”Jag tyckte att det fanns för 
mycket inkonsekvens i produkten” blev ”Jag tycker att det är svårt när olika delar av E-
skolan fungerar på olika sätt”. Efter konsultation av en klasslärare fick också vissa uttryck 
alternativa formuleringar i åk 2-6, vilket gör att resultaten inte är entydigt jämförbara 
mellan åk 2-6 och åk 7+. Anpassningarna innebär tyvärr att resultaten inte kan anses vara 
exakt jämförbara med resultat från andra SUS-mätningar rent generellt, men resultaten är 
tillräckligt pålitliga för att passa syftet med denna avhandling. Trots anpassningen upp-
levde klassläraren att vissa påståenden är otydliga och för generella, vilket kan leda till 
att speciellt yngre elever har svårt att förstå vad som avses. 

De något uppdaterade, ursprungliga påståendena (Bangor et al. 2008) deras översätt-
ningar och eventuella anpassningar presenteras i Tabell 3, där de största skillnaderna är 
markerade med fet stil. Under de anpassade frågorna presenteras alternativa formule-
ringar för årskurs 7 eller högre, respektive 2-6. Lärare fick samma formulär som de äldre 
eleverna. 
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Tabell 3 SUS i original, översatt och anpassad 

 Usprungligt påstående Översättning Anpassad, åk [7+ / 2-6] 

1 
I think that I would like 
to use this product fre-
quently 

Jag tror att jag skulle 
vilja använda denna pro-
dukt ofta 

Jag vill använda E-sko-
lan ofta 

2 
I found the product un-
necessarily complex 

Jag tyckte att produkten 
var onödigt komplicerad 

Jag tycker att E-skolan är 
onödigt [komplicerad / 
krånglig] 

3 
I thought the product was 
easy to use 

Jag tyckte att produkten 
var lätt att använda 

Jag tycker att E-skolan är 
lätt att använda 

4 

I think that I would need 
the support of a technical 
person to be able to use 
this product 

Jag tror att jag kommer 
att behöva hjälp av en 
teknisk person för att 
kunna använda denna 
produkt 

Jag tror att jag kommer 
att behöva hjälp av en 
[teknisk person / vuxen] 
för att kunna använda E-
skolan 

5 
I found that the various 
functions in this product 
were well integrated 

Jag tyckte att de olika 
funktionerna i denna pro-
dukt var väl samordnade 

Jag tycker att de olika 
delarna i E-skolan fun-
gerar bra tillsammans 

6 
I thought that there was 
too much inconsistency 
in this product 

Jag tyckte att det fanns 
för mycket inkonsekvens 
i produkten 

Jag tycker att det är 
svårt när olika delar av 
E-skolan fungerar på 
olika sätt 

7 

I would imagine that 
most people would learn 
to use this product very 
quickly 

Jag kan tänka mig att de 
flesta skulle lära sig att 
använda denna produkt 
mycket snabbt 

Jag kan tänka mig att de 
flesta mycket snabbt 
skulle lära sig att an-
vända E-skolan  

8 
I found the product very 
awkward to use 

Jag tyckte att produkten 
var mycket besvärlig att 
använda 

Jag tycker att E-skolan är 
mycket besvärlig att an-
vända 
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6.2 Observation i klassrum 
För att få en helhetsbild av E-skolan och eventuella användbarhetsproblem i en verklig 
användningssituation genomfördes tio observationer i klassrum i totalt fyra skolor. Sko-
lorna var alla pilotskolor inom projektet, och de deltog frivilligt. Lektionerna behövde 
inte kretsa fullständigt kring användning av E-skolan, men E-skolan skulle vara ett ele-
ment i undervisningssituationen. 

I observationssituationerna användes en observationsschablon där de förväntade använd-
barhetsproblemen var färdigt antecknade, men utrymme fanns också för anteckning av 
oförutsedda problem som sedan kompletterade schablonen vid följande observation. I 
schablonen antecknades huruvida ett problem observerades eller inte och eventuella öv-
riga detaljer kring hur problemet uppstod. Dessutom fanns utrymme för kommentarer och 
idéer. De på förhand förväntade problemen är presenterade i Tabell 4. 

Tabell 4 Förväntade problem vid observationerna 

# Förväntat problem 

1 Problem med nätuppkopplingen / Systemet reagerar långsamt 
E-skolan är beroende av en nätuppkoppling, så alla avbrott i uppkopplingen av-
bryter i praktiken all användning av e-skolan. Vid hög belastning på antingen 
server, nät eller surfplattans webbläsare kan e-skolan fungera långsamt. 

2 Problem med att logga in (glömt användarnamn / lösenord) 
E-skolan fungerar med individuella användarnamn och lösenord. Elever utan e-
post som inte kan beställa nytt lösenord måste fråga sin lärare om hjälp. 

3 Problem med att förstå licenssystemet i e-skolan 
E-skolan kräver en licenskod som är gemensam för en större grupp. Utan licens 
kan en elev inte läsa böcker. Alla lärare har tillgång till elevernas licenskoder. 

4 Hittar inte rätt funktion med hjälp av menyn 
Menyerna är baserade på ikoner och text. 

5 Hittar inte en bok som finns i e-skolan via sökning 
Sökningen kan eventuellt missa en bok om användaren skriver fel. Funktioner 
som skulle underlätta rättstavning eller visa snarlika resultat saknas.  

9 
I felt very confident us-
ing the product 

Jag kände mig väldigt 
trygg med att använda 
produkten 

Jag känner mig väldigt 
[bekväm med / bra på] 
att använda E-skolan 

10 
I needed to learn a lot of 
things before I could get 
going with this product 

Jag behövde lära mig 
många saker innan jag 
kunde komma igång med 
denna produkt 

Jag behövde lära mig 
många nya saker innan 
jag kunde komma igång 
med E-skolan 
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6 Läsaren: Skärmen är för ljus 
Det har kommit önskemål om att få ljust text på mörk bakgrund för att underlätta 
läsningen i vissa situationer. 

7 Läsaren: Kan inte se bild bredvid text / läsa tvåsidigt 
Den nuvarande implementationen visar bara en sida åt gången. 

8 Läsaren: Problem med att bläddra vidare 
På pekskärmar finns ingen visuell indikator för bläddring, användaren måste för-
stå att bläddra vidare med en svepande gest. 

9 Läsaren: Förstår inte / hittar inte sin position i boken 
Positionen visas endast om läsarens meny öppnas, och då är den visualiserad 
som en balk som visar andelen läst av hela innehållet. Den exakta positionen vi-
sas i antal ord.  

10 Läsaren: Läsarens storlek / marginalerna kan inte justeras 
Läsaren är låst till vissa marginaler 

11 Läsaren: Textens storlek och typsnitt är inte lämpliga 
Storlek och typsnitt kan justeras, men endast till vissa förinställda värden. 

 

6.3 Snabbenkät i klassrum 
För att verifiera huruvida elevunderlaget i observationerna någorlunda motsvarar resulta-
tet från SUS-enkäten användes en anonym snabbenkät med ett påstående om E-skolans 
användbarhet och svarsalternativ på en sjugradig skala. I slutet av varje observerad lekt-
ion delades ett papper ut till varje elev med frågan ”Jag tycker att E-skolan är:” och svars-
alternativen ”Jättesvår att använda”, ”Svår att använda”, ”Ganska svår att använda”, ”Inte 
svår och inte lätt att använda”, ”Ganska lätt att använda”, ”Lätt att använda” och ”Jättelätt 
att använda”. Formuleringarna är medvetet anpassade till elevernas språkbruk. En version 
med olika ledsna eller glada ansikten fanns också tillgänglig för de yngsta klasserna, men 
den behövdes inte. 

6.4 Intervju med lärare 
De lärare som var närvarande vid observationerna i klassrum intervjuades direkt efter 
lektionen, enligt principerna för en observationsintervju. Intervjuerna transkriberades 
dock inte. 

