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Abstract 
 

The aim of this study was to, through a qualitative method, investigate students’ 

participation in a specific library blog to find out what motivate them to create and share 

digital book recommendations through videos. It also intended to describe the students’ 

own views of their participation. 

We conducted interviews with eight students in the ages 12 and 13, who all had similar 

experiences regarding the blog creation but diverse attitudes concerning the blog 

production and intentions to participate. 

The results showed that the strongest motivating forces behind the students' 

participation in the blog creation was that they enjoyed the making of the videos and 

also because they wanted to inspire others to read more and create resembling blogs. 
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Tack 
 

Arbetet med denna uppsats har varit som en exkursion på oupptrampad stig. Vi har lärt 

oss att verkligheten inte alltid stämmer överens med kartan, och att man därmed alltid 

måste vara beredd på att ändra strategier och tänka i nya banor.  

I vissa stunder då det sett dystert ut, och vi famlat i mörkret bland snåriga ormbunkar, 

har vi ibland tvivlat på att vår upptäcktsfärd skulle nå sitt mål. I just dessa stunder har 

det känts lite mer hoppfullt att vi haft vänner och familj, som med support och 

uppmuntrande ord, gjort vår vandring lite ljusare. Därför vill vi rikta ett stort tack till er!  

 

Vi vill också tacka alla de härliga elever, som ställt upp med intressanta tankar och 

funderingar under intervjuerna, samt skolans bibliotekarie, som alltid varit 

tillmötesgående och hjälpsam.        
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1 Inledning 
 
I och med framväxten av det så kallade webb 2.0 (se även avsnitt 2.2.1) har det skapats 
förutsättningar för enskilda individer att delta i produktionen av ny information. 
Kortfattat kan webb 2.0 sägas handla om att internet präglas av att “[...] interaktivitet, 
dialog och användargenererat innehåll får en mer framträdande roll.” (Westlund i 
Carlsson 2010, s. 89). Med hjälp av nya webb 2.0-funktioner, som exempelvis bloggar 
och sociala medier, har det blivit enklare för privatpersoner, organisationer och företag 
att förmedla information, föra dialog, samt att få tilltänkta målgrupper att delta med 
egna åsikter och ett gemensamt skapande av innehåll.  

 

Även biblioteken har kommit att använda sig av de redskap som finns tillgängliga i och 

med framväxten av webb 2.0, för att därigenom kunna minska avståndet till sina 

användare och tillgodose deras behov, varpå det även kommit att talas om begreppet 

bibliotek 2.0 (se även 2.2.2). Allt fler bibliotek har kommit att använda sig av bloggar, i 

syfte att förmedla information kring allt ifrån aktuella evenemang, nya medier, samt 

uppdateringar om förändringar som sker på biblioteken. Utöver intentionen med 

bloggen som informationskanal önskar man även uppnå en interaktion med användarna, 

samt få dem att delta i skapandet av ny information.  
 

Då vi själva har tagit del av den tidigare forskning som gjorts kring privata bloggar har 

vi noterat att denna till största del utgjorts av studier om bloggskribenters attityder och 

motiv gentemot bloggar innehållande enbart text. Ett nytt och outforskat område, som vi 

tagit fasta på, är barns medskapande av biblioteksbloggar. I än mindre utsträckning står 

det att finna studier relaterade till barns medproduktion av biblioteksbloggar med 

videobaserade inlägg. Med anledning av detta menar vi att det finns en relevans i att 

studera detta nya fält närmare.  

Vi valde att utföra vår studie på en grundskola, där majoriteten av eleverna har utländsk 

bakgrund. Dessa elever driver en biblioteksblogg tillsammans med skolbibliotekarie, 

där eleverna själva producerar boktips i form av videor. Denna blogg menar vi är att 

betrakta som ett bra exempel på hur bibliotek 2.0 kan ta sig i uttryck, då dess innehåll 

till största del är producerat av användarna. Vi ser en stor relevans i att undersöka detta 

område närmare, då barns medproduktion av innehåll i biblioteksbloggar med hjälp av 

nya digitala redskap är ett nytt och därmed unikt forskningsobjekt. Vi menar att det är 

av intresse att undersöka och belysa hur barn upplever sin medverkan i 

biblioteksbloggar, för att därmed öka förståelsen för vad denna nya digitala delaktighet 

kan innebära. 

 

 
1.1 Problemformulering 
 
Biblioteksbloggen kan sägas vara ett av de nya redskap som ingår i bibliotek 2.0. Ett av 

huvudsyftena inom bibliotek 2.0 handlar om att få användarna att på ett eller annat sätt 

delta i skapandet av ny information. Beträffande biblioteksbloggen kan detta ta sig i 

uttryck genom att användarna ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i kommentarsfält 

eller diskussionsforum. För att ta deltagandet ett steg längre kan man även låta 

användarna själva vara med och producera innehållet i biblioteksbloggen.   

Effekterna av bibliotek 2.0 blir således att rollerna för skapandet av ny information inte 

längre är lika förutbestämda. Vi föreställer oss att detta nya informationslandskap i sin 

tur medför nya aspekter, vilka vi anser är intressanta att studera. Då vi tar avstamp i 
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skolelever med utländsk härkomst, vilka är medskapare av en biblioteksblogg, finns en 

relevans i att undersöka hur dessa elever ser på sitt deltagande.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tankar skolelever har kring sin 

medproduktion av en biblioteksbloggs innehåll.  
 

 
1.3 Frågeställningar 

 

 Vad motiverar eleverna till att delta i biblioteksbloggen? 

 Hur upplever eleverna sitt deltagande i biblioteksbloggen? 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Presentation av skolan och dess biblioteksblogg  
 

Skolan där studien bedrivs är en mångkulturell F-6 skola, där över 90 % av eleverna 

talar mer än ett språk och har minst en utlandsfödd förälder.  

Skolan ingår i ett projekt, så kallat “en till en”, där samtliga elever i årskurs 4 och 6 

tillhandahålls varsin dator att använda i undervisningen, i syfte att bland annat främja 

språkutvecklingen (Skolans hemsida 2013).  

 

Efter en längre tids problematik kring att få eleverna i klasserna 6A och 6B att känna 

läslust och tålamod till att läsa ut en hel bok, sökte lärare i samråd med skolbibliotekarie 

nya sätt att motivera eleverna. En ytterligare problematik som man arbetade med var 

elevernas bristande självförtroende, vilket man strävade efter att förbättra (Skolans 

biblioteksblogg 2013).    

Skolbibliotekarien fick då nys om en nationell tävling för grundskoleelever, vilken 

anordnades av en kommersiell bokhandel i samarbete med två förlag under hösten 2012, 

med syfte att ta fram nya idéer som kan inspirera till läsning (Tävlingsarrangör A 2013). 

Första pris i tävlingen var bland annat en summa på 5000 kronor till klasskassan 

(Tävlingsarrangör B 2013).  

Eleverna antog förslaget om att vara med i tävlingen med stor entusiasm. 

Skolbibliotekarien började då med att ha boksamtal i klasserna, där hon presenterade 

nya böcker som eleverna sedan fick välja att läsa bland. När eleverna läst ut en bok fick 

de själva filma varandra med iPads där de berättar om boken (Skolans biblioteksblogg 

2013).  

 

Nästan alla elever i klasserna ville och fick tillåtelse av föräldrar att bli filmade. De som 

var blyga kunde välja att endast spela in sin röst, alternativt lägga upp boktipset som 

text. Till en början var skolbibliotekarien med och gick igenom hur man filmar och vad 

man ska tänka på, både framför och bakom kameran, men efter ett tag blev eleverna mer 

självgående och lärde sig även att redigera varandras videor (Mailkorrespondens 2013). 

Videorna lades sedan upp av skolbibliotekarie på skolbibliotekets egen blogg samt på 

YouTube. Man ville även sprida bloggen vidare till andra skolor och elever, varpå 

skolbibliotekarien publicerade twitterinlägg när eleverna hade lagt upp nya boktips.  

För att eleverna skulle kunna förbättra sina boktips, både vad gäller innehåll och 

framförande, samlades klassen även för att gemensamt titta på blogginläggen och 

därefter diskutera vad som varit bra och vad som skulle kunna förbättras (Skolans 

biblioteksblogg 2013).  
 

Skolan vann första pris i tävlingen, och bloggen har därmed kommit att 

uppmärksammas av både media och andra skolbibliotek. Motiveringen till klassernas 

vinst löd:  
 

Detta bidrag är ett fantastiskt exempel på hur lästa böcker lever vidare och 

inspirerar andra till läsning. Genom att filma sina lästips och lägga ut på en 

blogg har böckerna fått vingar och spridit sig till andra kamrater men 

också till andra delar av landet. Barnen har jobbat självständigt och använt 

sig av ny teknik vilket varit både lärorikt och utvecklande. Eleverna är 

själva bärare av projektet vilket skapar engagemang. Bloggen där filmerna 



  
 

4 

läggs upp är lätt att använda och barnen gör fina insatser när de pratar om 

sina böcker. Man blir lässugen och inspirerad! (Tävlingsarrangör B 2013) 

 

Efter att klasserna vunnit tävlingen sker boktipsen numera mer sporadiskt, men 

sjätteklassarna har inspirerat de andra årskurserna på skolan, så nu har även elever i 

årskurs fyra och fem börjat göra boktips i videoformat (Mailkorrespondens 2013). 

 

 

2.2 Centrala begrepp 

 

Nedan redogör vi för framväxten av webb 2.0 och bloggen, samt hur dessa kommit att 

appliceras och användas i en bibliotekskontext.    
 

 

2.2.1 Webb 2.0 

För att kunna definiera webb 2.0 finns en relevans att sätta begreppet i relation med hur 

webben tidigare definierats, vilket benämndes som webb 1.0. Cormode och 

Krishnamurthy (2008) menar att den stora skillnaden mellan dessa uttryck är att det var 

färre personer som skapade nytt innehåll med webb 1.0 samt att de flesta som använde 

sig av webben var konsumenter. Med webb 2.0 öppnas däremot möjligheten upp för fler 

internetanvändare att skapa nytt innehåll. Större grupper kan även dela olika slags 

innehåll, som text, video eller ljud, med varandra (s. 2). 

 

Anttiroiko och Savolainen (2011) definierar webb 2.0 som en generell term för nya 

teknologier, applikationer och tjänster som möjliggör att användarna kan interagera och 

göra webbsidor mer personliga. Interaktivitet ses som en central del av webb 2.0, då 

användarna av tjänsterna inbjuds att vara med och delta i produktionen av information 

(s. 87ff.). Bloggen kan ses som en av dessa nya teknologier som ingår i webb 2.0, i och 

med att det finns många möjligheter till interaktion.  
 

