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1 Inledning 
I alla tider har människor berättat historier för varandra. Fortfarande i våra dagar vill vi 

människor få en berättelse berättad för oss. För bara några år sedan fick den muntliga 

traditionen ett nytt medium genom att ljudboken blev populär för den stora allmänheten i 

Sverige. Ljudboken har blivit väldigt populär och den blev utsedd till årets julklapp 2006. 

Många människor använder ljudboken för att kunna göra andra saker samtidigt som de tar del 

av en bra bok. Själv tycker jag att det är ett intressant fenomen att undersöka ur ett 

lärandeperspektiv. Det som särskilt har väckt mitt intresse är möjligheten för dem som inte 

läser så mycket att få ta del av vårt litterära kulturarv. 

Aftonbladet (2007-04-25) skriver att utgivningen av ljudböcker har mångdubblats på tio år, och 

att det idag släpps ungefär 200 nya titlar per år i Sverige. År 2006 såldes ungefär en miljon 

ljudböcker i Sverige. Detta visar att ljudboken är väldigt populär idag, därför ville jag 

undersöka om ljudboken används som pedagogiskt hjälpmedel idag. Jag har lyssnat på 

talböcker och ljudböcker i stort sett hela mitt liv.   

Under arbetet med uppsatsen har det öppnats många funderingar hos mig kring hur man kan 

arbeta med ljudboken i skolan. Jag har också fått fler anledningar till varför man ska arbeta 

med den. Ett problem är dock att eleverna kan anses missa skriftbilden och grammatiken 

genom att ta in ljudboken i undervisningen. Jag har dock en bestämd åsikt om att detta är 

problem som går att lösa, då jag ser att ljudboken har många bra sidor.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers och lärares attityder till ljudboken. Med 

denna uppsats vill jag också se om det finns möjlighet att använda ljudboken i undervisningen 

inom fler områden.  

2.1 Frågeställningar 
• Vilken attityd har elever och lärare till ljudboken? 

• I vilken utsträckning och hur används ljudboken i undervisningen på gymnasiet? 

• Hur väl förstår eleverna innehållet genom att lyssna på en ljudbok? 
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3 Bakgrund 
Här följer en bakgrund till den undersökning som har gjorts. Den första delen av detta avsnitt 

innehåller en beskrivning av skolans styrdokument i relation till ljudboken och i 

undervisningen i språk, en presentation av den novell som har använts i undersökningen, samt 

ljudbokens historia. Den senare delen av detta avsnitt handlar om olika teorier för inlärning. 

3.1 Skolans styrdokument och ljudboken 
I kursplanerna för svenska på gymnasiet talas det om det vidgade textbegreppet. Detta innebär 

att text inte bara är det skrivna ordet utan också film och andra medier 

(www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917, 2007-12-27). I kursplanerna för svenska står det om det 

vidgade textbegreppet i nästan alla betygskriterier. I betygskriterierna för B-kursen finns 

begreppet med i kriterierna på samtliga betygsnivåer. I betygskriterierna finns formuleringar 

som "förutom skrivna och talade texter även bilder" och att ämnet svenska ska innehålla 

"avlyssning, film, video etc." I läroplanen för de frivilliga skolformerna står det följande 

"Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" (Lpf 94, s. 4). Det 

innebär också att ljudboken kan användas i undervisningen. I kursplanen för engelska A finns 

följande formulering som tyder på att man kan använda ljudboken i undervisningen:  

Eleven tillgodogör sig innehållet också i regionalt färgad engelska när språket talas i lugnt tempo i 
vardagliga situationer. 