De två utvecklade versionerna av TAM och TAM2 användes som botten för intervjufrå-
gorna. Fjorton frågor förbereddes för att täcka de valda dimensionerna och en femtonde 
fråga om utvecklingsmöjligheter lades till på slutet (Tabell 5). För sex av frågorna gavs 
svar endast på en sjugradig skala enligt skolvitsord 4-10, men eventuella kommentarer 
antecknades också. 
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Tabell 5 Intervjufrågorna enligt dimensionerna inom TAM och TAM2 

Dimension Intervjufrågor 

Upplevt nöje 
Perceived enjoyment 
(van der Heijden 2004; 
Huang et al. 2007) 

- Är E-skolan rolig att använda? (4-10) 

Image 
Image 
(Venkatesh & Davis 
2000) 

- Har användning av E-skolan påverkat din status inom 
kollegiet? 

- Hur nyttigt tror du kunskap om E-skolan är om du söker 
ett nytt jobb i en annan skola? (4-10) 

Upplevd nytta 
Perceived usefulness 
(Davis 1989) 

- Hur nyttig är E-skolan för dig i din undervisning? (4-10) 
- På vilka sätt är E-skolan nyttig i undervisningen? 

Upplevd användbarhet 
Perceived ease of use 
(Davis 1989) 

- Är E-skolan lätt att använda? (4-10) 
- Är det lätt att hitta böcker i E-skolan? (4-10) 
- Är det lätt att läsa böcker i E-skolan? (4-10) 

Upplevd mobilitet 
Perceived mobility value 
(Huang et al. 2007) 

- Vilka fördelar ser du med att använda surfplattor i 
undervisningen?2 

- Vilka nackdelar ser du med att använda surfplattor i 
undervisningen? 

Attityd 
Attitude 
(Davis et al. 1989) 

- Hur passar E-skolan i er skola? 
- Tror du att e-böcker kan ersätta pappersböcker i skol-

biblioteket? 

Avsikt 
Behavioral intention 
(Davis et al. 1989) 

- Kommer du att använda E-skolan i din undervisning? 
- Kommer du att använda E-skolan för egen läsning? 

 - Har du förslag på utveckling av E-skolan? 

 

                                                

2 Frågan täcker avsevärt mer än bara upplevd mobilitet, men eftersom också andra egen-
skaper som påverkar attityden till surfplattor är intressanta för undersökningen är frågan 
medvetet generell. Antagandet är att mobilitet är en av de vanligaste upplevda fördelarna 
med surfplattor i undervisningen och därför inte behöver specificeras i frågan. 
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7 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från enkäten, observationerna, intervjuerna och snab-
benkäterna i klassrum. 

7.1 Enkäten 
Enkäten var öppen 2.10 – 7.11 (37 dagar) och gav totalt 299 svar, vilket motsvarar ca 
12,5 % av de vid tillfället registrerade användarna. Totalt 691 användare såg enkäten, 
vilket betyder att svarsandelen bland de som presenterats med enkäten var ca 43 %. 

Fördelningen enligt kön och skolstadium illustreras i Figur 10. I Figur 11 är den årskurs-
visa uppdelningen presenterad i detalj och uppdelningen på olika skolor illustrerad med 
olika färger. Största delen av svaren i åk 7-9 kom från en och samma skola medan fördel-
ningen var relativt jämn i åk 2-6 och bland lärare. 

 

Figur 10 Antal svar per typ av användare 

 

Figur 11 Antal svar per årskurs, grupperat per skola 
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7.1.1 Jämförbarhet med mätare ur PIRLS och PISA 
Eftersom vi använder mätare för läsintresse och läslust ur PIRLS och PISA behöver vi 
veta hur bra svaren i denna enkät överensstämmer med andelarna i de nationella mätning-
arna. Frågan är alltså huruvida mätarna går att använda på motsvarande sätt i vår enkät 
då de nationella mätningarna gjorts flera år sedan och samplet är mycket mindre, baserat 
på frivillighet och dessutom täcker ett mycket större antal årskurser. 

Det visade sig att andelen elever i respektive intressegrupp i denna enkät nästan exakt 
motsvarade gruppandelarna i PIRLS 2011 (se Figur 12). Även om vi inte kan dra slutsat-
ser om elevernas prestationer i jämförelse med PIRLS som helhet kan vi säga att mätaren 
går att använda för gruppering i intressenivåer inom denna enkät. 

 

Figur 12 Enkäten i jämförelse med PIRLS 2011 enligt mätaren för läsintresse (avrundat) 
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Vad gäller PISA 2009 går det inte att direkt gruppera de svarande på motsvarande sätt 
som i PIRLS, undersökningen delar helt enkelt upp eleverna i kvartiler enligt deras hel-
hetsprestation i undersökningen vilket vi inte kan göra. Däremot har vi tillgång till rap-
porteringen av svarsandelar enligt kön som redovisats i Figur 7, och vi kan alltså jämföra 
vår enkät med dessa svar enligt Figur 13. 

Också här överensstämmer svarsandelarna bra med ursprungsmätningen, och speciellt 
skillnaden mellan könen följer motsvarande mönster. Alltså kan vi anta att vår implemen-
tation av mätningen ger motsvarande tolkningsmån för läslust som PISA 2009. Dock är 
det viktigt att också här poängtera att vi inte kan generalisera resultaten till poängnivåer i 
PISA-undersökningen i allmänhet. 

 

Figur 13 Jämförelse av svar enligt kön mellan PISA 2009 och vår enkät i mätaren för läslust 

7.1.2 Påståenden om E-skolan 
De fyra generella påståendena om e-skolan redovisas i årskurs 2-6 fördelat enligt läsin-
tresse enligt PIRLS (A: ”Tycker om att läsa”, B: ”Tycker om att läsa i viss mån” och C: 
”Tycker inte om att läsa”). I årskurs 7 och äldre delas svaren upp vid medianen i två lika 
stora grupper, en för hög läslust och en för låg läslust, och redovisas därefter enligt kön. 
För lärarnas del redovisas endast direkta svarsandelar. 

Variansanalys 
För att testa om skillnaderna mellan de använda PISA- och PIRLS-grupperingarna är sig-
nifikanta för enkätens påståenden genomfördes en variansanalys (ANOVA). För de på-
ståenden där det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna genomfördes ett post hoc 
Tukey-test för att analysera vilka av grupperna som signifikant skiljde sig från varandra. 
För analysen användes verktyget SPSS och processen är skildrad i (Sundell 2010). 
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Svaren i årskurs 2-6: Gruppering enligt PIRLS 
I årskurs 2-6 visar variansanalysen att det finns signifikanta skillnader (p < 0,05) mellan 
minst två  av grupperna för alla påståenden då grupperingen baserar sig på läsintresse 
enligt PIRLS. Resultatet av ANOVA-analysen i SPSS är redovisad i Tabell 6. En analys 
av vilka grupper som signifikant skiljer sig från varandra per påstående är redovisad i 
Bilaga 1. 

Tabell 6 ANOVA, PIRLS-gruppering i årskurs 2-6 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Jag tycker om 

E-skolan 

Between Grps 16.910 2 8.455 14.385 .000 

Within Grps 91.694 156 .588   
Total 108.604 158    

Jag läser hellre 

böcker på pap-

per… 

Between Grps 16.726 2 8.363 7.490 .001 

Within Grps 174.192 156 1.117   
Total 190.918 158    

E-skolan gör 

det lättare för 

mig att hitta… 

Between Grps 10.192 2 5.096 5.424 .005 

Within Grps 146.575 156 .940   
Total 156.767 158    

Jag läser mera 

för att jag har 

E-skolan 

Between Grps 20.605 2 10.303 8.641 .000 

Within Grps 185.998 156 1.192   
Total 206.604 158    

 

Svaren i årskurs 7+: Gruppering enligt samplets median för läslust enligt PISA 
I årskurs 7+ visar variansanalysen att endast frågan ”Jag läser hellre böcker på papper än 
i E-skolan” ger en signifikant skillnad (p < 0,05) mellan de använda grupperna (se Tabell 
7). Vid vidare analys visar det sig att skillnaden är signifikant specifikt mellan pojkar med 
låg läslust och flickor med hög läslust. 

Om könsgrupperingen slopas så att grupperingen sker endast vid medianen för läslust är 
skillnaden signifikant också för det första påståendet ”Jag tycker om E-skolan”. Dessa, 
vidare analyser är redovisade i Bilaga 2. 