 

2.2.2 Bibliotek 2.0 och “participatory library” 

R. David Lankes, Joanne Silverstein och Scott Nicholson (2007) menar att begreppet 

bibliotek 2.0 är ett försök att applicera idén om webb 2.0 och dess syfte på biblioteken. 

Därmed hamnar fokus på den nya teknologin och på hur biblioteken skall gå tillväga för 

att kunna dra nytta av de nya verktyg som finns tillgängliga. Lankes et al. menar vidare 

att bibliotekarier kan ha svårigheter att fatta beslut vad gäller vilka verktyg som kan 

tänkas vara till nytta, hur dessa skall användas samt vilka resurser som skall avsättas till 

verktygen. Istället bör bibliotekarier rikta fokus bort från svårigheter med teknologin 

och istället se till det fenomen som görs tillgängligt genom tekniken, det vill säga det 

deltagande som möjliggörs.  

En annan term för bibliotek 2.0 menar Lankes et al. är participatory library, där 

användare får ännu större delaktighet genom att de ges möjligheten att inte enbart ta del 

av och interagera med biblioteksbloggar och sociala medier, utan påverka själva 

katalogsystemet (s. 23ff.). 
 

 

2.2.3 Blogg 

Enligt Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren (2005) myntades begreppet blogg, 

eller vad som tidigare kallades webblogg, av Jorn Barger 1997. Webbloggarnas 
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funktion, till skillnad från de webbsidor som tidigare funnits, var att länka till nya 

webbplatser som man funnit, vilket då fungerade som en slags loggbok över det egna 

surfandet där man rekommenderade webbsidor till besökare (s. 11f.).  

 

Ett par år senare utvecklades bloggarnas gränssnitt så att författaren till bloggen inte 

längre behövde ha några speciella programmeringskunskaper. Gratis bloggtjänster 

skapades där gränssnittet var mycket enkelt och där bloggskribenten endast behövde 

fylla i två rutor; en för texten och en för länken till sidan som rekommenderades.  

En stor förändring av bloggarnas funktion inträffade då dessa utvecklades till att bli mer 

som onlinedagböcker, där vem som helst gavs möjligheten att blogga, oavsett vilket 

ämne som personen valde att behandla. Detta skedde då bloggtjänsten Blogger.com 

ansåg att bloggande bör vara så enkelt som möjligt och därför valde att endast erbjuda 

en textruta, där bloggaren själv fick avgöra huruvida denne önskade att ha med en länk 

eller ej. Därmed kom bloggandet att få två olika inriktningar; bloggar med länkningar 

vars syfte var att guida användaren vidare till andra webbsidor samt, personliga bloggar 

vars syfte var att hålla användaren kvar på bloggen (Ibid., s.12f.). 

 

Ytterligare ett steg i utvecklingen av bloggarna var skapandet av Dave Winers 

webbplats Weblogs.com, där man både kunde skapa nya bloggar men även finna de 

bloggar på nätet som senast uppdaterats. Blogginlägg gjordes även tillgängliga i XML-

formatet RSS
1
, vilket innebar att användarna kunde bevaka utvalda bloggar och ständigt 

informeras om när nya blogginlägg publicerats (Ibid., s. 17f.). 
 

Det finns en mängd variationer av bloggar med olika former och funktioner. Våge 

menar att den vanligaste sorten är den personliga bloggen, men det finns även 

kunskapsbloggar som syftar till att sprida olika slags kunskap, samt community blogs 

som snarare liknar diskussionsforum där medlemmar kan uttrycka sina åsikter om 

diverse ämnen. Det finns även kollaborativa bloggar där flera personer är med och 

tillsammans skapar innehållet på bloggen. Detta kan antingen vara ett fåtal personer 

som gemensamt skapat bloggen, men det finns även de bloggar som tillåter vem som 

helst att registrera sig och därefter lägga upp nya inlägg. 

Innehållet på bloggarna har även gått från enbart text till att även presenteras i andra 

format, så som bild, ljud och video (Ibid., s. 31ff.). 
 

Bloggen har, trots dess relativt korta historia, således skiftat både funktion och utseende 

under tid. Numera menar dock Våge att det finns vissa strukturella likheter mellan olika 

bloggar, så som att de flesta har ett eget namn eller titel, inläggen har en tidsangivelse 

med datum för publicering, det finns en möjlighet att kategorisera inläggen samt att det 

finns en kommentarsfunktion. Bloggarna har även sidoutrymmen, så kallade “sidebars”, 

med exempelvis länkar till äldre inlägg, andra webbsidor eller XML-versioner av 

bloggen. Utöver detta kan man på många bloggsidor även finna reklamlänkar (Ibid., s. 

26ff.).   

 

Kortfattat kan en blogg numera definieras som ”[...] en uppdaterad webbplats vars 

startsida karakteriseras av förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i 

omvänd kronologisk ordning så att det senast skrivna kommer överst.” (Ibid., s. 9) 

                                                 
1
 RSS är en funktion som i jämförelse med en traditionell webbläsare, kan programmeras till att 

automatiskt inhämta nytt innehåll från webbplatser som man vill hålla sig uppdaterade om, förutsatt att 

dessa stöds av RSS-publicering (Våge 2005, s. 17f.). 
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2.2.4 Biblioteksblogg 

Judit Bar-Ilan (2007) menar att bibliotekarier och informationsspecialister inte enbart 

skall förse användare med information, utan även uppmärksamma användare såväl som 

kollegor om nya teknologiska verktyg som kan vara relevanta vid informationssökning. 

För dessa ändamål är bloggar idealiska, då de kan användas för att sprida information, 

ge uttryck för åsikter samt föra diskussioner. Biblioteksbloggarna kan innehålla all slags 

information som författaren själv aktivt väljer, men dess huvudsakliga syfte är att förse 

användare med lokal information samt förespråka användningen av biblioteket och dess 

resurser. 

Biblioteksbloggarnas struktur, utseende och syfte kan skilja sig, men den gemensamma 

nämnaren för samtliga biblioteksbloggar menar Clyde (2004) är att de är skapade och 

drivna av bibliotek (s. 85). 
 

Den biblioteksblogg som är föremål för vår studie menar vi kan ses som en kollaborativ 

videoblogg, då blogginläggen till största delen består av videor som elever producerar 

tillsammans med stöd från skolbibliotekarie och lärare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

7 

 

3 Tidigare forskning 

 

Nedan presenterar vi den tidigare forskning som vi anser är relevant för vår uppsats. Då 

vi inte funnit någon tidigare studie som inriktat sig på biblioteksanvändares 

medskapande av innehållet i just biblioteksbloggar, har vi istället inkluderat forskning 

som fokuserat på att undersöka bloggens funktioner samt vilka motiv som ligger till 

grund för människors bloggande i allmänhet.  
 

Weblogs and libraries är en bok från 2004, skriven av Laurel A. Clyde, där hon 

diskuterar bloggar och bibliotek ur två olika synvinklar; bloggar som informationskälla 

för bibliotek och bibliotekarier, samt bloggar som ett verktyg biblioteken kan använda 

sig av för att förmedla sina tjänster och föra dialog med användarna. Boken inleds med 

en överskådlig redogörelse av bloggar i allmänhet, där Clyde tar upp dess utveckling 

och historia, dess funktioner, vilka olika typer av bloggar som står att finna, samt de 

vanligaste motiven som ligger till grund för människors och organisationers användning 

av bloggar som informationskälla.  

Beträffade privatpersoner som bloggar hänvisar Clyde till John C. Dvorak, som menar 

att motiven kan handla om att bloggaren har ett behov av bekräftelse, vill visa upp sin 

individualitet, ventilera sin frustration över vardagsproblem eller för att de har ett behov 

av att dela med sig av information. Gällande bloggar i en mer professionell kontext 

hänvisar Clyde till Marylaine Block som hävdar att motiven är kopplade till intentionen 

att förmedla information till kommuninvånare, delge expertkunskaper och skapa 

förutsättningar för samarbete (Ibid., s. 9). 
 

A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht och Luke Swartz (2004) har utfört en 

studie där de undersökt vilka motiv som ligger till grund för människors bloggande. 

Metoden som användes var samtalsintervjuer, samt innehållsanalyser av 

respondenternas bloggar. Utöver frågor rörande tankar och beteenden kring bloggandet 

ville man även belysa hur respondenterna såg på bloggar i förhållande till andra 

kommunikationskanaler på webben. I studien kommer författarna fram till fem 

framträdande motiv som ligger bakom människors bloggande. Motiven behöver dock 

inte utesluta varandra, utan fler av dem kan förekomma på samma gång (s. 42).  

För det första handlar det om att man vill dokumentera sin vardag, ofta genom att 

inkludera bilder. Bloggandet kan även ses som ett enklare alternativ än e-post, för att 

smidigt kunna kommunicera ut information på arbetsplatser eller till vänner och familj. 

Att människor föredrar bloggar framför traditionella hemsidor beror på att bloggar ses 

som mer dynamiska, då innehållet uppdateras mer frekvent, samt består av kortare och 

mer koncisa inlägg. Det andra och tredje motivet handlar om att man vill uttrycka 

åsikter, tankar och känslor; antingen genom att diskutera något specifikt ämnesområde, 

eller att få utlopp för mer personliga reflektioner. Det fjärde motivet handlar om att man 

ser skrivandet som ett sätt att bearbeta och reflektera kring olika företeelser, så kallat 

“thinking by writing”. Det femte motivet handlar om att använda bloggen som 

kommunikationskanal för medlemmar i olika forum, för att kunna dela gemensamma 

intressen eller åsikter (Ibid., s. 43ff.).     
 

Johanna Nylund har skrivit magisteruppsatsen Från tanke och så rakt ut, vilken är en 

omfattande studie om bloggar skapade av både bibliotek och privatpersoner. I uppsatsen 

ämnar Nylund att studera bloggen ur tre olika synvinklar; som uttrycksmedel, som 

publiceringsform och som kulturell företeelse. Nylund vill belysa vad som 

karaktäriserar bloggen som publiceringsmedium, och liksom Nardi et al intresserar hon 
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sig för att jämföra bloggen med liknande redskap för interaktion och publicering. 

Beträffande bloggen sett ur ett socialt och kulturellt perspektiv vill Nylund studera 

användandet av bloggen, både gällande hur den produceras och hur den konsumeras, 

varpå både bloggen i sig, samt avsändaren bakom bloggen hamnar i blickfånget.  

Nylund har för avsikt att skapa en djupare förståelse gentemot bloggar och människors 

upplevelser kring dessa, varpå hon valt att använda sig av kvalitativa metoder, där hon 

kombinerat observationer, aktivt deltagande observationer och intervjuer (Nylund 2005, 

s. 6ff.).  