Eleven skall förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta 

(Skolverket, 2000) 

 

3.2 Novellen Johan och muttrarna och skolan 
Novellen Johan och muttrarna används i enkätundersökningen, där deltagarna ska svara på 

frågor om novellen. Den är skriven av August Strindberg och är en del av romanen 

Tjänstekvinnans son: en själs utvecklingshistoria (1849-1867) (Sidorna 54-57). Såväl novellen 

som romanen har självbiografiska drag. Novellen används mycket i skolorna för att den 

innehåller mycket material som kan användas som diskussionsunderlag om moraliska 

dilemman. Novellen finns som bilaga i denna uppsats.  
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3.3 Talboken och ljudboken 
Talboken som är till för personer med läshandikapp kom första gången år 1953. År 1955 

grundades tal- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och producerar böcker för personer med olika 

läshandikapp såsom synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, afasi, dyslexi eller tillfällig 

sjukdom.. Det är enbart grupper med läshandikapp som har tillgång till talböcker. Tal- och 

punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet, vars produktion regleras av upphovsrättslagen 

(Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida www.tbp.se 2007-12-18). Idag har ljudboken blivit 

väldigt populär för allmänheten. Det finns en skillnad mellan talboken och ljudboken. 

Ljudboken produceras i ett kommersiellt syfte medan talboken bara produceras för personer 

med läshandikapp. Uppläsningen skiljer sig också på så sätt att talboken har allt inläst, 

exempelvis sidnummer, innehållsförteckning och beskrivning av bilder. Ljudboken har oftast 

enbart texten inläst.  

Mats Rörbecker uppger för TT 2007-04-07 att marknaden för ljudböcker har ökat lavinartat. 

Ljudböckerna ökade med 136 % mellan 2006 och 2007. Ljudboken används av personer som 

normalt inte läser så många böcker. Många personer väljer att använda ljudboken för att man 

kan göra flera saker samtidigt som man lyssnar. En annan orsak till att många personer väljer 

ljudboken kan vara att den finns som datafiler. Då är den ganska smidig att ha med på olika 

aktiviteter. Kronbrink (2005-02-07, s A6/A2) skriver att inläsaren har väldigt stor betydelse. 

Kronbrink konstaterar också att boken och uppläsaren måste hitta ett samspel. Detta för att 

uppläsaren tolkar texten. Detta konstaterar också Shokoff (2001, s. 171-181) i artikeln What is 

an Audiobook? som gör en redogörelse av debatten kring ljudboken i USA på 1990-talet, där 

det hänvisas det till författaren Rand Richards Cooper som menar att ljudboken och den tryckta 

boken är två helt olika produkter som inte kan jämföras med varandra. En person som använder 

ljudböcker tillåts inte på samma sätt att hitta berättelsens karaktär, menar Cooper 

3.4 Ungdomars läsvanor 
Högstadieläraren Norström (1997, s.11-12) skriver att vissa ungdomar på högstadiet kan läsa 

för avkoppling medan andra inte läser alls. Andra medier, så som film och dataspel, fångar 

deras intresse. En undersökning år 2006 visar att 79 procent i åldersgruppen 15-24 läst en bok 

någon gång under den senaste månaden. (Nordicom, 2007) Denna statistik är inte helt 

rättvisande för att ungdomarna fick räkna med även skönlitterära böcker som de läst i samband 

med ett skolarbete.  
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Norström (1997, s.14) anser att läsning är en färdighet som måste övas upp, och drar en 

parallell till idrottsvärlden, där ingen person kan bli världsmästare på en gång. Författaren 

menar dock på sidan 19 att det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att öva upp sin 

läsförmåga för att i dagens samhälle är det viktigt att man kan läsa för att bli fullt delaktig i 

samhällets demokratiska beslut. Vidare skriver Norström (1997, s.17) att genom läsning får 

man mycket annat förutom lästräning, bland annat utvecklar man sin livserfarenhet, utvecklar 

sitt språkliga medvetande och sin kreativitet. Genom läsning får man också ökad empati.  

3.5 Högläsning 
Fast (2001, s.7) skriver att berättelser har förenat människor och skapat förståelse för 

mänskliga problem genom alla tider. De mest berättade historierna är fabler, flykthistorier och 

sagor med magiska motiv. Långt före nedtecknandet började människor berätta historier för 

varandra. Detta tyder på att den muntliga berättartraditionen är mycket gammal. Norström 

(1997, s.21) skriver också att det är en viktig social situation för barn och ungdomar i skolan, 

att få högläsning. Det kan vara ett sätt att samla hela klassen inför den kommande skoldagen. 