Den låga signifikansen kan eventuellt förklaras med att en stor del av svaren i årskurs 7+ 
kom från en och samma skola och sannolikt väldigt snabbt efter att E-skolan tagits i bruk. 
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Tabell 7 ANOVA, PISA- och könsgruppering i årskurs 7+ 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Jag tycker om 
E-skolan 

Between Grps 3.479 3 1.160 2.072 .108 
Within Grps 64.369 115 .560   
Total 67.849 118    

Jag läser hellre 
böcker på pap-
per… 

Between Grps 15.886 3 5.295 5.337 .002 
Within Grps 114.097 115 .992   
Total 129.983 118    

Jag läser mera 
för att jag har 
E-skolan 

Between Grps .365 3 .122 .109 .955 
Within Grps 128.509 115 1.117   
Total 128.874 118    

E-skolan gör 
det lättare för 
mig att hitta… 

Between Grps .319 3 .106 .107 .956 
Within Grps 114.470 115 .995   
Total 114.790 118    

 

”Jag tycker om E-skolan” 

Årskus 2-6 
En överväldigande majoritet av eleverna håller med påståendet. Bland eleverna med det 
lägsta läsintresset (grupp C) i årskurs 2-6 märks dock en signifikant skillnad mot de andra 
grupperna, vilket kan tyda på att gruppen representerar elever som inte frivilligt använder 
tjänsten och kanske inte heller frivilligt svarat på enkäten. Alternativt använder de tjäns-
ten frivilligt men associerar inte E-skolan med något som de tycker om att göra. 

 

Figur 14 Jag tycker om E-skolan - Antal respondenter i åk 2-6 per PIRLS-grupp för läsintresse 
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Årskus 7+ 

Också de äldre eleverna håller med påståendet. Precis som i årkurs 2-6 är andelen aningen 
mindre för elever med låg läslust. Skillnaden mellan grupperna för hög och låg läslust är 
signifikant, men inte om grupperingen ytterligare delas på flickor och pojkar. 

 

Figur 15 Jag tycker om E-skolan - Antal respondenter i åk 7+ per låg eller hög läslust (delat vid 
medianen) och kön 
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0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

D:	Hög	läslust E:	Låg	läslust F:	Hög	läslust G:	Låg	läslust

An
ta
l	s
va
r

Håller	med	eller	delvis	med
Håller	inte	med	eller	delvis	inte	med Flickor 

Pojkar 

Signifikant:	
Hög	–	Låg	läslust	



44 
 
 
föredrar någondera formatet.) Skillnaden är signifikant mellan alla andra grupper i årskurs 
2-6 förutom B och C. 

 

Figur 16 Jag läser hellre böcker på papper än i E-skolan - Antal respondenter för åk 2-6 per PIRLS-
grupp för läsintresse 

Årskus 7+ 

Pojkar i åk 7+ med låg läslust verkar i medeltal inte ha starka åsikter varken för eller emot 
e-böcker, i motsats till speciellt flickor med hög läslust (signifikant skillnad). Detta är 
positivt med tanke på att locka denna grupp elever till läsning via böcker på mobil och 
surfplatta. Detta är alltså en målgrupp där tillgång till e-böcker kan ha stor effekt på läs-
ningen. Överlag är skillnaden signifikant mellan elever med hög läslust och elever med 
låg läslust, vilket tyder på att elever med hög läslust föredrar tryckta böcker. Dock finns 
här också tolkningsmöjligheten att elever med låg läslust inte föredrar någondera forma-
tet, att de föredrar att inte läsa över huvudtaget.  

 

Figur 17 Jag läser hellre böcker på papper än i E-skolan - Antal respondenter i åk 7+ per låg eller 
hög läslust (delat vid medianen) och kön 
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Lärare 

Av lärarna håller 15 av 25 med påståendet ur elevsynvinkel (”Mina elever läser hellre 
böcker på papper än i E-skolan”), de överskattar alltså inte elevernas intresse för e-böcker 
men redovisar samtidigt en åsikt som främst överensstämmer med elever som gärna läser. 

”E-skolan gör det lättare för mig att hitta något intressant att läsa” 

Årskus 2-6 

I grupp A och B håller tre av fyra respondenter med påståendet. De ointresserade läsarna 
i årskurs 2-6 (grupp C) skiljer sig ändå signifikant från grupp B. En tolkning är att de 
svagaste läsarna som har svårt att överskåda litteratur (och eventuellt läsa över huvudta-
get) också har svårt att hitta något på sin egen nivå och eventuellt också svårt att formulera 
sökningar där rättstavning kan påverka sökresultatet. E-skolan borde alltså bli bättre på 
att ge resultat också på felskrivningar och sökningar på allmänna teman och adjektiv som 
”rolig” eller ”spännande”, vilket också bekräftas av den logg på sökord som E-skolan 
genererar för analys. 

 

Figur 18 E-skolan gör det lättare för mig att hitta något intressant att läsa - Antal respondenter för 
åk 2-6 per PIRLS-grupp för läsintresse 
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att sökfunktioner och uppställning av böcker är lika dålig för alla användare. Skillnaderna 
mellan grupperna är dock inte signifikanta, inte heller vid gruppering endast enligt läslust. 

 

Figur 19 E-skolan gör det lättare för mig att hitta något intressant att läsa - Antal respondenter i åk 
7+ per låg eller hög läslust (delat vid medianen) och kön 
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kan fungera som ett verktyg, i motsats till de mer motiverade läsarna som klarar av att 
hitta läsbart på egen hand. 

 

Figur 20 Jag läser mera för att jag har E-skolan - Antal respondenter för åk 2-6 per PIRLS-grupp 
för läsintresse 

Årskurs 7+ 

På denna fråga ger årskurs 7+ ingen tillförlitlig data, då fördelningen är så gott som 50/50 
över alla grupper. Det finns inga signifikanta skillnader, varken mellan grupperna eller 
mellan hög och låg läslust. 

 

Figur 21 Jag läser mera för att jag har E-skolan - Antal respondenter i åk 7+ per låg eller hög läslust 
(delat vid medianen) och kön 
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skoltid, men att de väljer annan läsning eller annat tidsfördriv på fritiden. Detta kan vi 
dock inte veta utan följdfrågor. 

7.1.3 Systemets användbarhet på SUS-skalan 
Systemet fick väldigt bra poäng på SUS-skalan bland alla användare och i synnerhet bland 
lärare. I medeltal gav eleverna i årskurs 2-6 poängtalet 77, i årskurs 7 och äldre 81 och 
bland lärare hela 87. Frekvensen av poäng per tiotal är illustrerad i Figur 22 nedan. 

 

Figur 22 Frekvens av SUS-poäng grupperat enligt respondentens typ 

Det höga antalet fulla poäng bland lärare (8 av 25, frekvens per tiotal förtydligad i Figur 
23) kan dock tyda på att svaren getts schablonmässigt och inte nödvändigtvis reflekterar 
en genomtänkt syn på helheten. Eventuellt upplevdes de givna påståendena som främ-
mande, eller så var lärarna måna om att snabbt ge ett svar som tolkas positivt, till förmån 
för systemet. 

Dock användes den variant av SUS-enkäten där frågorna är turvis positiva och turvis ne-
gativa, alltså har lärarna åtminstone inte kunnat ge 100 poäng i enkäten bara genom att 
markera samma svarsalternativ på alla frågor. 

 

Figur 23 Frekvensen av lärarnas SUS-poäng 
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7.1.4 Fria kommentarer 
I enkäten gavs totalt 95 fria kommentarer varav 78 hade något meningsfullt innehåll. Av 
dessa uttryckte 34 något spontant positivt. De vanligaste önskemålen gällde utbudet eller 
någon specifik bokserie eller författare (22 kommentarer), bland de negativa kommenta-
rerna nämndes systemets långsamhet eller övriga, tekniska problem (3 + 5 kommentarer). 
Mobilitet uttrycktes som en positiv aspekt i sju kommentarer. 

Nedan följer några plock bland de fria kommentarerna: 

“Finns inte så jätte mycket jag tycker om och boksökningen funkar inte” 
Elev, årskurs 6 

“Om ni kommer och ta böckerna bort, kommer ni  
och förstöra en stor del av urgammal kultur” 

Elev, årskurs 6 

“Ger oanade möjligheter om man vill jobba med ett tema eller en viss bok. 
Ingen elev kan säga att det inte fann något där hemma att läsa.” 