Det ur vår synvinkel mest relevanta avsnittet i Nylunds studie är det som behandlar 

produktionen av bloggar. I presentationen av resultatet kring bloggproduktion väljer 

Nylund att utgå ifrån tre centrala användningsområden, där det första handlar om att 

man publicerar blogginlägg för att antingen uttrycka sig i skrift eller för att dela med sig 

av någon form av information (Ibid., s. 44). Den andra funktionen handlar om att man 

genom bloggen kan skapa förutsättningar för att framkalla social interaktion, vilket 

möjliggörs genom att bloggen uppdateras regelbundet, och att den fungerar som en 

kommunikationskanal i form av bloggposter och kommentarer. Nylund anser även att 

interaktion är en väsentlig aspekt av bloggen som fenomen, då bloggen kan ses som en 

plattform där människor på olika sätt kan ge uttryck för sina identiteter. Interaktion kan 

även uppstå i och med att bloggar gör det möjligt att frambringa och hålla kontakter vid 

liv i ett byggande av olika nätverkskonstellationer (Ibid., s. 87). Det tredje 

användningsområdet handlar om att man genom bloggar ges möjligheten att organisera 

upplevda händelser och funnet material, exempelvis länkar, så att dessa kan återvinnas, 

förmedlas och arkiveras (Ibid., s. 87). Nylund ser även den personliga och den sociala 

kontexten som faktorer som kan påverka individers bloggproduktion, men hon menar 

att det är svårt att säga i vilken utsträckning enskilda faktorer som kön, ålder och 

intressen påverkar en persons bloggande var för sig. I stället menar hon att det är de 

specifika sammanhang en person befinner sig i som till största del påverkar dennes 

bloggskapande (Ibid., s. 72ff.).  
 

Chin-Lung Hsu och Judy Chuan-Chuan Lin (2008) har forskat kring vilka möjliga 

aspekter som står bakom människors motiv till att blogga (s. 65). Till grund för 

undersökningen utvecklades en modell, vilken tar utgångspunkt i “theory of reasoned 

action” (TRA), och består av tre olika delar; technology acceptance factors, knowledge 

sharing factors och social influence factors. I undersökningen samlades det in enkätsvar 

från besökare på diverse populära bloggar. Respondenterna fick svara på frågor 

kopplade till deras attityder gentemot bloggar, vilket därefter presenterades och 

validerades genom modellen för att därigenom dra slutsatser kring vad som motiverar 

personer till att använda bloggar. (Ibid., s. 68ff.) 

Det resultat som kom fram i studien var att en utmärkande majoritet menade att det som 

motiverade dem att använda bloggar till hög grad berodde på om de ansåg bloggandet 

som lustfyllt. Det spelade även roll huruvida bloggskribenten uppfattade gränssnittet 

som lätt att använda. En stor anledning till att människor valde att blogga var för att de 

kände att de ville dela med sig av sin kunskap. Det visade sig även att de tillfrågade inte 

bloggade för att det var sett som en norm, på så sätt att det ansågs förväntat av dem, 

utan för att det gav dem en känsla av tillhörighet och gemenskap med andra bloggare 

(Ibid., s. 71f.). 
 

Ytterligare en studie kring vad som motiverar personer att dela information, har utförts 

av Hsi-Peng Lu och Kuo Hsiao (2007), vilka menar att mycket av den forskning som 

sker om bloggar har en teknisk utgångspunkt. Av denna anledning menar Lu och Hsiao 

att det är särskilt relevant och intressant att studera de bakomliggande motiven till 

bloggandet (s. 346). 
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En modell konstruerades, som kom att ligga till grund för insamling samt analys av 

materialet. Det empiriska materialet samlades in genom en enkät, vilken slumpmässigt 

skickades ut till 1990 medlemmar av en populär blogg varav 549 personer svarade 

(Ibid., s. 350f.). 

I studien kom Lu och Hsiao fram till att de faktorer som hade mest påverkan på 

individens intentioner till att blogga var i vilken grad individen såg sig förmögen att 

skapa ny information samt förmedla kunskap vilka baseras på de tidigare erfarenheter 

denne har om att dela med sig av sin kunskap (Ibid., s. 354ff.). 
 

Glenda A. Gunter (2012) presenterar resultatet av ett flertal olika läsprojekt på skolor, 

där man använt sig av videoproduktion som en metod för att motivera elever till läsning 

(s. 135). I projekten som beskrivs deltog elever på högstadiet och gymnasiet under tre 

års tid, där eleverna på olika sätt fick göra bokrecensioner med hjälp av videor. Detta 

kunde handla om att eleverna filmar då de läser upp vad böckerna handlar om eller att 

eleverna producerade reklamklipp genom att dramatisera utvalda scener ur böckerna 

(Ibid., s. 142ff.). Det empiriska materialet som låg till grund för studien utgjordes av 

enkäter vilka eleverna fick besvara före och efter deltagandet. Resultatet av studien 

visade att det fanns en markant skillnad i hur eleverna kände för läsning, innan och efter 

programmet. Eleverna kände sig mer positiva till läsning efter deltagandet och upplevde 

även läsandet som mer lustfyllt (Ibid., s. 145). 

Resultatet indikerade på att eleverna, genom att göra videor, manades till att processera 

den text de läst till visuella bilder, någonting som Gunter menar gav eleverna en inre 

motivation till läsning samt ett ökat självförtroende och känsla av att de klarar av 

läsningen (Ibid., s. 150). 
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4 Teoretisk ram 

 
4.1 Teoretisk modell  
 

I vår undersökning har vi utgått från modellen utvecklad av Hsu och Lin (se figur 1), 

vilken vi nämnt i ovanstående kapitel. Modellen grundar sig i “theory of reasoned 

action” (TRA), en motivationsteori grundad av Icek Ajzen och Martin Fishbein. Ajzen 

och Fishbein (1980) menar att TRA utgår från att en individs beteende är förutbestämt 

av dennes intentioner, vilka utgörs av individens personliga attityder, samt sociala 

influenser. Dessa båda faktorer har alltid en påverkan på individens intentioner, men i 

vilken grad de inverkar har att göra med den specifika situationen och personen i fråga.  

 

TRA menar även att en individs attityder utgår från dennes övertygelser om vilket 

resultat en viss handling kommer leda till; om individen har en tilltro till att en viss 

handling kommer att ha en fördelaktig utgång blir denne mer motiverad att utföra 

handlingen (s. 6f.).  

Ajzen och Fishbein bortser inte från att det även finns andra yttre faktorer som kan ha 

en inverkan på en individs intentioner. Dessa yttre faktorer är kopplade till individens 

personlighet och demografi, och kan exempelvis handla om ålder, kön och etnicitet 

(Ibid., s. 84). Dessa aspekter ses dock endast som externa variabler och utgör inte någon 

central del inom TRA (Ibid., s. 9).  

 

 

 

 
Figur 1. Forskningsmodell av Hsu och Lin (2008, s. 67) 

 

 

Modellen som Hsu och Lin (2008) har utvecklat består som vi tidigare nämnt av tre 

olika faktorer; sociala influenser (social influence), kunskapsförmedling (knowledge 

sharing) och teknologiska aspekter (technology acceptance). De två första faktorerna är 

direkt influerade av TRA, medan den tredje teknologiska aspekten lades till av Hsu och 

Lin, då de såg denna faktor som nödvändig för att kunna förklara motiven bakom 
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människors bloggande (s. 66). Den teknologiska aspekten består av perceived 

usefulness, perceived ease of use och perceived enjoyment. Dessa aspekter grundar sig i 

hur skribenten på en blogg upplever att bloggens teknologi dels är användarvänlig, dels 

är till nytta för bloggaren samt om bloggaren upplever det som underhållande. 

Tillsammans bygger dessa tre aspekter upp en attityd gentemot bloggfunktionerna och i 

vilken grad bloggaren vill använda dessa. 

 

Den kunskapsförmedlande faktorn är uppdelad i fem delar, reputation, trust, expected 

relationships, altruistic och expected reciprocal benefit. Med reputation avses huruvida 

en person väljer att delta i syfte att öka sitt anseende. Trust innefattar graden av tilltro en 

person känner gentemot andra människor som vistas på bloggar. Med expected 

relationships menas huruvida en person anser att man genom kunskapsförmedling kan 

skapa ömsesidiga relationer. Altruistic menar Hsu och Lin utgår från att människan, vill 

delge sin kunskap i syfte att förbättra andras välbefinnande. Därmed förmedlas 

kunskapen på ett osjälviskt sätt utan att avsändaren har någon tanke på att få tillbaka 

någonting i gengäld. Den aspekt som benämns expected reciprocal benefit menar Hsu 

och Lin kan ses som egoistisk, där personen som delger sin kunskap förväntar sig att få 

någonting tillbaka, vanligtvis i form av ekonomisk kompensation (Ibid., s. 66ff.). 

 

De sociala influenserna innefattar aspekterna social norms och community 

identification. Hsu och Lin menar att dessa aspekter har en inverkan på huruvida en 

person vill vara delaktig och tillhöra en gemenskap. I denna gemenskap innefattas 

sociala normer och regler för hur man bör uppföra sig, samt vilka roller som de 

deltagande personerna identifierar sig med. De sociala influenserna ses som faktorer 

som inte påverkar en individs attityder, utan istället har en direkt påverkan på personens 

intentioner till att utföra en viss handling (Ibid., s. 67). 
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5 Metod 

 

5.1 Urval och avgränsning 

 

Vi definierar vår population som 6:e klassare med läsintresse, som medverkar i 

skapandet av en biblioteksblogg. Med utgångspunkt i denna population valde vi en 

grundskola där skolbibliotekarien tillsammans med eleverna driver en biblioteksblogg.  

Då vi strävade efter att erhålla åsikter från en så homogen grupp som möjligt, valde vi 

att utföra våra intervjuer med elever från samma årskurs och samma skola, där 

majoriteten av eleverna har annat modersmål än svenska. Skolbibliotekarien på den 

utvalda skolan valde sedan, i samverkan med klassläraren, ut lämpliga informanter av 

samtliga sjätteklassare. 

Av totalt 32 elever var det 15 barn som fick förfrågan om att bli intervjuade. Bland 

dessa 15, var det totalt 8 elever som både ville och fick tillåtelse från föräldrar att delta i 

studien. Vi valde således att avgränsa vår undersökning till att studera en specifik 

biblioteksblogg, vilken drivs av elever vid en F-6 skola. Vi avgränsade oss ytterligare 

till att enbart fokusera på elever i årskurs sex, då det var dessa som först var med och 

startade biblioteksbloggen.  