Norström (1997, s.34) anser också att det är ett bra sätt att få klassen att samlas kring ett 

gemensamt diskussionsämne. Högläsning är också ett sätt att skapa läsintresse hos personer 

som inte är så dukiga läsare. Fast (2001, s.19) skriver också att berättelser kan utveckla små 

barns språk. Det är en viktig början på läsprocessen. Norström (1997,s. 38) menar att när man i 

ett klassrum har högläsning med elever på högstadiet eller gymnasiet så kan eleverna läsa för 

sina klasskompisar. Då påpekar Norström (1997, s.38) att de övriga i klassen inte ska se texten 

för att undvika att de sitter och letar fel. Molloy (1996, s.86) menar att ett bra sätt att få 

eleverna att lyssna, vid högläsning, är att ställa krav på eleverna. Detta kan exempelvis göras 

genom övningarna, då de ska återberätta berättelsen för andra. Vidare menar författaren att 

högläsning kräver förberedelse. Högläsning är ändå viktig, bland annat för att föra den 

muntliga traditionen vidare. 

 

Ett exempel på hur man ska arbeta med högläsning i skolan finns i tidningen Bibliotek för alla 

(nr 4 2007, s.9) som utförde en enkät där de frågade lärare om de använder talbok i 

undervisningen. Ett svar gick ut på att det användes för att stimulera läsningen för elever som 

är lässvaga. Den läraren som undervisade på ett gymnasium i Stockholm. Läraren hade önskat 

att det fanns mer inläst material för hennes ämnen, nämligen spanska och engelska.  
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3.6 Teoretisk utgångspunkt 

Här presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för denna uppsats. Det 

handlar dels om att olika människor har olika lärstilar och människans koncentrationsförmåga 

3.6.1 Olika lärstilar  

Gersne (2005, s.18) skriver att det finns olika sätt att lära sig. Lärandets olika teorier har 

författaren delat in i två huvudkategorier, en som bygger på hjärnans möjlighet att utveckla sig, 

samt en teori om sinnenas betydelse för inlärning. Här kommer bara att förklaras den teori som 

bygger på sinnenas betydelse för inlärningen. Det är den kategorin som är aktuell för detta 

forskningsområde.  

Olika människor använder sina sinnen på olika sätt vid inlärning. Hos alla människor finns det 

ett sinne som är starkare än de andra, enligt Gersne (2005, s.18). Boström (1997, s.84-90) anser 

att det finns olika typer av människor i fråga om inlärning och väljer denna indelning: 

- Visuella människor kommer ihåg bäst via iakttagelser.  

- Auditiva människor föredrar muntliga instruktioner och uppläsningar 

- Kinestetiska människor tänker klarare när de rör på sig och kan delta med hela kroppen. 

- Taktila människor behöver sysselsätta kroppen, framförallt händerna, för att få en bra 

inlärning 

En undersökning som är gjord på Nya Zeeland, som Gersne (2005, s.18) refererar till, visar att 

20 procent av grundskoleeleverna föredrar att lyssna i en lärandesituation. Dunn (2001, s.8) 

anser att många personer tycker att det är svårast att bara lyssna, särskilt när det handlar om 

fakta. Ungdomar vill enligt Dunn helst ha både text och bild. Därför är det viktigt att kunna 

variera sin undervisning. Författaren skriver vidare att en del personer inte alls är visuella i sin 

inlärning, utan måste läsa en text flera gånger för att kunna ta in vad det står. Inom det auditiva 

sättet att läsa sig finns det också enligt Dunn (2001, s.11) två olika sätt, ett analytiskt och ett 

holistiskt. Det är det holistiska som man använder när man lyssnar på uppläsning. Genom den 

holistiska lärstilen hänger man upp koncentrationen och minnet på någonting man hört, till 

exempel en text eller en berättelse som berättas på ett visst sätt. (Dunn, 2001, s.10)  
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3.6.2 Koncentrationsförmåga 

Koncentration är en viktig del när det handlar om att lyssna. Enligt Kadesjö (2001, s.16) så är 

man koncentrerad på en uppgift när alla sinnen söker information om den uppgiften. 