Lärare 

“Jag älskar ESkolan! Den är så myket bättre än ‘Netflix’." 
Elev, årskurs 9 

“det är roligt att anmenda e skola.” 
Elev, årskurs 2 

7.2 Observationerna 
Att boka observationerna gick över förväntan, men det visade sig att lektionerna var av 
mycket olika karaktär och användningen av E-skolan varierade mycket. Observationerna 
är presenterade i anonymiserad form i Tabell 8. 

Tabell 8 Sammanfattning av de utförda observationerna 

Observation 
Skolans 

pseudonym Årskurs 
Antal 
elever 

Senast 
använt E-skolan 

A Heliumskolan 3-4 15 9 mån sedan 
B Neonskolan 7 15 nyligen 
C Neonskolan 7 15 nyligen 
D Argonskolan 5 21 nyligen 

E Argonskolan 2 11 nyligen 
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F Argonskolan 3 17 nyligen 

G Argonskolan 7 13 9 mån sedan 

H Kryptonskolan 3 6 nyligen 

I Kryptonskolan 6 5 nyligen 

J Kryptonskolan 3 8 nyligen 
 

Under två observationer (A, G) handlade användningssituationen främst om att fortsätta 
med E-skolan efter en paus på en hel termin, då också nya licensnycklar måste tas i bruk. 
Dessa observationer visade sig mycket värdefulla med tanke på den administrativa pro-
cessen kring E-skolan, men mindre värdefulla med tanke på feedback kring långtidsan-
vändning av systemet. 

I samtliga skolor användes Apple iPads, och i de flesta fall var det fråga om en gemensam 
klassuppsättning för hela skolan som åkte runt i en vadderad låda med laddningsstation 
designad för ändamålet (se Figur 24). Surfplattorna var oftast relativt gamla, vilket gav 
sig uttryck i form av tröghet vid användning. Alla surfplattorna kopplades upp mot sko-
lans WLAN, vilket vid sidan om användarnamn och lösenord verkade vara det största 
problemet med tanke på användning av E-skolan. 

 

Figur 24 En typisk väska för iPads, denna fotograferad vid Argonskolan 

De flesta förväntade problemen uppstod, men också en hel del nya problem och önskemål 
kunde observeras. Problemen som inte observerades har att göra med läsningens ergo-
nomi (skärmens ljusstyrka, marginaler) och kommer eventuellt inte fram under observat-
ion då de inte frågas efter och alternativa lösningar inte är kända av användaren. I några 
klasser rapporterades om elever som får huvudvärk eller ansträngda ögon av att läsa länge 
på skärm, men orsakerna gick inte att klarlägga inom denna undersökning. 

De observerade problemen kring användning av E-skolan är redovisade i Tabell 9 med 
markering för under vilka observationer de observerats, med eventuella kommentarer och  
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med åtgärdsförslag enligt en anpassad version av observations- och analysschablonen 
inom metoden för samarbetsintervjuer (se kapitel 5.8). 

Tabell 9 Observerade problem med E-skolan 

# Förväntat problem 

1 Problem med nätuppkopplingen / Systemet reagerar långsamt 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Eleverna klagar på latens, att läsaren måste ladda. 
• Ett överbelastat WLAN gör att speciellt läsaren har svårt att komma i 

gång. Eventuellt är den beroende av många små laddningar. 
• Problemet är inte lika stort med E-skolans gränssnitt och vid bläddring 

bland pärmbilder, vilket fungerar relativt bra. 

Förslag: Diskutera läsarimplementationen med Elib. Optimera laddningen av 
resurser från E-skolans server. 

2 Problem med att logga in (glömt användarnamn / lösenord) 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Elever i alla stadier har svårt att komma ihåg antingen användarnamn, 
lösenord eller både och. Många lärare upplever ändå att det är lätt att ge 
eleverna nya lösenord. 

• I lågstadiet används utskrivna listor med användarnamn och lösenord. 
• I vissa klasser har läraren gett samma PIN till alla elever. 

Förslag: Skapa någon form av enkla engångslösenord eller inloggningar som 
gäller endast några minuter. Inloggning kunde delvis basera sig på val av skola 
och klass, (vilket exponerar skol- och klasslistor på nätet). 

3 Problem med att förstå licenssystemet i e-skolan 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• När man en gång matat in en licensnyckel kommer man inte tillbaka till 
inloggningsrutan. Gäller t.ex. om en lärare vill testa. 

• Svårt att förstå skillnaden mellan licensnyckel och användarnamn. 
• För svåra licensnycklar, speciellt i de lägsta klasserna. 

Förslag: Kombinera val av skola vid licensregistrering och en kortare nyckel. 

4 Hittar inte rätt funktion med hjälp av menyn 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Citat: ”Var är ljudböckerna?”, men hittar så gott som direkt rätt knapp. 

Förslag: - 
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5 Hittar inte en bok som finns i e-skolan via sökning 

Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Då läraren vill att klassen väljer en viss bok måste hen be eleverna söka 
på titel. Delning av bokhylla önskades. 

Förslag: Gör det möjligt att dela bokhylla med enskilda elever eller grupper. 

6 Läsaren: Skärmen är för ljus 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   (inte observerat) 

Förslag: - 

7 Läsaren: Kan inte se bild bredvid text / läsa tvåsidigt 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Vid högläsning i klassen önskade läraren dels möjlighet att visa endast 
bilder på projektorn och dels en liten förhandsvisning av förra sidan och 
följande sida. Funktionaliteten är jämförbar med presentationsvyn i t.ex. 
PowerPoint. 

Förslag: Skapa en presentationsvy. Visa förra sidan / nästa sida som små bilder. 

8 Läsaren: Problem med att bläddra vidare 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Elever försöker rulla sidan nedåt när navigeringen är tänkt att fungera 
med svep åt sidan. Hjälpsymboler för detta saknas på pekskärmar, på 
datorer med mus syns pilar för navigation. 

• För snabba sveprörelser ger inkonsekventa resultat. 

Förslag: Gör det möjligt att byta sida också med att svepa neråt / uppåt. Visa pi-
lar för sidbyte också på pekskärmar. 

9 Läsaren: Förstår inte / hittar inte sin position i boken 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Elever som läser den tryckta versionen parallellt med e-boken har svår 
att hitta sin position då sidnumrering saknas. Inte heller kapitel är till-
gängliga för snabba hopp i innehållet. 

• Lärare skulle behöva kunna ge ett visst stycke i boken som läseläxa. 

Förslag: Visa förloppsindikatorn hela tiden i läsaren. Dela upp böcker enligt ka-
pitel och visa kapitlen i förloppsindikatorn. Gör en hjälpfunktion för att hitta till 
ungefär rätt position på basen av sida i boken. 

10 Läsaren: Läsarens storlek / marginalerna kan inte justeras 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   (inte observerat) 
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Förslag: - 

11 Läsaren: Textens storlek och typsnitt är inte lämpliga 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Läraren visste inte att textstorleken gick att ändra. 
• Ibland försvinner en del av texten utanför fönstret. 

Förslag: Öppna en introduktionssida första gången man läser en bok, och gör 
samma hjälpfunktion tillgänglig också senare. 

NY Böcker man tidigare läst försvinner 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Ett förlag valde att plocka bort sina böcker ur ElibU. Trots att E-skolan 
visat information om detta 60 dagar i förväg i samband med boken hade 
en elev missat informationen. 

Förslag: Visa informationen tydligare, åtminstone en gång via dialog som krä-
ver kvittering. 

NY Lärare måste ge sitt lösenord för ofta 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• E-skolan ber om lösenordet på nytt vid användarhantering, och loggar ut 
läraren automatiskt från grupphanteringen efter 10 minuter. 

Förslag: Lösenord ska inte krävas inom 10 minuter efter inloggning. Återauten-
tiseringen kan slopas eftersom sessionen ändå har en livslängd. 

NY Problem i terminologin: PIN / Lösenord 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• E-skolan växlar mellan PIN och lösenord i terminologin. 

Förslag: Använd termen lösenord konsekvent. 

NY Svårt att logga ut ur E-skolan 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Utloggningsknappen är gömd under inställningar. Det skulle vara viktigt 
att kunna logga ut om man är på en delad surfplatta. 