 

 

5.2 Val av metod 

 

Då vår avsikt var att få en ökad förståelse för sjätteklassares upplevelser av deras 

medproduktion av en biblioteksblogg på ett djupare plan, valde vi att använda oss av 

kvalitativa samtalsintervjuer. Detta resonemang går i linje med Steinar Kvales och 

Svend Brinkmanns (2009) tankegångar, då de menar att man genom intervjuer med 

människor får ”[...] kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de 

lever i.” (s. 15).  

 

Det positiva med intervjuer som forskningsmetod är att mer ingående svar kan ges än i 

enkäter. Intervjuerna kan även anpassas under samtalets gång, då det går att justera 

intervjufrågorna och komma med följdfrågor beroende på hur dialogen fortskrider, 

något som ej är möjligt i en enkätundersökning där man måste nöja sig med de svar som 

ges. (Bell 2006, s. 158). Detta fann vi särskilt lämpligt då vi valt att undersöka barns 

uppfattningar, då vi tänkte oss att barn saknar kunskap om vissa begrepp och kan bete 

sig oförutsägbart. Med den bakgrundsinformation vi hade om våra informanter 

beträffande att de har annat modersmål än svenska och därmed kan ha vissa 

begränsningar gällande svenska språket, såg vi även detta som en ytterligare anledning 

till att använda intervjuer som metod, då vi antog att det skulle vara lättare för eleverna 

att uttrycka sig samt att förstå våra frågor muntligt.    
 

 
5.3 Genomförande  
 

I ett tidigt stadie av undersökningen insåg vi att det som vi ämnade studera inte 

överensstämde med våra informanters upplevda erfarenheter. Detta med anledning av 

att vi till en början avsåg att undersöka vilka attityder barn har gentemot 

biblioteksbloggar i allmänhet. Under insamlingen av det empiriska materialet upptäckte 

vi dock att eleverna som vi intervjuade endast relaterade till den blogg som de själva var 
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med och deltog i. Därmed blev det svårt för eleverna att kunna ge relevanta svar på en 

stor del av våra intervjufrågor, varpå vi insåg att vår undersökning hade tagit en annan 

riktning än vad vi innan hade föreställt oss. Dock så insåg vi att vårt insamlade 

empiriska material innehöll intressanta aspekter som vi ville lyfta fram och fördjupa oss 

i. Så istället för att se oss om efter helt nya informanter, valde vi att omformulera vårt 

syfte, som nu kom att fokusera på elever som bloggproducenter snarare än 

bloggkonsumenter.  

  
 

5.3.1 Intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes, utformade vi en intervjuguide (se bilaga B), vilken kan 

ses som semistrukturerad, då vi på förhand utgick från olika teman och konstruerade 

frågor utifrån dessa. Frågorna ses dock endast som ett stöd, då man vill lämna utrymme 

för respondenten att tala fritt om sina upplevelser, samt att det ges möjlighet att ställa 

nya frågor som kan dyka upp under samtalets gång (Wildemuth 2009, s. 233). 

Nackdelen med detta kan vara att samtalet kan leda in på områden som är mindre 

relevanta för undersökningen och att man därmed inte får svar på alla teman som man 

tänkt sig (Bell 2007, s. 162).  

 

Pilotintervjuer genomfördes med två barn i åldrarna 11 och 12, varpå vi justerade vår 

intervjuguide så att frågorna blev fler och mer specifikt inriktade på olika teman (se 

bilaga B och C).  

Vid intervjuer med barn under 16 år krävs, utöver ett eget godkännande, även tillstånd 

av målsman (Trost 2010, s. 83f.). Av denna anledning skickade vi ut missivbrev till 

barnen att ta med hem, där vi förklarade undersökningens syfte och upplägg (se bilaga 

A). Till missivbrevet bifogades även ett svarsformulär där föräldrarna fick ta ställning 

till elevernas medverkande.  

 

Intervjuerna tog plats i elevernas skola, vilket vi menar är en fördel, då detta är en 

bekant och trygg miljö som barnen är vana att vistas i dagligen. Intervjuerna 

dokumenterades genom både anteckningar och ljudinspelningar, vilka sedan 

transkriberades. Vi började med att utföra sex intervjuer vid ett första tillfälle, varpå vi 

intervjuade ytterligare två informanter vid ett andra tillfälle. Vid detta andra tillfälle 

valde vi även att göra kompletterande intervjuer med några av de tidigare 

informanterna, för att utförligare kunna besvara vårt nya syfte.  Här hade vi även 

modifierat vår intervjuguide, så till vida att vi tillfört nya frågor kopplade till det nya 

syftet, vilka var mer inriktade på genomförandet av videoinspelningarna samt tävlingen 

eleverna medverkat i. 

Att vårt intervjuantal endast blev åtta stycken beror på det bortfall vi hade. Dock menar 

vi att det är tveksamt om fler intervjuer skulle ha berikat vår empiri, då vi upplevde att 

vi fick många liknande och återkommande svar, vilket tyder på en viss “teoretisk 

mättnad”.          
 

 

5.3.2 Val och användning av analysmodell 

För att kunna analysera vårt resultat valde vi att använda oss av den tidigare nämnda 

forskningsmodellen konstruerad av Hsu och Lin, då vi såg den som tillämpbar på vår 

egen studie. Som vi tidigare nämnt grundar sig analysmodellen i att olika faktorer har en 

inverkan på en individs attityder samt intentioner till bloggande. Dessa faktorer och 

tillika motiv till att blogga, utgör därmed de olika kategorierna vilka vi förhåller oss till 

och utgår från då vi analyserar vårt resultat. För att Hsu och Lins modell (se figur 1) 
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skulle kunna passa med det resultat vi kommit fram till valde vi att till viss del 

modifiera den (se figur 2). 

 

 
 

Figur 2. Vår egen forskningsmodell 

 
 

Då vår studie skiljer sig från Hsu och Lins undersökning gällande studieobjekt, kom vi 

att exkludera vissa aspekter ur deras modell; percieved usefullness, trust och expected 

relationships, då dessa inte visat sig särskilt framträdande i vår studie.   

De övriga aspekterna i Hsu och Lins modell valde vi att behålla, men vi översatte dem 

till termer som vi för vårt resultat ansåg mer lämpliga.  

 

I vår modell har vi även inkluderat två nya aspekter, en aspekt vi valt att kalla 

deltagande, som vi menar är den aktiva handling som sker då eleverna är delaktiga i 

produktionen av biblioteksbloggen.  

Genom att eleverna samarbetar i skapandet av videoinläggen, menar vi att deltagandet 

kan leda tillbaka till de sociala faktorerna, så till vida att en känsla av grupptillhörighet 

kan uppstå.  

Den andra aspekten är en faktor vi valt att kalla återkoppling, vilken är respons på 

elevernas deltagande i biblioteksbloggen. Återkopplingen rymmer enligt oss både 

kommentarer från lärare och bibliotekarier på bloggen, samt feedback från 

klasskamrater och skolbibliotekarie under gemensamma diskussionstillfällen. Vi menar 

att återkopplingsaspekten kan ha en inverkan på huruvida en person vill komma att 

fortsätta dela med sig av information, samt en individs känsla av grupptillhörighet, 

varpå vi anser att återkopplingsaspekten kan leda tillbaka till både de 

kunskapsförmedlande och sociala faktorerna.    

 

I vår analys har vi även tagit fasta på Ajzen och Fishbeins resonemang kring att externa 

variabler kan inverka på en individs intentioner. I vårt resultat har vi kunnat uttyda tre 
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externa variabler som vi valt att inkludera i vår modell, då de kan ha en indirekt 

påverkan på elevernas attityder och intentioner till att delta i biblioteksbloggen. Dessa 

menar vi handlar om huruvida man har tillgång till digitala redskap eller inte i sin 

privata sfär, språkliga förutsättningar, samt personlighetsdrag.  

Vi menar att det går att dra paralleller från variablerna språkliga förutsättningar och 

tillgång till digitala redskap, till de teknologiska faktorerna. Vi ser även kopplingar 

mellan variablerna personlighetsdrag och språkliga förutsättningar och de 

kunskapsförmedlande faktorerna.  

 

Då vi menar att de externa variablerna är sammankopplade med våra övergripande 

faktorer, har vi i vår analysdel valt att inte använda några specifika rubriker för de 

externa variablerna, utan integrerat dessa tillsammans med de övergripande faktorerna.  

I vår modell har vi även valt att illustrera att de externa variablerna har en påverkan på 

de sociala faktorerna samt återkopplingen, då vi ser det som att en mer utåtriktad person 

som har de språkliga förutsättningarna troligtvis kommer känna en större vilja ta plats i 

den sociala gemenskapen och i de diskussioner som förs där, än en blyg person som 

saknar de språkliga förutsättningarna. Dock ser vi denna inverkan som självklar, och då 

vi även har haft svårigheter att definiera denna inverkan utefter vårt resultat, avser vi att 

inte redogöra för denna påverkan i vår analys.   
 

 

 

5.4 Forskningsetiska principer 

 

I och med att vår studie innefattar barn ser vi det som extra viktigt att ta fasta på 

vedergällande forskningsetiska principer.   

Då eleverna som medverkat i studien är under 16 år, krävdes tillstånd av målsman, 

varpå missivbrev skickades ut till elevernas föräldrar där vi även informerade om att 

deltagandet var frivilligt samt att det inspelade materialet endast skulle användas av oss 

i forskningssyfte, och att det därmed inte skulle komma att föras vidare till någon 

utomstående person. 

För att ingen av våra informanter skulle kunna identifieras, anonymiserade vi dessa med 

hjälp av fiktiva namn.  

Vi är dock medvetna om att det finns en svårighet i att anonymisera skolan, då den med 

sitt bloggprojekt samt medverkan i lästävlingen, kan ses som relativt unik och därmed 

lätt att identifiera. Trots detta ser vi ingen anledning att öppet gå ut med namnet på 

skolan där vi bedrivit vår forskning, då detta saknar relevans för vår studie och dess 

syfte. 

 

 
5.5 Metoddiskussion 

 

Svårigheten med att intervjua barn kan vara att de känner sig i underläge och därför inte 

uttrycker sina åsikter i samma grad som i en anonym enkät. Detta var någonting som vi 

till viss del upplevde, då vi som utomstående främlingar skulle intervjua eleverna, vilket 

kan vara orsaken till vi uppfattade några av eleverna som blyga. Någonting som vi 

dessutom fick intrycket av var att en del av eleverna vid vissa tillfällen verkade ge oss 

de svar som de trodde att vi ville höra, inte deras egentliga åsikter.  