Författaren menar också att koncentrationsförmåga bland annat är det förmågan att komma 

igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften.  

Målet är att man ska utesluta all stimuli som är ovidkommande för att lösa uppgiften. När 

människan är fullt koncentrerad så betyder det att alla sinnen är öppna för att ta in omvärlden 

och välja ut de aspekter som är nödvändiga för att lösa uppgiften. En bra 

koncentrationsförmåga kräver en mental process som är viktiga för just denna uppgift. Vi 

människor är tvungna att kunna koncentrera oss för att kunna skapa mening och sammanhang i 

våra liv. Koncentration sker ofta i mötet mellan en persons inre och yttre verklighet. När en 

person möter ett nytt sammanhang är den ofta koncentrerad på detta sammanhang. Det kan gå 

över sedan när personen blir van vid situationen.  
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4 Metod 

Jag har valt en kombination av en enkätundersökning och personliga intervjuer. 

Enkätundersökningen görs för att få reda på vad elever har för attityder till ljudboken och 

användningen av ljudboken i undervisningen, samt deras förmåga att uppfatta innehållet i ett 

stycke av en ljudbok.De personliga intervjuerna görs för att få reda på vad lärarna har för 

attityder till ljudboken och hur den används i undervisningen. 

4.1 Enkätundersökningen 

Valet av denna undersökningsmetod stämmer bra överens med syftet med undersökningen. 

Metoden tillåter en liten grupp människor representera en större population, vilket gör det 

enkelt att uttala sig om populationens åsikter i en viss fråga. Metoden tillåter också 

generaliseringar, vilket var en förutsättning för att denna undersökning skulle kunna 

genomföras (Ekström, 2000, s.111).  

Ejvegård (1993, s.50-51) talar om att påverkan från forskaren undviks genom 

enkätundersökning, som också har flera fördelar, exempelvis att alla svarspersoner får samma 

frågor. Vidare talar författaren om att det är en fördel att många personer kan svara på enkäten 

samtidigt. Detta gör att resultatet inte påverkas av tid och rum, och det är också ett enkelt sätt 

att få svar på exakt de frågor som forskaren vill ha svar på. (Ejvegård, 1993, s.51) 

Enkäten, som jag har använt, är uppdelad i tre olika delar, den första delen innehåller frågor om 

den novell som de har lyssnat på, den andra delen innehåller frågor om hur det var att lyssna på 

novellen, och den tredje delen innehåller frågor om personernas egna läsvanor. Enkäten har 

både frågor som svarspersonen ska välja ett eller flera alternativ och frågor som kräver längre 

svar.  
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4.1.1 Urval 

Undersökningen är gjord bland elever på gymnasiet. Alla elever går yrkesinriktade program 

och enkätundersökningen är gjord på ett gymnasium i en medelstor svensk stad. Totalt svarade 

67 personer på enkäten (21 kvinnor och 46 män). Enkätundersökningen fick ett bortfall på en 

person på grund av att denna enkät inte var korrekt ifylld. Till grund för resultatet ligger 66 

personer (20 kvinnor och 46 män). Av de svarande var en person 15 år gammal och en person 

var 20 år gammal. Resten av svarande var mellan 16 och 19 år gamla. Undersökningen är gjord 

med tillstånd från elever och lärare på skolan. Urvalet skedde bland de lärare och elever jag 

visste använde ljudboken i undervisningen. 

4.1.2 Genomförande 

Innan eleverna fick ut enkäten fick de lyssna till Johan och muttrarna av August Strindberg (se 
bilaga). Uppläsningen av novellen varade i 5 minuter och 57 sekunder och gjordes med hjälp 
av en cd-spelare för en hel klass samtidigt. Detta innebar att eleverna inte hade möjlighet att gå 
tillbaka i uppläsningen för att få ett bättre sammanhang. Direkt efter att uppläsningen var slut 
började eleverna att fylla i enkäten. Detta gjordes individuellt utan att eleverna samtalade med 
någon. Denna enkätundersökning gjordes under lektionstid och kan därför inte sägas vara 
frivillig utan ingick som ett moment i undervisningen. 