• På delade surfplattor händer det att webbläsaren är färdigt inloggad på 
någon annans konto om den tidigare användaren inte loggat ut och sess-
ionen fortfarande är i kraft. 

Förslag: Plocka fram utloggningsknappen till huvudmenyn. Visa tydligt vem 
som är inloggad och i vilken grupp (saknas nu helt). 
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NY Omöjligt att se användarnamn för elever som kommer från annan skola 

Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Licenssystemet möjliggör flytt av elever från en skola till en annan, men 
förutsätter att eleven kommer ihåg sitt användarnamn och lösenord. 

Förslag: Gör licensregistrering baserad på skola, grupp och förnamn eller tillåt 
att skolans administratör kan söka på basen av namn i hela E-skolan för att 
kunna importera gamla elever. Alternativt kan E-skolan fråga om eventuell 
överflyttning ifall namnet existerar från tidigare. 

NY E-skolan talar om antal ord i stället för antal sidor 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• Eftersom innehållet är omflödande beror antalet ”sidor” på skärmens 
storlek i förhållande till t.ex. typsnitt och radavstånd. Speciellt i äldre 
klasser är elever vana vid att välja en bok med ett visst antal sidor, och 
lärare ger ofta instruktioner i sidantal. 

• Antal ord är en mera objektiv mätare, men eleverna är inte (ännu) vana 
vid att tänka i det måttet. 

Förslag: Antal sidor i motsvarande pappersböcker är i viss mån tillgängligt via 
öppna databaser. Sidantalet i motsvarande, tryckta bok kunde eventuellt visas i 
samband med ordantalet om uppgiften är tillgänglig. 

NY Huvudvärk / ögonproblem vid läsning från skärm 
Observerat vid: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

• De exakta orsakerna gick inte att klarlägga inom denna undersökning. 
• Eleverna fick läsa en pappersbok i stället eller lyssna på ljudböcker. 

Förslag: Uppgradera utrustningen, testa med e-bläck skärmar. 
 

7.3 Snabbenkäten 
Snabbenkäten genomfördes vid alla tio observationer och gav totalt X svar. Svaren po-
ängsattes på en skala 1-7 från ”Jättesvår att använda” till ”Jättelätt att använda”. Det totala 
medeltalet blev 5,6 vilket ligger mellan alternativen ”Ganska lätt att använda” och ”Lätt 
att använda”. Medeltalen per observation är redovisad i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10 Snabbenkätens resultat 

Observation Antal svar Medeltal 
A 15 5,8 

B 15 5,3 
C 15 4,7 
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D 21 5,3 

E 11 5,7 

F 17 5,9 

G 13 5,6 

H 6 6,3 

I 5 6,8 

J 8 6,1 

 126 5,6 
 

Svaren ligger i linje med SUS-enkäten men går inte att jämföra direkt med den, däremot 
är resultatet övervägande positivt. Speciellt det låga antalet svar på den ”svåra” ändan av 
skalan är ett positivt resultat för E-skolan, frekvensen för de olika svarsalternativen är 
redovisad i Figur 25 nedan. 

 

Figur 25 Snabbenkäten - frekvens enligt svarsalternativ 

7.4 Intervjuerna 
Alla intervjuer genomfördes i samband med observationerna, antingen med den lärare 
som närvarade vid observationen eller med en assisterande lärare som ofta närvarat vid 
lektioner med E-skolan i egenskap av skolbibliotekarie. Den sjugradiga skalan med skol-
vitsord 4-10 användes i sex av frågorna, resten var fritt formulerade svar. Nedan följer en 
redovisning per fråga. 
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1. Är E-skolan rolig att använda? 
[Skala: 4-10, Dimension: Upplevt nöje] 
Det visade sig svårt för lärarna att avgöra vad ”rolig” betyder i detta sammanhang, så de 
flesta gav en försiktig åtta i vitsord. Eftersom lärarna ombads svara ur egen synvinkel såg 
de E-skolan snarare som ett verktyg som de varken associerar med roligt eller tråkigt.  

Slutsats: Lärare upplever inte E-skolan som ett nöjessystem utan som ett verktyg. 

 

Figur 26 Antal svar per vitsord på fråga 1 

2. Har användning av E-skolan påverkat din status inom kollegiet? 
[Dimension: Image] 
De allra flesta upplevde inte att deras status förändrats, eller så kunde de inte ta ställning 
till saken. Många nämnde att även om de själva använder E-skolan är de flesta andra i 
kollegiet totalt omedvetna om vad det innebär. E-skolan är alltså inte ett varumärke som 
lärare i allmänhet känner till, och det finns väldigt många olika typer av projekt i under-
visningsvärlden där E-skolan bara är ett i mängden. 

Slutsats: Användning av E-skolan påverkar inte lärarnas uppfattning om sin image inom 
kollegiet. 
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3. Hur nyttigt tror du kunskap om E-skolan är om du söker ett nytt jobb i en an-
nan skola? 
[Skala: 4-10, Dimension: Image] 
De flesta lärare bedömde att kunskap inom alla moderna verktyg, speciellt inom använd-
ning av pek- och surfplattor, är något som är värdefullt eller t.o.m. krävs då man söker 
jobb som lärare i dag. Den nya läroplanen som träder i kraft hösten 2016 nämndes flera 
gånger, och då speciellt betoningen på användningen av mångsidiga, digitala verktyg i 
undervisningen. 

Slutsats: Eventuellt kan E-skolan alltså vara till fördel för lärarens image som arbetssö-
kande. 

 

Figur 27 Antal svar per vitsord på fråga 3 

4. Hur nyttig är E-skolan för dig i din undervisning? 
[Skala: 4-10, Dimension: Upplevd nytta] 
Svaren på denna fråga och kommentarerna till den visar att lärarna bygger undervisningen 
främst på andra element och att E-skolan är ett litet komplement i helheten. Basen för 
undervisningen ändras alltså inte då E-skolan tas i bruk. (En lärare kunde inte svara på 
frågan.) 

Slutsats: E-skolan upplevs nyttig snarast i egenskap av ett komplement i undervisningen 
och inte som ett verktyg som hela undervisningen kan basera sig på.  

 

Figur 28 Antal svar per vitsord på fråga 4 
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5. På vilka sätt är E-skolan nyttig i undervisningen? 
[Dimension: Upplevd nytta] 

Här lyfte många fram ljudböckerna i E-skolan. Ljudböcker är i övrigt ett sällsynt fenomen 
i skolbibliotek, och lärarna upplevde det speciellt givande att kunna ge samma bok både 
som inläst och e-bok i uppgift åt eleverna. Utöver detta nämndes möjligheten att snabbt 
göra en kort läsuppgift då böckerna finns tillgängliga direkt, och att utbudet är både vari-
erande och tillräckligt stort. Speciellt i de större skolorna upplevdes möjligheten att läsa 
vilken som helst bok i klassuppsättning som en viktig egenskap, eftersom skolbiblioteket 
omöjligt kan tillhandahålla klassuppsättningar i tillräckligt stor utsträckning. En lärare 
nämnde möjligheten att justera textstorleken som en nyttig egenskap för elever med läs- 
och skrivsvårigheter, och för denna målgrupp är också ljudböckerna ett mycket funge-
rande format. 

Slutsats: I de situationer där E-skolan används är den upplevda nyttan stor. 

6. Är E-skolan lätt att använda? 
[Skala: 4-10, Dimension: Upplevd användbarhet] 
Svaren på denna fråga följer SUS-enkätens svar för lärarnas del, vilket kan tänkas stöda 
uppfattningen om att E-skolan rent generellt verkligen är mycket lätt att använda. Däre-
mot hade många lärare kommentarer kring både sökning, utbud och själva läsarapplikat-
ionen, vilket syns i de följande två frågorna. 

Slutsats: Den upplevda användbarheten är hög då E-skolan utvärderas som helhet. 

 

Figur 29 Antal svar per vitsord på fråga 6 

7. Är det lätt att hitta böcker i E-skolan? 
[Skala: 4-10, Dimension: Upplevd användbarhet] 
På denna fråga var lärarnas svar tudelade, dels tog man ställning till utbudet i E-skolan 
och dels i hur böckerna är organiserade och hur bra sökfunktionen fungerar. En lärare 
lyfte speciellt fram svårigheterna med att särskilja lättlästa böcker, vilket i E-skolan end-
ast finns markerat som en kategori bland flera andra. Lättlästa böcker kunde alltså få en 
specialmarkering redan vid bläddring bland pärmbilder. 