Vi tror även att det kan hända att våra respondenter har färgats av den tävling som de 

medverkat i, samt de auktoritära vuxna som i olika sammanhang varit närvarande i 
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skapandet av biblioteksbloggen, där exempelvis begrepp som “inspiration” och 

“delaktighet” är vanligt förekommande, vilka var ord som återkom under 

intervjusamtalen. Huruvida dessa begrepp och uppfattningar om exempelvis att alla ska 

få delta, samt den återkommande viljan att inspirera andra till läsning, är barnens egna 

åsikter eller sådant som de blivit påverkade av, är ingenting som vi med säkerhet kan 

uttala oss om. Vår förhoppning och tro är dock att eleverna svarade sanningsenligt i den 

mån de kunde, men med detta sagt är vi medvetna om att det kan förekomma vissa 

felaktigheter i de svar som samlats in.  

Vi upplevde även under intervjuerna att eleverna inte alltid förstod våra frågor. En orsak 

till detta kan vara att samtliga elever som medverkade i undersökningen har 

utlandsfödda föräldrar, och därmed annat modersmål än svenska.  

 

När det kommer till olika typer av begrepp, som exempelvis blogg, kan vi även tänka 

oss att våra egna referensramar skiljde sig från elevernas, varpå missförstånd ibland 

inträffade, då våra informanter refererade till andra saker än vad vi avsåg. Vi var därför 

ofta tvungna att anpassa vårt språkbruk gentemot varje enskilt barn då vi uttryckte våra 

frågor, vilket var en utmaning då vi på förhand saknade kännedom om elevernas 

tidigare kunskaper om biblioteksbloggar och om deras nivå i svenska språket.   
 

Angående det att vi använde oss av andra personers rekommendationer menar vi kan ha 

både fördelar och nackdelar. De positiva aspekterna är att vi, förhoppningsvis, kom i 

kontakt med informanter som stämde överens med våra kriterier för urvalet, då våra 

“mellanhänder” kände till den tänkta populationen väl. Samtidigt är vi medvetna om att 

det finns risker med detta förfarande, då vi var tvungna att lita på att andra personers 

rekommendationer var korrekta och inte vilseledande. Vi menar dock att detta 

tillvägagångssätt var vårt enda alternativ för att kunna genomföra vår undersökning, då 

vi själva saknar kunskap om den tilltänkta populationen.  

 

En ytterligare aspekt var huruvida informanterna frivilligt deltog i studien, eller om de 

kände sig påtvingade att delta. Trots att studien baseras på deltagarnas frivillighet, 

upplevde vi att särskilt en av eleverna inte var intresserad och engagerad i 

samtalsintervjun utan verkade frånvarande och likgiltig.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

6. Resultat 

 

Nedan redogör vi för det resultat som stått att finna i vår studie. Vi har valt att redovisa 

resultatet genom att presentera en respondent i taget, för att på ett tydligt sätt få fram 

varje elevs uppfattningar och därefter kunna jämföra dessa i analysdelen. För att 

undvika identifiering av våra respondenter har vi gett dem fiktiva namn.   
 

 
6.1 Ellen 

 

Ellen är 13 år och tycker om att läsa vardagsrealism, om personer i hennes egen ålder. 

Hon har en egen dator hemma och en smartphone med trådlöst internet. Hon använder 

datorn sällan, men sin mobil desto mer.  

 

När det kommer till medverkan i bloggen så har hon inte varit med och boktipsat på 

video, då hon inte tycker om att bli filmad. Vi får intrycket av att hon är blyg och inte 

gärna vill vara i centrum. Däremot har hon varit med och filmat sina kompisar, vilket 

hon tycker är roligt. Hon upplever också att hon själv och de övriga klasskamraterna på 

ett självständigt sätt klarar av att filma utan hjälp från skolbibliotekarie eller lärare. När 

vi frågar henne om hur hon upplevt tävlingen, svarar hon “[d]et var kul, att filma och 

sånt..och vi började läsa mer.” Vi frågar henne även om hon tycker det är roligast att 

vara med och göra boktips på video eller som text, varpå hon svarar att det är roligare 

med videor, både när det kommer till att filma sina kompisar med iPads men också då 

hon går in på bloggen för att ta del av de övriga klasskamraternas boktips. Trots att hon 

är blyg, så uppskattar hon när hon får kommentarer på de videor som hon varit med och 

filmat. Hon ser kommentarer som feedback, vilket gör att de kan förbättra sina 

kommande videor. Det hon anser är bäst med bloggen är att man kan få tips på nya 

böcker, om man inte vet vad man ska läsa.  
 

 

6.2 Jason 

 

Jason är 13 år och föredrar att läsa Mangaböcker. Han har ingen egen dator hemma och 

får inte ta med sig sin skoldator hem för föräldrarna. Han har inte heller någon egen 

mobiltelefon.  

 

Jason vet på ett ungefär vad en vanlig blogg är, men verkar helt ovetande om vad en 

biblioteksblogg är. När vi frågar om skolans biblioteksblogg vet han att den finns, men 

har knappt besökt den själv, utan uttrycker: “[...] jag är ju inte inne på den så mycket, 

för jag har ju ingen dator.” Han har varit med och blivit filmad en gång, men ville inte 

att videon skulle läggas upp på bloggen.  
 

 
6.3 Fanny 

 

Fanny är 13 år och brukar mest läsa deckare, men även lite fantasy. Hon har ingen egen 

dator hemma, men får låna sin systers. Hon har en egen smartphone med fri surf, vilken 

hon använder betydligt oftare än datorn.  
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I biblioteksbloggen har Fanny medverkat med tre stycken boktips samt en video med en 

författarpresentation. Hon tycker det är roligt att bli filmad av sina kompisar och 

upplever att de för det mesta klarar av att spela in själva. Hon upplevde att det var roligt 

att medverka i tävlingen, och har även blivit inspirerad till att vilja läsa de böcker som 

klasskompisarna tipsat om på biblioteksbloggen.  

 

När det kommer till feedback och respons så tycker Fanny att det är bra att man kan 

kommentera på blogginläggen. Hon berättar att de flesta som kommenterar är 

bibliotekarier, och de brukar skriva positiva saker. Hon förklarar även att klassen, 

tillsammans med skolbibliotekarien, brukar gå in gemensamt och titta på de nya 

videoinläggen för att sedan diskutera “[...] om det var något man kunde ha förbättrat, 

som att man borde pratat segare, eller inte berättat så mycket om boken.” Vi fick 

intrycket av att hon uppskattar dessa diskussioner.  

Fanny berättar även att de blivit kontaktade av andra skolor som blivit inspirerade till att 

själva starta upp liknande boktipsbloggar med videor. Då vi frågade henne om vad som 

var positivt respektive negativt med bloggen svarade hon att det positiva var att 

människor som går in på bloggen kan få information om vad olika böcker handlar om. 

Det hon ansåg var negativt var att det inte är så många barn på andra skolor som 

besöker bloggen, vilket hon verkar tycka är synd, då det är barnen som bloggen främst 

vänder sig till.    

 

 

6.4 Jasmine 

 

Jasmine är 13 år och föredrar att läsa spännande eller roliga böcker. Hon har egen dator 

med internet och är ständigt uppkopplad på den när hon inte är upptagen med andra 

aktiviteter.  

 

Utöver skolans biblioteksblogg brukar Jasmine besöka andra typer av bloggar, med 

både text och videor. Dessa bloggar är skapade av både kompisar och kända personer, 

och handlar om bloggskribenternas vardag, samt om kläder och smink. Jasmine besöker 

ingen blogg regelbundet, utan det sker sporadiskt då bloggskribenterna länkar till sina 

nya inlägg via Facebook. Jasmine talar även om hur roligt hon tycker det är att vara med 

i olika medier, vilket hon har varit ett flertal gånger.  

 

För biblioteksbloggens räkning har Jasmine blivit filmad, men videon lades aldrig upp, 

då hon “skrattade ihjäl sig” och därmed inte lyckades fullfölja sitt boktips. Dock har hon 

varit med i ett reportage om skolans medverkan i lästävlingen, vilket hon berättar att 

hon “brukar gå in och kolla på igen och igen.” Det framkommer även tydligt att hon 

konstant vill ha bekräftelse i alla sammanhang hon figurerar i, och är endast intresserad 

att del av andras kommentarer om de handlar om henne och det hon varit delaktig i. När 

vi frågar henne om hon brukar läsa skolans biblioteksblogg så blir svaret: “[j]o, men då 

är det mest för att kolla på om det har kommit nån ny video på mig!” Hon menar även 

att samtliga i klassen delar hennes syn på att det huvudsakliga syftet med bloggen är att 

få medverka i videor och sedan få se sig själva på bloggen och YouTube.  

 

Det Jasmine tycker är det bästa med bloggen är att eleverna och skolan får publicitet 

genom videoinläggen. Hon uppger att klasserna är måna om att få fler besökare till 

bloggen, och att flera av eleverna har länkat till bloggen på Facebook, för att kunna 

sprida bloggen vidare. Hon delger att lärare från både Stockholm och Norge har 

uppmärksammat bloggen och kommenterat deras inlägg. Det märks att hon känner en 
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glädje och stolthet över att hennes skola blivit satt på kartan: “[...]och vi ba ‘oh my god, 

Norge!’ Du vet, vi är ju bara en helt vanlig skola, det finns ju mycket kändare skolor 

eller vad man nu ska säga.”     

 

 

6.5 Alicia 

 

Alicia är 12 år och tycker om att läsa deckare. Hon har egen dator hemma men sitter 

inte särskilt mycket vid den. Däremot använder hon sin smartphone desto oftare.  

 

I fråga om hur bloggen startade svarar Alicia att det började med att klasserna skulle 

vara med i en tävling där man kunde vinna pengar till klassen, vilket gjorde att eleverna 

blev motiverade till att delta i bloggen.  

Alicia menar att det är roligt att berätta om böcker på video, främst för att andra ska bli 

inspirerade och få mer information om böckerna: “[d]e får ju veta om boken, om den är 

bra eller dålig, sen läser de ju den om de vill.” Hon uttrycker även att det är roligt att få 

synas på film. På frågan om vad hon anser om kommentarsfunktionen på bloggen, 

svarar hon att det är bra, då andra får möjlighet att skriva vad de själva tycker om boken 

eller videon. 

 

 

6.6 Michelle 

 

Michelle är 13 år och gillar att läsa spännande böcker. Hon har egen dator som hon inte 

använder särskilt mycket, då hon upplever att det är smidigare att använda mobilen 

istället.  

 

Michelle tycker om att läsa personliga bloggar, skrivna av både kompisar och kända 

personer. Gällande skolans biblioteksblogg har hon varit med och tipsat om böcker i 

videor, och menar att hon blivit mer inspirerad och läst fler böcker efter att klassen 

medverkat i tävlingen. Det Michelle tycker är bra med skolans biblioteksblogg är att det 

är roligt att filma med iPads och att alla elever får vara en del av den, men hon känner 

att det är lite pinsamt att vem som helst kan se på videorna. Hon har även läst böcker 

som andra i klassen har tipsat om. Det hon anser vara mindre bra med bloggen är att den 

inte uppdateras så ofta. Hon menar även att bloggen inte har så många besökare, vilket 

hon tror kan bero på att det är svårt att hitta till bloggen.  