4.1.3 Bearbetning 

På grund av att det var ett litet antal svarande, har jag valt att behandla alla svaranden som en 
grupp. Jag tar inte hänsyn till kön eller ålder, utan behandlar hela gruppen som en enhet.  

4.1.4 Reliabilitet och validitet  

Hur pass representativ min undersökningsgrupp är för hela populationen är svårt att bedöma. 
Det är därför inte troligt att exakt samma resultat kommer fram om undersökningen görs om 
med andra svarspersoner. Enligt Trost (2001, s.60) är det svårt att göra validitetsprövning av 
enkätundersökningar, på grund av att det endast kan göras om det finns en undersökning att 
jämföra med, vilket jag inte har hittat.  
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4.2 Den kvalitativa intervjuundersökningen 
Den personliga intervjun är bra när man vill undersöka vad olika människor har för inställning 

till ett visst fenomen, då det är lättare att gå på djupet och ställa följdfrågor. Den metod som jag 

har valt är styrd intervju, det vill säga en intervju som har ett speciellt syfte och med en styrd 

intervjuguide (Trost, 2001, s.20) (se bilaga). Orsaken till att jag har valt denna metod när jag 

intervjuade lärare är för att mer få lärarnas uppfattning om hur man använder ljudboken i 

skolan i dag. Detta hade varit svårare att genomföra med en enkätundersökning för att jag ville 

ge lärarna möjlighet att vidareutveckla sina svar. Som intervjuare ansåg jag det också viktigt att 

kunna ställa följdfrågor som inte var nedskrivna på intervjuguiden.  

4.2.1 Urval 

De kvalitativa intervjuerna gjordes med tre lärare på en gymnasieskola. En av lärarna 

undervisar i tyska och engelska, en av lärarna är specialpedagog med inriktning på dyslexi och 

en lärare undervisar i svenska. Urvalet gick till så att jag kontaktade lärare på olika 

gymnasieskolor och frågade om de ville medverka i denna studie. Det finns ingen koppling 

mellan klasserna som jag gjorde enkätundersökningen i och de intervjuade lärarna. 

4.2.2 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes med en bestämd intervjuguide. Läraren som undervisade i tyska 

och engelska samt läraren som undervisar i svenska hade samma intervjuguide, medan en 

speciell guide utarbetades till specialpedagogen. Intervjuerna genomfördes på den plats som de 

intervjuade hade bestämt, vilket de i alla fall blev deras arbetsplats. Trost (2001, s.44) skriver 

att det finns risk med att genomföra intervjun på denna persons arbetsplats. Författaren menar 

att risken för störningar är stor, men att det är vanligast att man låter den som ska bli intervjuad 

välja plats av vänlighet. För intervjuaren är det dock viktigt att platsen är relativt lugn så att 

intervjun kan genomföras utan många avbrott. 

4.2.3 Bearbetning 

Av det insamlade datamaterialet har jag sammanfattat intervjuerna och kategoriserat. Jag har 

valt att kategorisera intervjuerna utifrån följande frågeställningar.  

• Hur ofta och under vilka moment används ljudboken? 

• Fördelar och nackdelar med ljudboken? 
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Detta för att få reda på de intervjuades åsikter om användningen av ljudboken i skolan. På detta 

sätt kan jag svara på mina frågeställningar.  

4.2.4 Reliabilitet och validitet  

Trost (2001, s.113) anser att mäta reliabilitet och validitet på en intervjustudie är svårt. Det är 

dock viktigt att de insamlade data är trovärdiga och relevanta. Trovärdigheten kan utgöra ett 

problem för att intervjuaren kan påverka intervjun. Jag anser att denna intervjustudie har 

genomförts så att datainsamlingen är trovärdig och relevant. Under en av intervjuerna blev det 

kortare avbrott på grund av att den intervjuade var tvungen att lämna platsen. Detta påverkar 

dock inte resultatet, enligt min uppfattning.   