Utbudet i E-skolan sågs av många som varierat men tyvärr ofta begränsat till t.ex. ett visst 
antal delar i en serie böcker. Att söka på intressanta författare eller titlar sågs ofta som en 
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besvikelse, eftersom många intressanta titlar inte finns i utbudet. (En lärare kunde inte 
svara på frågan.) 

Slutsats: Användbarheten gällande sökfunktionen och organiseringen av böckerna i E-
skolan upplevs som varierande. 

 

Figur 30 Antal svar per vitsord på fråga 7 

8. Är det lätt att läsa böcker i E-skolan? 
[Skala: 4-10, Dimension: Upplevd användbarhet] 
Den webbläsarbaserade läsarapplikationen som finns i ElibU sågs av de flesta lärare som 
den svagaste biten i hela E-skolan. Speciellt de långa laddningstiderna och problemen 
med att över huvud taget öppna böcker då nätet är belastat sågs som den största orsaken 
till att tjänsten inte kan användas mera. Även om problemen med laddningstiderna till 
stor del sannolikt beror på skolans interna nätverk eller nätförbindelse verkar läsaren vara 
extra känslig för avbrott och belastning. 

Utöver laddningstiderna nämndes att det är svårt att följa med sin position i boken, att 
textstorleken är för liten (man har inte hittat inställningarna för detta) och att läsaren 
ibland hoppar i innehållet utan någon klar orsak. I kombination med äldre modeller av 
surfplattor och ett trögt nät blir användbarhetsproblemen stora. Läsaren är enligt lärarna 
den bit som borde förbättras mest för att användning av E-skolan i större skala ska vara 
möjligt. 

Slutsats: Användbarheten gällande läsaren upplevs som låg. 

 

Figur 31 Antal svar per vitsord på fråga 8 

1

4

2 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

4 5 6 7 8 9 10

An
ta
l	s
va
r

Vitsord

1

3
2 2 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

4 5 6 7 8 9 10

An
ta
l	s
va
r

Vitsord



60 
 
 
9. Vilka fördelar ser du med att använda surfplattor i undervisningen? 
[Dimension: Upplevd mobilitet] 
Nästan alla lärare nämnde att den största nyttan är att både material och informationssök-
ning på nätet är tillgängligt direkt på surfplattan. Eleverna behöver inte gå till ett bibliotek 
eller en datorklass och arbetet kan utnyttja kreativa appar för att t.ex. göra tankekartor. 
Däremot nämndes många problem med de nuvarande tekniska lösningarna som tas upp 
under följande fråga. Överlag var lärarna inte övertygat positiva till surfplattorna, främst 
på grund av de praktiska problemen kring användningen. 

Slutsats: Den upplevda mobiliteten är hög, förutsatt att tekniken fungerar. 

10. Vilka nackdelar ser du med att använda surfplattor i undervisningen? 
[Dimension: Upplevd mobilitet] 
I alla skolor som deltog i observationerna användes surfplattor som delades bland alla 
skolans elever. Ingen skola hade möjlighet att spara elevernas dokument via iPad på nät-
verket, alltså måste surfplattorna antingen numreras och användas av samma elever varje 
gång, eller så kan inget arbete sparas. Detta upplevdes som mycket frustrerande och som 
en av de största bristerna med dagens implementation av surfplattor i undervisningen vid 
sidan om brister i skolans trådlösa nätverk. 

Utöver detta nämndes de många distraktionerna på surfplattan som ett problem speciellt 
i högstadieklasser, och utrustningen ansågs dyr och sårbar. Många lyfte fram att surfplat-
tan utan externt tangentbord är en dålig lösning för uppgifter som kräver mycket skri-
vande, alltså begränsas användningsformerna. Brist på skolning nämndes av en lärare, 
och en annan nämnde att surfplattorna används utan desto mera eftertanke bara för att de 
”ska” användas. En lärare upplevde också att eleverna är så snabba på surfplattan att de 
lätt kan göra annat än de borde utan att läraren hinner märka det. 

Slutsats: Fördelarna med den upplevda mobiliteten körs lätt över av de upplevda proble-
men med tekniken, speciellt då tekniken också används till annat än E-skolan. 

11. Hur passar E-skolan i er skola? 
[Dimension: Attityd] 
De flesta svarade kort och gott ”bra”, ”utmärkt” eller ”super”. En lärare uttryckte dock 
att det tar tid att bekanta sig med systemet och att speciellt ibruktagandet med användar-
namn och lösenord var en onödigt krånglig process som inte utnyttjade skolans övriga IT-
lösningar. 

Slutsats: Attityden gentemot E-skolan är överlag mycket positiv. 

12. Tror du att E-böcker kan ersätta pappersböcker i skolbiblioteket? 
[Dimension: Attityd] 
Fyra lärare svarade ett starkt ”nej” på frågan och de övriga svarade ett tveksamt ”delvis” 
eller ”som ett komplement”. De flesta uppgav dock att många barn hellre vill läsa den 
tryckta versionen av en bok och att bakgrundsbelysning och de många distraktionerna är 
ett problem. Dock talade en lärare om att läsning är en vanesak, och att sättet att läsa 
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böcker säkerligen kan förändras i och med att dagens barn och unga är vana vid skär-
marna. 

Slutsats: Attityden gentemot e-böcker är negativ, men e-böcker ses som en oundviklig 
utveckling. Smidigare tekniska lösningar kan förändra attityderna på lång sikt. 

13. Kommer du att använda E-skolan i din undervisning? 
[Dimension: Avsikt] 
Eftersom alla redan använder E-skolan var frågan i princip onödig, alla svarade ”ja”. 
Några lärare preciserade att de kommer att använda E-skolan mera nästa läsår. 

Slutsats: Avsikten är att använda E-skolan åtminstone i någon omfattning. 

14. Kommer du att använda E-skolan för egen läsning? 
[Dimension: Avsikt] 
Frågan preciserades att handla om huruvida lärarna använt E-skolan hemma eller inte. De 
flesta hade läst en del böcker för att bekanta sig med utbudet, men endast några lärare 
hade läst några böcker för sin egen del. Däremot nämndes ljudböckerna av flera lärare, 
antingen att de själva lyssnat eller att de lyssnat med barn hemma. Tekniska problem och 
det smala utbudet nämndes av några som en orsak till att de inte läst mera. 

Slutsats: I stort sett saknas en avsikt att använda E-skolan för egen läsning, ljudböcker 
undantaget. Däremot kan läsning med egna barn hemma vara aktuellt. 

15. Har du förslag på utveckling av E-skolan? 
De flesta förslag som diskuterades har redovisats under observationerna, eftersom lärarna 
spontant nämnde dessa saker redan under pågående lektion. Nya saker som nämndes var 
önskan om en manual eller instruktioner i E-skolan, och en tydlig förankring av tjänsten 
i skolan så att eleverna förstår att deras konton försvinner om de byter skola eller skolan 
inte längre köper tjänsten. Överlag uttryckte lärarna en positiv attityd gentemot E-skolan. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Det övergripande målet med denna avhandling var att utvärdera användbarheten av E-
skolan och den e-boksläsare som erbjuds som en del av distributionskanalen ElibU. Flera 
forskningsmetoder har använts för att testa E-skolans och e-boksläsarens användbarhet 
och för att bilda en uppfattning om E-skolans potential och utvecklingsmöjligheter i skol-
miljö. Nedan följer svar på de tre forskningsfrågorna och utvärdering av den använda 
metodiken och resultaten. 

8.1 Svar på forskningsfrågorna 

Hur bra fungerar E-skolan och e-boksläsaren i skolmiljö? 
Enkäten som genomfördes visar att E-skolan generellt får ett mycket bra poängtal på sys-
temandvändbarhetsskalan både av elever och lärare. Denna slutsats stöds också både av 
de snabbenkäter som genomfördes bland elever i klassrum och av de enskilda frågorna i 
intervjuerna med lärare. 