 

Beträffande interaktion på bloggen verkar Michelle inte vara särskilt intresserad av att 

få feedback för egen del, då hon inte har brytt sig om att se efter om någon har 

kommenterat hennes egna boktips. Gällande kommentarsfunktionen i allmänhet verkar 

hon ha delade meningar om huruvida den är bra eller dålig, då hon menar att det är 

positivt förutsatt att man skriver “snälla” inlägg. Hon menar även att det kan bli 

konflikter bland klasskompisarna, då hon tror att de som blir utan kommentarer kan ta 

illa vid sig. Av denna anledning väljer Michelle att inte kommentera alls på någon av 

klasskompisarnas videoinlägg. Men samtidigt tycker hon det är roligt att klasserna 

gemensamt har fått kommentarer från lärare från Stockholm, som skrev att de blivit 

inspirerade och själva skulle börja boktipsa med sina klasser.  
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6.7 Max 

 

Max är 12 år och brukar läsa faktaböcker och deckare. Han har en egen dator som han 

använder dagligen, men han har ingen mobiltelefon.  

 

När vi frågade Max vad han tyckte om att vara med i tävlingen svarade han att det var 

roligt att filma med iPads, men att det var lite jobbigt att själv bli filmad, då han kände 

sig blyg. Max var dock mån om att vinna tävlingen och ställde därför upp med sin 

medverkan för klassens skull. Han upplevde att de inte brukade behöva hjälp av någon 

vuxen med videoinspelningen, utan att de fixade det mesta själva. Det framgår även att 

Max tycker att det är lättare att ta in information genom videor, då han uttrycker: ”[d]et 

är roligare att kolla på video. Man lär sig mer, istället för text för man kan inte få in typ 

hela texten i huvudet.” 

 

På en fråga angående hur det är att vara med i videor som alla kan se, svarade Max: 

“[r]oligt men också pirrigt. Jag skrattade när jag såg mig själv.”  

Han tycker att det bästa med bloggen är att spela in videor och att alla i klassen får vara 

med, samt att det blivit roligare att läsa: “[d]om blir mer deltagna i det de läser så att de 

blir mer inspirerande.”  

Men det verkar dock som att engagemanget för bloggen inte är lika stort efter att 

klassen vunnit tävlingen, då Max uttrycker att deltagandet blivit mindre, eftersom de 

bara ville vinna tävlingen och göra skolan stolt.  

 

Gällande bloggkommentarerna så är Max positivt inställd, så länge kommentarerna inte 

är elaka. Han tycker det är roligt att bloggen kan motivera andra elever till läsning samt 

inspirera andra klasser till att starta liknande bloggar. Förvånansvärt är dock att Max 

själv inte verkar särskilt intresserad av att ta del av sina klasskamraters boktips, då han 

själv sällan besöker bloggen och aldrig känt sig inspirerad till att läsa någon bok som 

det tipsats om.  
 

 

6.8 Liza 

 

Liza är 13 år och föredrar att läsa roliga böcker. Hon har egen dator som hon använder 

5-6 timmar om dagen.  

 

Liza tycker om att läsa personliga bloggar som hennes kompisar skriver, vilka handlar 

om deras vardag och om hästar. Liza är ingen frekvent läsare av dessa privata bloggar, 

utan besöker dem då kompisarna berättar att de har skrivit något nytt, eller länkar till 

sina bloggar på Facebook. Gällande lästävlingen berättar Liza att det blivit roligare att 

läsa och att hon läser mer efter tävlingen. Det går även att uttyda en viss stolthet över att 

klassen vann tävlingen.  

Hon menar att det är positivt att alla i klassen får vara med och boktipsa då det gör att 

även de som inte brukade läsa, numera blivit mer motiverade, då hon uttrycker att alla 

måste boktipsa. 

 

Liza har både filmat sina klasskamrater och själv blivit filmad och menar att det som är 

bra med att göra videor är att det är lättare att prata om en bok än att skriva om den. Hon 

tycker själv att det är roligare att lyssna på någon som boktipsar än att läsa en text, 

eftersom man då även får se personen som boktipsar. Hon tycker också att det är roligt 
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när andra kommenterar på inläggen om de skriver “snälla saker” och berömmer deras 

boktips.  

Feedback från andra i klassen vid gemensamma träffar är även det någonting som 

uppskattas av Liza, då det hjälper eleverna att förbättra hur böckerna i kommande 

boktips presenteras.  

Hon upplever att de ibland kan behöva hjälp från någon vuxen, vid tillfällen då de kan 

ha svårt att koncentrera sig och fullfölja boktipsen.   
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7 Analys 

 

Nedan kommer vi att analysera vårt resultat med stöd av vår tidigare nämnda modell (se 

figur 2). 
 

 

7.1 Teknologiska faktorer  
 

Vi kan konstatera att huruvida våra informanter upplever att tekniken är lättanvändlig 

och lustfylld har en betydande inverkan på deras vilja att delta i biblioteksbloggen.  

Det är tydligt att eleverna är vana användare av digitala redskap, då de dels har en egen 

skoldator och dels för att de flesta även har en egen dator hemma samt en smartphone 

som de använder frekvent.   

Av denna anledning kan man anta att användningen av iPads känns naturlig för eleverna 

och främjar deras vilja att delta. De flesta av eleverna uttryckte en glädje av att vara 

med och filma eller att bli filmad med iPads. Dock var det en av informanterna, Jason, 

som avvek från resten av eleverna. Han visade varken intresse eller entusiasm gällande 

deltagandet och användningen av tekniken. En möjlig orsak till detta kan vara att Jason 

inte använder sig av digitala redskap privat, då han delger att han inte har någon egen 

dator eller mobil samt att han inte får ta med sig skoldatorn hem. Användningen av 

digitala redskap är följaktligen ingen naturlig del av Jasons privata vardag, till skillnad 

från de övriga respondenterna som ofta är uppkopplade med datorer och smartphones. 

Vi menar att detta i sin tur kan leda till att Jason inte ser tekniken som lika lättanvändlig 

som de övriga respondenterna, vilket således påverkar hans attityder och intentioner till 

att delta i biblioteksbloggen.  

 

Vi tror också att det faktum att flera av respondenterna är vana konsumenter av privata 

bloggar, har en inverkan på elevernas eget medverkande i biblioteksbloggen, då det 

verkar som att bloggen är ett för dem bekant, lustfyllt och lättanvändligt medium.  

En ytterligare faktor till att eleverna känner motivation till att använda videor som 

medium istället för text skulle kunna vara att de ser det som enklare att både formulera 

sig och själva ta in information, då vissa kan ha svårigheter med svenska språket. Detta 

var något som i synnerhet framkom hos Max, då vi noterade att han ibland hade 

svårigheter att uttrycka sig, samt att han själv menade att det var enklare att ta in en 

video än en text.  
 

 

7.2 Kunskapsförmedlande faktorer  
 

De motiv till att delta i biblioteksbloggen som visat sig mest framträdande är de 

kunskapsförmedlande faktorerna, främst den altruistiska aspekten, det vill säga viljan att 

på ett osjälviskt sätt dela med sig av kunskap till andra. I detta fall handlar elevernas 

kunskapsförmedlande om dels att förmedla boktips, och dels om viljan av att visa på hur 

man kan skapa en biblioteksblogg med hjälp av nya digitala redskap.  

Hälften av eleverna uttryckte att de ville dela med sig av sin kunskap om böckerna som 

de tipsade om för att på så vis inspirera andra till läsning. Den litteraturförmedlande roll 

som eleverna intar kunde enligt dem själva bidra till att andra människor ges 

information om nyutgivna böcker, blir inspirerade om de inte vet vad de vill läsa, samt 

kan ta del av bokrecensioner med böckernas handling och personliga omdömen. Att 

eleverna vill sprida sin kunskap blir även tydligt då vi uppfattar det som att de är måna 
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om att fler elever i deras egen ålder ska hitta till bloggen för att kunna ta del av 

boktipsen. Gällande elevernas vilja att vara föredömen för andra skolelever till att 

blogga, var det en av respondenterna, Max, som uttryckte att han kände en vilja att delta 

i biblioteksbloggen i syfte att inspirera elever på andra skolor till att starta liknande 

bloggar. 
 

Beträffande de egoistiska faktorerna som inbegriper en yttre belöning, i form av 

exempelvis ekonomisk kompensation, tog sig dessa i uttryck då två av eleverna delvis 

menade att de ville delta i skapandet av bloggen i syfte att vinna lästävlingen. Max 

uttryckte även att eleverna inte var lika intresserade av att medverka i skapandet av 

biblioteksbloggens innehåll efter det att de vunnit tävlingen. Därmed kan man dra 

slutsatsen att en motivationsfaktor som funnits med från början, inte längre finns 

närvarande.  
 

Gällande den erkännande aspekten går den att finna på både ett personligt och ett 

kollektivt plan. På ett personligt plan står detta i synnerhet att finna hos en av våra 

respondenter, Jasmine, som uttrycker att den främsta drivkraften bakom hennes 

deltagande handlar om att bli synliggjord på webben och i andra medier. Detta märks 

tydligt, då hon exempelvis berättar att hon endast vill besöka biblioteksbloggen för att 

se om det lagts upp någon ny video på henne själv. Hon talar även om att samtliga av 

eleverna medverkar i videorna i syfte att därefter få se sig själva på bloggen och på 

YouTube. Beträffande den erkännande aspekten sett ur ett kollektivt perspektiv står 

detta att finna hos två av våra respondenter, Jasmine och Michelle, som uttrycker glädje 

i att skolan och dess biblioteksblogg har blivit satt på kartan, då den har kommit att 

uppmärksammas i media och bland lärare och bibliotekarier från exempelvis Norge och 

Stockholm.  
 

Vi tror att en individs personlighetsdrag samt språkliga förutsättningar har en inverkan 

på huruvida en person förmår och drivs till att vilja dela med sig av sin kunskap till 

andra. Vi menar att en mer utåtriktad person som även har en förmåga att uttrycka sig 

språkligt blir mer motiverad att kommunicera ut sin kunskap. Detta var någonting som 

vi främst noterade hos Jasmine, då det var lätt att föra ett samtal med henne och hon 

hade en extrovert personlighet, vilket vi tänker oss påverkar det faktum att hon var 

engagerad i klassernas bloggproduktion samt angelägen om att få det hon medverkat i 

publicerat. I kontrast till Jasmine var Jason inåtvänd och verkade inte ha lika lätt för att 

förstå och uttrycka sig på svenska språket, något som vi tror kan vara en del av hans 

motstånd för bloggproduktionen, hans eget deltagande och oviljan att lägga upp den 

video han medverkat i. Även Max hade språkliga svårigheter och kände sig blyg vilket 

vi menar utgjorde hinder för hans deltagande. Den stora skillnaden mellan Jason och 

Max var dock att Max drevs av andra motivationsaspekter då han såg det som viktigt att 

ställa upp för sin klass och vinna tävlingen, vilket ändå gjorde att han blev mer 

engagerad i bloggproduktionen än Jason. 
 