4.2.5 Litteratursökning 

Litteraturen har sökt med på bibliotek, men också med hjälp av databaser och då i huvudsak i 

databaserna The ERIC Database, Mediearkivet och Presstext. Det gick inte att hitta 

internationell forskning i någon större utsträckning som kan anses vara relevant för denna 

uppsats, användningen av ljudboken i språkundervisning. 
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4. Novellen handlar om två personer, den 
ena är Johan. Vem är den andre?
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5 Resultat 
Här kommer resultatet från undersökningen att presenteras. Först presenteras 

enkätundersökningen som är gjord med elever på en gymnasieskola. Sedan kommer resultaten 

av intervjustudien att redovisas.  

5.1 Enkätundersökningen  

Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. Vissa frågor redovisas i diagramform, 

medan mer öppna frågor redovisas med en tolkning i textform.  

5.1.1 Deltagarnas kön ålder och program 

I undersökningen deltog totalt 66 personer, varav 26 pojkar och 46 flickor. Deltagarnas ålder 

varierar mellan 15-20 år, varav en deltagare var 15 och en annan 20 år, övriga var mellan 16-19 

år gamla.  Utbildningar där undersökningen gjordes var på frisör-, teknik- och 

industriprogrammet på samma gymnasieskola.  

5.1.2 Deltagarnas förmåga att förstå innehållet 

Efter detta följde frågor om novellen som de har lyssnat på (fråga 4-9). Dessa frågor har sedan 

rättats och delats in i tre kategorier, rätt, fel och ej svarat. Först presenteras frågorna 4-9, en del 

i tabellform och en del med sammanfattningar. Alla frågor kommer att ges en kort analys av 

deltagarnas svar. Alla resultat presenteras i absoluta tal.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Diagram 1: Svar på fråga 4  
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5. Vad blir Johan anklagad för?
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6. I novellen nämns en gata som heter 
"smedsgårdsgränd". Vad är det för speciellt 

med denna gata, enligt novellen?
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Rätt svar på fråga 4 var Johans far. Som vi ser i diagram 1 så ser man tydligt att elever i 

undersökningen har en mycket god förmåga att uppfatta ljudbokens huvudkaraktärer. Att två 

elever inte svarat på frågan kan ha många orsaker som här inte redovisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt svar på fråga 5 är stöld. Som vi ser av diagram 2 har majoriteten av eleverna lyckades 

besvara korrekt. Genom att se att det endast var 4 elever som svarat fel och en som inte svarat 

visar att det är endast få elever som inte förstått huvudhandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Svar på fråga 5 

Diagram 3: Svar på fråga 6 
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8. Beskriv slutet på novellen.
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Rätt svar på fråga 6 är att gatan ligger mittemot bryggeriet och vid det står det många vagnar. 

Denna fråga handlar om en detalj i berättelsen. Detta kan man se genom att det bara var två 

elever som svarat rätt. Det är också många elever som har valt att inte svara alls. Att de gjort så 

kan också tyda på att det finns problem med att minnas den detaljen. Alltså verkar det för de 

flesta elever vara en svårighet att uppfatta små detaljer och lägga dem på minnet. Denna detalj 

är inte viktig för huvudhandlingen i berättelsen. Frågan formulerades för att kontrollera 

elevernas förmåga att minnas detaljer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt svar på fråga 7 är på kvällen. I slutet av novellen ser vi i diagram 4 att eleverna har lagt på 

minnet när samtalet mellan Johan och modern ägde rum. Betydelsen för historiens upplösning 

kanske var det som fångade elevernas intresse eftersom det inte rör sig om ett längre stycke i 

historien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5: Svar på fråga 8 

7. Johan och modern har ett kort samtal, 
vilken tid på dygnet utspelar sig detta 

samtal?
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Diagram 4: Svar på fråga 7 
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10. Sätt betyg på novellen, 1-5, där 5 är 
väldigt bra. 
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Rätt svar på fråga 8 är att Johan blev beskylld för ett brott som han aldrig begått. I diagram 5 

syns det att majoriteten av eleverna har svarat rätt, men vi ser även att många elever valt att 

inte svara och några som svarat fel. Skälet till att eleverna inte fått klart för sig slutet kan 

kanske besvaras av de frågorna som kommer nedan. 