E-boksläsaren som ingår i E-skolan utmärker sig däremot negativt både i de fria kom-
mentarerna i enkäten, i lärarintervjuerna, och framför allt under observationerna. Läsaren 
upplevs starta långsamt, ofta visa en laddningsindikator för nytt innehåll, och fungera 
generellt opålitligt eller svårförståeligt vad gäller bläddring och förflyttning inom inne-
hållet. Dessutom är positionen i boken svår att förstå, och text, rubriker och bild flödar 
inte på ett optimalt sätt under läsning. Även om grundorsaken till många av problemen 
har att göra med långsamma eller överbelastade trådlösa nätverk i skolmiljö är e-bokslä-
saren i särklass den viktigaste punkten att åtgärda om direktuppspelningsformatet ska få 
ett större genomslag. Tyvärr är det också den enda delen av E-skolans gränssnitt som en 
tjänsteleverantör inte kan påverka då läsaren både utvecklas och upprätthålls av Elib Ab. 

De observerade skolmiljöerna hade alla liknande problem med surfplattor och nätförbin-
delsen. Att E-skolan är nätbaserad och kräver en aktiv uppkoppling är både positivt och 
negativt: positivt är att systemet är totalt oberoende av lokala profiler eller användarkon-
ton på surfplattan, vilket fungerar bra med utrustning som delas av hela skolan, men ne-
gativt om skolans nätverksinfrastruktur inte klarar av samtidigt användning i en eller flera 
klasser. Att problemen är så stora är förbluffande i dagens läge då användning av digitala 
verktyg ingår så starkt i läroplan. Att bygga om E-skolan eller läsaren till en app som 
installeras på surfplattan kan lösa vissa användbarhetsproblem kring själva läsaren, men 
då är det viktigt att utgå från att användare inte har egna konton på surfplattan att tillgå. 
Nyare versioner av surfplattornas operativsystem kommer sannolikt också att bättre stöda 
användning i skolmiljö. 

Förutom e-boksläsaren och skolans nätverk visar observationerna att licens- och använ-
darhanteringen väcker mycket huvudbry, även om lärare löst problemen genom att t.ex. 
använda samma PIN för alla elever i klassen eller skriva ut en lista med användarnamn 
och lösenord som inte får ändras under läsåret. Några eventuella lösningar diskuteras un-
der den sista forskningsfrågan. 
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I övrigt verkar bokutbudet i E-skolan väcka både positiva och negativa reaktioner, bero-
ende på användarens förväntningar. Det ter sig som att de som känner till många författare 
eller bokserier blir besvikna då många av dessa saknas i E-skolan, medan de som snarare 
bläddrar inom tjänstens nuvarande utbud upplever det som stort och varierande. Som en 
smått överraskande detalj lyfts ljudböckerna fram som en mycket bra och viktig egenskap 
i helheten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att E-skolan som helhet fungerar bra i skolmiljö, 
men kunde fungera bättre vad gäller användarautentisering (inloggning) och licenshante-
ring. Ljudböckerna överraskar positivt, men utbudet e-böcker kunde vara större och bre-
dare. E-boksläsaren är en akilleshäl i skolmiljöer med otillräcklig infrastruktur. 

Upplevs E-skolan vara nyttig i skolmiljö? 
Enkätens frågor om E-skolan visar speciellt i årskurs 2-6 på en positiv effekt för läsnings-
aktivitet genom att göra ett större utbud böcker lättare tillgängligt. Att läsa böcker på 
surfplatta verkar inte heller vara negativt associerat för de mindre intresserade läsarna, 
vilket är den viktigaste målgruppen för E-skolan. Däremot ger undersökningen inte svar 
på hur mycket läsningen eventuellt ökat bland dessa elever. 

Ur intervjuerna och observationerna framgår att speciellt ljudböckerna är nyttiga, då de 
ofta finns tillgängliga parallellt som e-böcker i E-skolan. Ljudböcker verkar annars vara 
ett sällsynt fenomen i skolmiljöer, men ett uppskattat sådant då möjligheten ges. Däremot 
uppger de intervjuade lärarna att de inte ändrat huvuddelen i sin undervisningsmetodik 
tack vare E-skolan, utan tjänsten fungerar snarare som ett alternativ eller komplement. 
Nyttan ligger alltså i möjligheten att erbjuda en annan typ av material till eleverna och 
vid behov också ett bredare utbud när skolans eget bibliotek inte räcker till. 

Även om E-skolans mobilitet uppskattas är det snarast en egenskap som ger små fördelar 
i förhållande till de negativa aspekterna. De tekniska problemen med både e-boksläsaren 
och skolans utrustning överlag är större än den webbaserade tjänstens fördelar, vilket gör 
att varken elever eller lärare litar på E-skolan som en grundläggande del av undervis-
ningen. Tyvärr kan många av problemen endast lindras så länge som skolor varken har 
tillgång till utrustning för alla elever eller en nätverksförbindelse som fungerar snabbt och 
pålitligt. Då alternativet att ta till skolbibliotekets böcker är både möjligt, pålitligt och 
rent av föredras av en del elever kan E-skolan endast komplettera med nya användnings-
möjligheter och ett delvis annat utbud böcker. 

Som sammanfattning kan man konstatera att E-skolan är nyttig, men snarast som ett kom-
plement och under förutsättning att skolan har teknik som går att lita på. Ljudböcker är 
däremot ett i skolmiljö underutnyttjat format som det lönar sig att lyfta fram. 

Hur kunde E-skolan och e-boksläsaren utvecklas i framtiden? 
E-skolan (undantaget e-boksläsaren) behöver främst utvecklas kring licenshantering och 
inloggningar i skolmiljö. All form av integrering med existerande användarhantering i 
skolan, så som t.ex. inlärningsmiljöer eller Google Apps for Education, skulle underlätta 
administration och låta eleverna använda samma inloggning överallt. Licenshantering och 
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inloggning kunde eventuellt också hanteras olika i årskurs F-6 och 7+, så att det i de lägre 
klasserna finns möjlighet för läraren att t.ex. erbjuda engångskoder som är gemensamma 
för hela klassen en viss lektion, eller möjlighet att skriva ut listor på PIN-koder när som 
helst, vilket i också innebär att de sparas okrypterade i E-skolans databas. 

Andra egenskaper som kunde utvecklas är delning av bokhyllor och bokmärken, d.v.s. 
verktyg som gör det lätt för lärare att dela ut en läsuppgift eller bokbricka. I dagens läge 
saknas egentligen alla former av delning och uppföljning, vilka skulle vara betydelsefulla 
egenskaper i skolmiljö. Utöver detta behöver E-skolan bli bättre på att fungera med delade 
surfplattor, vilket främst betyder att utloggningsknappen måste flyttas fram från den meny 
där den är gömd i dag. 

De följande punkterna är de viktigaste som identifierats gällande utveckling av E-skolan, 
då e-boksläsaren inte är inkluderad (se följande stycke):  

• Gå igenom och tydliggör licenssystemet 
• Utveckla ett system för att enkelt ta emot existerande konton från en annan skola 
• Integrera med övrig autentisering som används i skolan 
• Gör det möjligt att använda engångs-PIN för en hel klass under en lektion 
• Ta bort de extra lösenordskontrollerna för lärare vid grupphantering  
• Skapa verktyg för delning av bokhylla och enskilda boktips 
• Skapa verktyg för delning av bokmärken 
• Använd termerna ”PIN” eller ”Lösenord” konsekvent i systemet 
• Gör utloggning ur E-skolan enkelt 
• Överväg att hämta in mera metadata om böcker för att få fram t.ex. sidantal 
• Markera lättlästa böcker redan på pärmen 
• Skapa en manual eller korta instruktioner 

E-boksläsaren är ett kapitel för sig. Även om den i grunden fungerar bra är de rapporte-
rade problemen med t.ex. laddningstider så stora och avgörande att de helt enkelt måste 
lösas. Implementationsdetaljerna i läsaren är endast kända av Elib Ab, men sannolikt kan 
förbättringar nås både inom själva läsarapplikationens struktur och den serverinfrastruk-
tur som ger ut innehållet. Små men viktiga förbättringsmöjligheter finns i gränssnittet, 
och potential finns att utveckla helt nya och nyttiga egenskaper. För e-boksläsaren har 
åtminstone följande utvecklingsbehov eller –möjligheter identifierats: 

• Förbättra laddning av läsaren 
• Öka buffertens storlek så att sidladdningar kan undvikas 
• Gör det möjligt att visa förloppsindikatorn hela tiden 
• Gör det möjligt bläddra sida genom att svepa uppåt / neråt 
• Visa kapitel / bokmärken i samband med förloppsindikatorn 
• Gör det möjligt att läsa i två spalter 
• Gör det möjligt att visa text i vänster spalt och bild i höger 
• Gör inställningar för textstorlek direkt tillgängliga 
• Gör det möjligt att ställa in radavstånd 
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8.2 Diskussion om metodiken, reliabilitet och validitet 
Inledningsvis kändes antalet olika forskningsmetoder överdrivet, men eftersom de kom-
pletterar och flyter in i varandra fungerar ändå helheten bra för att uppnå diplomarbetets 
målsättningar. Arbetsmässigt var enkäten den absolut mest arbetsdryga, både vad gäller 
design, implementation och analys. Att inleda med en allmän enkät var ändå nyttigt för 
projektet i och med att det tidigt gav en indikation om E-skolans nytta i skolmiljö, vilket 
bland annat kunde användas för att motivera fortsatt finansiering. 