 

7.3 Sociala faktorer  
 

De sociala faktorerna, det vill säga normer och tillhörighet i gemenskap, tar sig i uttryck 

dels genom att två av respondenterna, Max och Liza, ser det som att samtliga i klassen 

måste delta i biblioteksbloggen, vilket således kan ses som en norm som blir en social 

motivationsfaktor. 
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Även det faktum att flera av respondenterna har vänner som producerar privata bloggar, 

tänker vi oss skapar en slags norm, där eleverna ser bloggen som ett självklart medium 

att använda sig av för att uttrycka sig på olika sätt. 

Vi menar även att klassernas bloggprojekt i sig kan ses som en norm, i den bemärkelsen 

att allt fler privatpersoner idag väljer att göra sig själva offentliga genom att synliggöra 

sin identitet med hjälp av i synnerhet sociala medier och bloggar där bild- och 

videoformat har kommit att få en allt mer central roll. Detta är någonting som vi tror 

passar vissa personer bättre än andra. De respondenter som är extroverta har därmed en 

större drivkraft att vara delaktiga i skapandeprojekt som tar sig plats i det allt mer 

växande sociala mediebruset.    
 

Gällande tillhörighet i gemenskap kan man se det som att klasserna genom bloggen har 

fått en ny plattform där de genom sina boktips kan förmedla personliga åsikter om den 

litteratur de läst. Detta menar vi kan stärka klassernas gruppdynamik, då de har ett 

gemensamt ämne att förenas kring. Det framkommer även hos Michelle att det är viktigt 

att alla elever är med och driver bloggen, och vi tolkar det som att viljan att tillhöra en 

grupp med ett enat mål att sträva efter, är en stor drivkraft som motiverar henne till att 

delta i biblioteksbloggen. Även Max och Liza håller med om att det faktum att alla får 

vara med och att de gemensamt skapar bloggen är någonting som gör det roligt att delta 

och de uttrycker även en stolthet i att klassen vunnit tävlingen.      
 

 

7.4 Återkoppling 

 

Den återkopplande aspekten innefattar dels elevernas gemensamma gruppdiskussioner, 

där de ger feedback på klasskompisarnas videor, och dels den feedback som klassen får 

på biblioteksbloggen i form av kommentarer från lärare och bibliotekarier.  

Nästan alla av våra respondenter uppgav att de uppskattade att få återkoppling på sitt 

deltagande.  

Gällande gruppdiskussionerna var eleverna särskilt positiva, då de menade att dessa 

tillfällen kunde hjälpa dem att utveckla sina boktips. Angående återkoppling i form av 

kommentarer på bloggen framkom det att majoriteten av respondenterna såg dessa som 

positiva så länge de var välvilliga. 

 

Vi menar att den återkopplande aspekten i sin tur kan har en inverkan på både de 

kunskapsförmedlande faktorerna, samt på de sociala faktorerna. Detta med anledning 

till att vi antar att då eleverna samlas för att titta på videorna och kommentarerna de fått 

på biblioteksbloggen, samt att de diskuterar varandras boktips, så har eleverna något 

gemensamt att samlas kring och som alla kan relatera till. Detta kan i sin tur skapa goda 

förutsättningar för att stärka elevernas känsla av grupptillhörighet och självförtroende. 

Vi antar även att de muntliga kommentarer eleverna får från varandra, samt den 

skriftliga respons som ges av andra lärare och bibliotekarier som besöker bloggen, kan 

uppmuntra eleverna till att vilja fortsätta dela med sig av sin kunskap, det vill säga att 

fortsätta producera boktips. Vi tror också att återkopplingsaspekterna har en inverkan på 

elevernas känsla av erkännande, både på det personliga och det kollektiva planet, då 

bloggkommentarerna kan vara riktade till de enskilda eleverna samt till klasserna och 

bloggproduktionen som helhet.    
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8 Slutsats 

 

Nedan kommer vi att besvara de frågeställningar vi ämnat utgå från i vår studie. 
 

 

8.1 Vad motiverar eleverna till att delta i biblioteksbloggen? 

 

I vår studie har vi kunnat ta fasta på att de främsta faktorerna som ligger till grund för 

elevernas intentioner att delta i biblioteksbloggen är de teknologiska samt de 

kunskapsförmedlande delarna. Inom de teknologiska faktorerna är den mest 

framträdande aspekten kopplad till huruvida eleverna känner en glädje och lustfylldhet i 

att använda ny teknik i form av iPads.   

Inom de kunskapsförmedlande faktorerna är den mest utmärkande delen den 

altruistiska, där hälften av våra respondenter uppger att de vill delta i biblioteksbloggen 

för att andra ska kunna ta del av deras boktips, men även i syfte att inspirera andra till 

att starta liknande biblioteksbloggar. Vi har också kunnat uttyda den egoistiska och den 

erkännande aspekten i viss utsträckning, då några av respondenterna verkade se det som 

motiverande att delta för att vinna tävlingen, samt på grund av det faktum att deras 

biblioteksblogg kommit att uppmärksammats av andra skolor.   

 

 

8.2 Hur upplever eleverna sitt deltagande i biblioteksbloggen? 

 

För nästan samtliga av våra respondenter upplevs deltagandet i biblioteksbloggen som 

någonting lustfyllt och positivt. Särskilt uppskattat var användningen av iPads, där 

eleverna upplevde en självständighet då de till största delen var oberoende av 

bibliotekarie och lärare. Även deras attityder kring läsning har blivit mer positiva, då de 

tycker att det blivit roligare att läsa böcker när de sedan ges möjligheten att berätta om 

de lästa böckernas innehåll för att sedan sprida vidare detta till andra. Beträffande 

videoklipp kontra textbaserade inlägg, ser eleverna det som betydligt roligare och mer 

lättförståligt med video än text.  

Gällande bloggprojektet som helhet, var det någonting som uppskattades av samtliga 

respondenter utom en, Jason, som inte verkade ha samma engagemang och intresse som 

de övriga tillfrågade eleverna. Hos de elever som var positiva gentemot bloggprojektet 

framkom det att det sågs som roligt att göra någonting tillsammans och förenas i ett 

gemensamt projekt att vara stolt över. 
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9 Sammanfattande diskussion  

 

Syftet med denna studie var att, med hjälp av kvalitativa intervjuer, undersöka vad 

skolelever har för tankar kring sin medproduktion av en biblioteksbloggs innehåll. Då 

det saknas tidigare forskning om detta specifika fenomen, det vill säga barn som deltar i 

videobloggar, menar vi att det kan vara svårt att jämföra vårt resultat med den tidigare 

forskning som inkluderats i uppsatsen. Dock går det att se ett antal likheter, men även 

skillnader, vilka vi nedan avser att lyfta fram. 
 

I vår studie har vi funnit två huvudsakliga motiv som ligger till grund för sjätteklassares 

vilja att producera bloggar. Ett av de mest dominerande motiven var lustfylldheten i att 

använda ny teknik, vilket stämmer väl överens med Hsu och Lins resultat, där det mest 

utmärkande motivet handlade om den upplevda glädjen av att använda den teknik som 

är kopplad till bloggandet. Det andra motivet som vi tagit fasta på är viljan att dela med 

sig av sin kunskap på ett altruistiskt plan. Denna aspekt är även någonting som figurerar 

i Hsu och Lins studie, men dock inte lika framträdande som i vår undersökning. Vi 

finner det intressant att spekulera i hur det kommer sig att våra resultat skiljer sig på 

denna punkt. Möjligtvis kan det bero på att våra respondenter befinner sig i en annan 

kontext, där de deltar i bloggandet i skolan som institution, medan de tillfrågade i Hsu 

och Lins studie bloggar som privatpersoner. Vi antar att detta kan ha en inverkan på 

vilken av de kunskapsförmedlande faktorerna som ligger bakom individens vilja att dela 

med sig av sin kunskap. Vi tror även att det faktum att elevernas biblioteksblogg 

uppstod i samband med en tävling där det talats mycket om att “dela med sig av 

boktips” och “inspirera andra till läsning”, kan ha färgat eleverna i deras sätt att tala om 

sina upplevelser om deltagandet i biblioteksbloggen. Det är svårt att säga huruvida 

eleverna endast har anammat dessa formuleringar utan att själva reflektera över dess 

innebörd, eller om de faktiskt känner att de vill dela med sig av sina boktips på ett mer 

genuint plan.    

 

Om man ser till motivet som rör viljan av att dela med sig av information på ett mer 

övergripande plan, kan vi även dra paralleller till Nylund och Dvorak i Clyde, då de 

menar att förmedling av information kan ses som ett mänskligt behov, och således en 

viktig drivkraft bakom människors bloggande. Dock har Nylund och Dvorak inte gjort 

någon mer ingående uppdelning av tänkbara aspekter som kan ligga till grund för detta 

behov. Vi kan även här se kopplingar till Nardi et al., som i sin undersökning kring 

bloggskapande funnit att ett av de huvudsakliga motiven bakom produktionen av 

bloggar är att bloggskribenten vill förmedla åsikter om ett specifikt ämnesområde. Detta 

var även någonting som framkom i vår studie då eleverna genom sina boktips gavs 

möjlighet att framföra personliga omdömen kring litteratur.  

Nardi et al. menar även att ett ytterligare motiv bakom människors bloggande är att 

genom bloggen dela gemensamma intressen och åsikter, varpå bloggen blir ett 

kommunikationsredskap för medlemmar i forum. Vi menar att detta går i linje med vårt 

studieobjekt, då klasserna kan ses som ett forum som genom sin biblioteksblogg kan 

samtala kring ett gemensamt ämnesområde. 
 