 

Fråga 9:Finns det någon moralisk poäng i novellen, i så fall vilken?  
Denna fråga var svår för eleverna att svara på, då frågan kräver att den svarande kan reflektera 

och dra egna slutsatser. Här följer några exempel på vad eleverna har dragit för slutsatser: 

�Man ska alltid tala sanning�, �Att man alltid ska lita på människor�, �Förutfattade meningar�, 

�Allt man gör påverkar ens framtid�, �Man får inte fram nå genom prygel�, �Även om man 

talar sanning är det inte säkert att man alltid blir trodd�.  

Vissa av dessa citat tyder på att eleverna inte har förstått meningen med novellen, utan skriver 

ett svar som verkar bra enligt dem.  

5.1.3 Frågor om uppfattningar kring novellen och att lyssna på novellen 

Här följer frågor kring hur eleverna uppfattade novellen. Här finns också frågor om hur det var 

att lyssna på novellen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Av diagram 6 kan man se att majoriteten av eleverna har valt att sätta betyg 2 eller 3. 

 

 
 

Diagram 6: Svar på fråga 10 
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11. Hur bra tyckte du att du kunde följa med i 
handlingen? (1-5, varav 5 är väldigt bra)
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Motivering till fråga 10.
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Motiveringarna till frågan i diagram 7 har här kategoriserats i tre kategorier. Av diagrammet 

framgår det att majoriteten av motiveringarna var av negativ karaktär, medan många valde att 

inte svara alls.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
På frågan i diagram 8 kan man se att majoriteten av eleverna tyckte att det var medelsvårt att 

följa med i handlingen när de fick novellen uppläst.  

 

Fråga 12:Kan du beskriva känslan du fick när du lyssnade på novellen?  

Exempel på svar från denna fråga är �blev arg och tyckte synd om Johan�, �gammaldags�, 

�formuleringen och spraket i bakgrunden gav berättelsen extra liv och mening� och �svårt att 

förklara en känsla�. Detta tyder på att novellen berör eleverna trots att den var gammaldags.  

 

 
 

 

Diagram 7: Motivering till fråga 10 

Diagram 8: Svar på fråga 11 
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14. Hur många böcker läser du på din fritid?
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I diagram 9 kan man läsa att majoriteten av eleverna tyckte att uppläsaren hade tråkig röst. En 

stor del av eleverna säger också att de börjar tänka på annat. Värt att notera är att några elever 

lämnade flera svar, vilket gör att antal svar är fler än antal elever som deltog i undersökningen. 

5.1.4 Elevernas läsvanor och användning av ljudböcker 

Här följer frågor om elevernas läsvanor. Frågorna handlar om hur mycket skönlitteratur 

eleverna läser på sin fritid 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Av diagram 10 kan man utläsa att eleverna inte läser så mycket skönlitteratur på sin fritid, då 

majoriteten av eleverna svarar att de läser 1-2 böcker om året. 

 
 

 
 

 

13. Vilket av följande påstående beskriver 
bäst känslan som du fick när du 

lyssnade på novellen?
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15. Brukar du använda ljudböcker eller 
talböcker när du läser?
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Diagram 9: Svar på fråga 13 

Diagram 10: Svar på fråga 14 
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Av diagram 11 kan man utläsa att eleverna inte är så vana vid att använda ljudbok, då nästan 

alla uppger att de aldrig eller endast någon enstaka gång har använt talbok eller ljudbok. 

 

Fråga 16:Varför använder du ljudbok eller talbok?  

Denna fråga besvarades bara om eleverna hade använt ljudbok eller talbok någon gång. 