De empiriskt validerade mätarna för läsintresse och läslust ur PIRLS- och PISA-under-
sökningarna bekräftar att samplet är representativt för de använda grupperingarna enligt 
läsintresse och -motivation, och de statistiska metoderna visar var skillnaderna är signifi-
kanta mellan grupperna. Eventuellt påverkade skalans formulering jämförbarheten, då 
ursprungsformuleringen ”Håller absolut med” och ”Håller med” bytts ut mot ”Håller 
med” och ”Håller delvis med”, vilket kanske är en onödig omformulering. Också den 
anpassade systemanvändbarhetsskalan kunde eventuellt ha testats flera gånger för att 
bland annat se om någon fråga fortfarande är svår att förstå. 

Mera förhandsinformation kunde ha samlats in inför observationerna som rent praktiskt 
gav den största nyttan med tanke på vidareutveckling av E-skolan. Exempelvis kunde det 
ha varit nyttigt att veta något om skolornas utrustningsnivå på förhand. Också inför inter-
vjuerna kunde bakgrundsinformation om lärarna ha samlats in, det kunde ha gett en möj-
lighet att jämföra attityder kring eller erfarenhet av t.ex. surfplattor eller e-böcker. Tran-
skribering och kodning av intervjuerna skulle också ha gett större pålitlighet. 

Observationerna representerar lärare som frivilligt ställde upp efter en förfrågan bland E-
skolans pilotanvändare i huvudstadsregionen. Dessutom arrangerade de undervisningssi-
tuationer med E-skolan på tidpunkter som passade för observation, alltså var de inte nöd-
vändigtvis en ”naturlig” del av lärarens plan för tidpunkten. Samplet för observationerna 
är alltså inte nödvändigtvis representativt för vilken som helst klass där E-skolan används. 
Samma gäller naturligtvis intervjuerna. På motsvarande sätt är snabbenkäterna endast re-
presentativa för de observationssituationer där de genomförts. 

8.3 Rekommendationer för vidare forskning 
Rent allmänt finns det många frågor gällande e-böcker och de minst motiverade läsarna 
som skulle vara viktiga att undersöka. Det forskas en del kring e-böckernas användbarhet, 
men det är svårt att hitta material kring huruvida tillgängligheten till böcker är en faktor 
som väger över eventuella nackdelar med formatet när det handlar om att öka läsintresset 
hos barn och unga. 

Den e-boksläsare som ingår i ElibU skulle behöva genomgå en egen rond av användar-
tester och iterativ utveckling. Problemen med läsaren är så stora att de påverkar ett i övrigt 
välfungerande koncept onödigt mycket i en negativ riktning. 
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Förteckning över bilagor 
 

Bilaga 1. Statistisk analys av enkätsvaren, åk 2-6. En sida. 

Bilaga 2. Statistisk analys av enkätsvar, åk 7+. En sida.



Bilaga   
(s.1/1) 
 
   

Bilaga 1. Statistisk analys av enkätsvaren, åk 2-6 
Påståenden om E-skolan i åk 2-6, respondenterna grupperade enligt PIRLS: 
A: Tycker om att läsa 
B: Tycker om att läsa i viss mån 
C: Tycker inte om att läsa 

Post-hoc Tukey 

Dependent 
Variable (I) Läsintresse 

(J) Läsin-
tresse 

Mean Dif-
ference (I-

J) 
Std. Er-

ror Sig. 

95% Con-
fidence In-

terval 
Lower 
Bound 

Jag tycker om 
E-skolan 

A B .274 .146 .149 -.07 
C .938* .179 .000 .51 

B A -.274 .146 .149 -.62 
C .664* .157 .000 .29 

C A -.938* .179 .000 -1.36 
B -.664* .157 .000 -1.04 

Jag läser 
hellre böcker 
på papper än 
i E-skolan 

A B -.574* .201 .013 -1.05 
C -.927* .247 .001 -1.51 

B A .574* .201 .013 .10 
C -.353 .217 .237 -.87 

C A .927* .247 .001 .34 
B .353 .217 .237 -.16 

E-skolan gör 
det lättare för 
mig att hitta 
något intres-
sant att läsa 

A B -.137 .184 .739 -.57 
C .516 .227 .062 -.02 

B A .137 .184 .739 -.30 
C .653* .199 .004 .18 

C A -.516 .227 .062 -1.05 
B -.653* .199 .004 -1.12 

Jag läser 
mera för att 
jag har E-sko-
lan 

A B -.479 .208 .057 -.97 
C .415 .255 .239 -.19 

B A .479 .208 .057 -.01 
C .894* .224 .000 .36 

C A -.415 .255 .239 -1.02 
B -.894* .224 .000 -1.42 

* The mean difference is significant at the 0.05 level 

 



Bilaga   
(s.1/1) 
 
   

Bilaga 2. Statistisk analys av enkätsvar, åk 7+ 
Påståenden om E-skolan i åk 7+, respondenterna grupperade enligt låg eller hög läslust 
(under eller över medianen inom samplet) enligt PISA, och pojke / flicka: 
D: Pojke, hög läslust, E: Pojke, låg läslust 
F: Flicka, hög läslust, G: Flicka, låg läslust 

Post-hoc Tukey 

Dependent 
Variable 

(I) 
Grupp 

(J) 
Grupp 

Mean Dif-
ference (I-

J) 
Std. Er-

ror Sig. 

95% Confidence Inter-
val 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Jag läser 
hellre böcker 
på papper än 
i E-skolan 

D E -.75000 .32604 .104 -1.6000 .1000 
F .13374 .30328 .971 -.6569 .9244 
G -.44286 .32240 .518 -1.2833 .3976 

E D .75000 .32604 .104 -.1000 1.6000 
F .88374* .23779 .002 .2638 1.5037 
G .30714 .26174 .645 -.3752 .9895 

F D -.13374 .30328 .971 -.9244 .6569 
E -.88374* .23779 .002 -1.5037 -.2638 
G -.57660 .23277 .069 -1.1834 .0302 

G D .44286 .32240 .518 -.3976 1.2833 
E -.30714 .26174 .645 -.9895 .3752 
F .57660 .23277 .069 -.0302 1.1834 

* The mean difference is significant at the 0.05 level 

 

Påståenden om E-skolan i åk 7+, respondenterna grupperade endast enligt låg eller hög 
läslust (under eller över medianen inom samplet) enligt PISA. 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Jag tycker om 
E-skolan 

Between Grps 3.420 1 3.420 6.211 .014 
Within Grps 64.428 117 .551   
Total 67.849 118    

Jag läser hellre 
böcker på pap-
per… 

Between Grps 14.327 1 14.327 14.493 .000 
Within Grps 115.656 117 .989   
Total 129.983 118    

Jag läser mera 
för att jag har 
E-skolan 

Between Grps .299 1 .299 .272 .603 
Within Grps 128.575 117 1.099   
Total 128.874 118    

E-skolan gör 
det lättare för 
mig att hitta… 

Between Grps .001 1 .001 .001 .978 
Within Grps 114.789 117 .981   
Total 114.790 118    

 