Utöver våra övergripande faktorer, tog vi även fasta på tre externa variabler; språkliga 

förutsättningar, tillgång till digitala redskap och personlighetsdrag. Dessa menar vi 

påverkar våra huvudfaktorer, varpå vi ser de externa variablerna som en indirekt 

påverkan på elevernas attityder och intentioner till att delta i skapandet av 

biblioteksbloggen. Här menar vi att man kan dra paralleller till Nylund, som i sin studie 



  
 

27 

för ett liknande resonemang, då hon menar att bakomliggande faktorer såsom kön och 

ålder kan ha en inverkan på en individs kontext, men att den enskilda kontexten i sig har 

en större inverkan på människors bloggande, snarare än vad de externa variablerna har 

var för sig. Beträffande den externa variabeln som har att göra med elevernas språkliga 

förutsättningar, där majoriteten har ett annat modersmål än svenska, menar vi att denna 

skulle kunna öka viljan att delta i biblioteksbloggen med videor, då eleverna ser det som 

mer lättförståeligt och roligare att ta del av videor istället för text. Dock är detta 

ingenting som vi med säkerhet kan uttala oss om, då vi kan tänka oss att barn generellt 

sett föredrar att ta del av videor och använda ny teknik, samt att barn med svenska som 

modersmål men som har läs- och skrivsvårigheter även kan se det som lättare att ta in 

och förmedla information genom videor.   
 

Beträffande informanternas upplevelser av deltagandet i biblioteksbloggen, kunde vi 

konstatera att majoriteten av eleverna upplevde en glädje i att använda ny teknik, samt 

att de såg det som positivt att samtliga i klasserna fick möjligheten att tillsammans 

skapa någonting som de kan förenas kring. Vi menar att detta tyder på en vilja av att 

känna gemenskap och grupptillhörighet som i sin tur motiverar eleverna till fortsatt 

medverkan i biblioteksbloggen. Liknande resultat visade sig i Hsu och Lins studie, då 

de kunde konstatera att känslan av grupptillhörighet utgör en viktig aspekt i människors 

intentioner till att blogga.  
 

De övergripande målen med klassernas medverkan i biblioteksbloggen uppgavs vara att 

öka elevernas läslust samt förbättra deras självförtroenden. Utifrån vårt resultat kan vi 

konstatera att dessa mål blivit uppfyllda, då flera av eleverna uttrycker att de känner sig 

mer inspirerade att läsa när de får boktipsa om böckerna de läst. Att flera av eleverna 

uttrycker att de klarar av filmandet av boktipsen på egen hand samt visar på stolthet 

kring klassernas vinst i lästävlingen, ser vi även som tecken på stärkta självförtroenden. 

Här kan vi se kopplingar till Gunter och det läsprojekt hon presenterar i sin artikel, där 

elevernas videoproduktion även här visat sig leda till ökad läslust och stärkta 

självförtroenden hos eleverna. 
 

Utifrån de ovan nämnda aspekter som eventuellt kan ligga till grund för vårt resultat 

menar vi att vårt studieobjekt kan ses som relativt unikt, vilket i sin tur kan göra det 

svårt att generalisera denna undersökning både inom och utanför populationen. Med det 

sagt menar vi dock inte att vår studie har varit förgäves, då den har frambringat 

förståelse för ett nytt fenomen som troligtvis kommer bli allt mer förekommande, då 

tendenser visar på att biblioteken i allt större utsträckning använder sig av ny webb 2.0-

teknologi. Därmed anser vi att föremålet för vår studie kan ses som ett gott exempel på 

hur man som bibliotekarie kan använda sig av webb 2.0-verktyg för att främja nya typer 

av delaktighet bland skolelever.  
 

 

 
9.1 Förslag på vidare forskning 

 

Vi menar att det vore av intresse att utföra en liknande studie, men på barn som har 

svenska som modersmål, för att undersöka om det förekommer samma bakomliggande 

motiv till att vilja delta i produktionen av biblioteksbloggar, som hos våra informanter. 

Detta för att se huruvida det resultat vi kommit att finna går att generalisera på individer 

som tillhör samma population, men som har en annan bakgrund och följaktligen andra 

förutsättningar till deltagande.  
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Det skulle även vara intressant att använda den modell som vi konstruerat på andra 

typer av motivationsstudier, för att se i vilken grad den kan vara applicerbar på 

forskning som undersöker andra fenomen än bloggar.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
 

 

Till föräldrar/vårdnadshavare 
 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som heter Isabell Stridh och Evelina 

Svedlund. Vi håller nu på att skriva vår kandidatuppsats som en sista del i vår 

utbildning ”Biblioteks- och informationsvetenskap”. Uppsatsen kommer att handla om 

vad barn har för åsikter om biblioteksbloggar. 

Vi ber därför om ditt godkännande att intervjua din son/dotter om detta. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta för oss under och efter intervjun.  

Vi garanterar att det material som vi samlar in endast kommer att användas i 

forskningssyfte och vi förvarar materialet så att ingen utomstående kommer åt det. Inga 

namn kommer att nämnas, elevens identitet kommer att vara anonym och samma sak 

gäller i vilken skola som studien gjorts. Det finns inga rätt eller fel svar och intervjun är 

givetvis helt frivillig. 
 

Vi ber dig fylla i bifogad blankett med ett godkännande eller inte godkännande till 

intervju och lämna blanketten till skolbibliotekarien senast den 30/4. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss! 
 

Med vänlig hälsning, 

Isabell och Evelina 

 
 

Isabell Stridh 

0707867005 

i_strid@hotmail.com 
 

Evelina Svedlund 

0765880656 

evelinasvedlund@hotmail.com 
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Lämnas till skolbibliotekarien senast 30/4-13 

Fyll i den del som är relevant för ditt barn. 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

Jag godkänner att…………………………………….blir intervjuad och inspelad. 

                                            Elevens namn 

 

 
 

Underskrift:……………………………………… Datum……………………… 

                                Målsmans underskrift 

 

 
 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

Jag godkänner inte att……………………………………blir intervjuad och 

inspelad. 

                                                   Elevens namn 

 

 
 

Underskrift:……………………………………… Datum:…………………… 

                                Målsmans underskrift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide 1 
 

Allmänna frågor: 

·         Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad brukar du läsa för några böcker? 

 

Frågor om IT och datorvanor: 

 Har du egen dator hemma? 

o Har du internet hemma? 

o Hur ofta sitter du vid datorn hemma? 

 Har du egen dator i skolan? 

 Hur ofta använder du dator i skolan? 

o På lektionerna? 

 Får ni använda datorerna på rasterna också? 

o Om ja; vad gör du då på datorn? 

 

Frågor om biblioteksbloggar: 

 Vet du vad en biblioteksblogg är? 

·         Hur skulle du beskriva en biblioteksblogg för någon som inte vet vad det är? 

 Vilken/Vilka biblioteksbloggar läser du? 

o Hur fick du reda på att den/de fanns? 

o Kan du berätta lite om de/dem? 

o Vad är bra med bloggarna? 

o Vad är dåligt? 

o Vilken slags information skulle du vilja ha mer av på bloggen? 

o Vad skulle kunna göras annorlunda? 

 Hur ofta läser du biblioteksbloggar? 

 Vad handlar dina favoritinlägg om? 

 Har det hänt att du läst böcker som det tipsats om eller haft användning av annan 

information på bloggen? 

 Har du skrivit på en biblioteksblogg någon gång? 

o Om ja; vad handlade inlägget om? 

 

Frågor om struktur och funktion: 

 Kan man kommentera inläggen på biblioteksbloggen? 

o Vad tycker du om det? 

 Brukar du göra det? 

o Om inte; varför? 

 Brukar andra kommentera? 

o Om ja; läser du andras kommentarer? 

 Vad tycker du ska finnas på en biblioteksblogg? 

o Hur ska den se ut? 

o Hur ofta tycker du det ska skrivas nya saker på bloggen? 

 Hur gör du för att hitta till bloggen? 
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Bilaga C Intervjuguide 2 
 

Allmänna frågor: 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad brukar du läsa för några böcker? 

 Kan du berätta lite om tävlingen som ni var med i? 

o Hur var det att vara med i tävlingen? 

o Har du börjat läsa mer efter tävlingen? 

o Är det roligare att läsa? 

 

Frågor om IT och datorvanor: 

 Har du egen dator hemma? 

o Har du internet hemma?  

o Hur ofta sitter du vid datorn hemma? 

 Har du egen mobil? 

o Med internet? 

 Har du egen dator i skolan?  

 Hur ofta använder du dator i skolan?  

o På lektionerna?  

 Får ni använda datorerna på rasterna också?  

 

Frågor om bloggar: 

 Vet du vad en blogg är?  

 Varför tror du att folk väljer att blogga? 

 Läser du någon blogg? 

 Vad är det för sorts blogg?  

 Vad heter bloggen?  

 Hur fick du reda på att bloggen fanns?  

 Vad är bra med bloggen?  

 Vad är mindre bra?  

 Hur ofta läser du bloggen?  

 Hur ofta publiceras nya inlägg? 

 Vad handlar dina favoritinlägg om?  

 Har du haft någon användning av det som varit på bloggen?  

 Har du/ har du haft någon egen blogg? 

 

Frågor om biblioteksbloggar: 

 Vet du vad en biblioteksblogg är? 

 Hur skulle du beskriva en biblioteksblogg för någon som inte vet vad det är? 

 Läser du några biblioteksbloggar? 

o Kan du berätta lite om skolbloggen? 

 Varför startade ni den? 

 Vad handlar den om? 

 Vad tycker du om att alla i klassen får vara med? 

 Vad är bra med bloggen? 

 Vad är dåligt? 

 Vad är roligast med att göra bloggen? 

 Vad är tråkigast? 

 Vilken slags information vill du ha mer av? 



  
 

V 

 Hur ofta är du inne på skolbloggen? 

 Hur ofta publiceras nya inlägg? 

 Brukar du lägga upp boktips på bloggen? (Som video eller text?) 

o Hur gör du då? 

o Hur gör ni när ni filmar? 

o Fixar ni allting själva, eller brukar ni behöva hjälp från bibliotekarie eller 

någon lärare? 

o Hur känns det att vara med på en video som alla kan se? 

 Vill alla vara med och lägga upp nya boktips? 

 Vad handlar dina favoritinlägg om? 

o När du går in på bloggen, vad är roligast att titta på; boktips på video 

eller som text? 

 Har det hänt att du läst böcker som det tipsats om eller haft användning av annan 

information på bloggen? 

o Har du blivit inspirerad att läsa böcker som du tidigare inte varit 

intresserad av? 

 

Frågor om struktur och funktion: 

 Kan man kommentera inläggen på biblioteksbloggen? 

o Vad tycker du om det? 

o Vilka kommenterar? 

 Vad brukar de skriva? 

 Har du fått några kommentarer på de inlägg som du har varit med och gjort? 

o Hur kändes det?/Vad tyckte du om det? 

 Brukar ni titta på blogginläggen tillsammans och prata om dem? 

o Hur känns det?/Vad tycker du om det? 

 Vad tycker du ska finnas på en biblioteksblogg? 

o Hur ska den se ut? 

o Hur ofta tycker du det ska skrivas nya saker på bloggen? 

 Hur gör du för att hitta till bloggen? 

 