Exempel på kommentarer var �skönt att bara lyssna ibland�, �att kunna göra något annat 

samtidigt�, �man behöver inte något ljus�, �fick en i julklapp�, �det kan bli lättare att läsa och 

�man kan bara sitta och slappa�. Detta tyder på att det finns flera orsaker till att eleverna väljer 

att använda ljudboken.  

 

17. Skulle du vilja lyssna på fler ljudböcker i 
skolan?
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I diagram 12 har svaren delats in i fyra kategorier. Här ser man att majoriteten av eleverna har 

svarat att de inte vill lyssna på fler ljudböcker i skolan. Det är ganska många som är osäkra och 

därför har svarat kanske. Ett fåtal har valt att inte svara alls. 

 

Fråga 18: Har du några kommentarer eller synpunkter? 

Diagram 11: Svar på fråga 15 

Diagram 12: Svar på fråga 17 
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Några kommentarer och synpunkter var �i en vanlig bok är det lättare att hitta den röda tråden 

så att säga� och �svårt att sätta sig in i boken�.  

5.2 Intervjustudien  
Här presenteras resultaten av intervjustudien med tre lärare. Lärarnas namn är fingerade.  

Svaren har kategoriserats in i ett antal huvudfrågor som presenteras nedan. Alice undervisar i 

tyska och engelska men huvudsakligen engelska. Berit är specialpedagog med inriktning på läs 

och skrivsvårigheter. Cecilia undervisar i svenska och religion. Lärarna uppger ibland att de 

använder ljudböcker, i vissa fall kan det dock handla om inspelat talat ljud i annan form.  

5.2.1 Hur ofta och under vilka moment används ljudboken? 

Alice uppger att hon använder ljudböcker till en viss del i sin undervisning, cirka två till tre 

gånger per termin och undervisningsgrupp. Berit är den av alla intervjuade lärare som använder 

mest ljudböcker i sitt arbete. Hon använder ljudböcker och talböcker som komplement till 

undervisningen för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Hon upplever att det kan 

underlätta för de elever som har svårt att ta till sig skriven text. Cecilia använder sig av 

ljudböcker vid vissa moment i sin undervisning. Dessa moment går ut på att eleverna ska få 

övning i att lyssna och träna förståelse av talat språk.  

Ljudböcker för hörövning är även ett sätt Alice använder sin undervisning. Alice poängterar att 

det är viktigt att använda ljudböcker i undervisningen i engelska på grund av att eleverna måste 

få höra det engelska språket. Därför är det extra bra om man har tillgång till engelskspråkiga 

inläsare 

Då blir det verklig hörövningsträning. Plus att de också får, om man har fått tag på native speakers 
[inläsare med undervisningsspråket som modersmål] så får de rätt uttal och betoning och allt det här� och 
det gör ju saken njutbarare.  

    (Alice) 
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Man kan utläsa från detta citat att Alice tycker att det är viktigt med en upplevelse för eleverna. 

Det är också viktigt, enligt Alice, att fånga elevernas intresse och inspirera dem till att läsa 

litteratur.  Cecilia berättar om ett projekt där hon använder ljudböcker för att få igång läsningen 

hos eleverna. Projektet byggde på böckerna om Arn och var ett samarbete med ämnet 

samhällskunskap, där eleverna i svenska läste första boken i �Arn-serien� och för att få igång 

läsningen så fick eleverna lyssna på första kapitlet av boken.  Hon upplever att klassen tog 

emot det bra och att det var uppskattat av majoriteten. Vissa elever tyckte dock att det gick för 

långsamt. Enligt Cecilia så är det de elever som är lässtarka som hellre vill läsa i sin egen takt 

än att följa ljudbokens tempo. Alice använder talböckerna dels för hörövning i engelska men 

också för att ge eleverna en annorlunda upplevelse där de får lyssna istället för att läsa. 

(�) ibland så framförallt har det hänt mig att på B-kursen att jag har helt enkelt velat ge dem en 
läsupplevelse i form av lyssna istället för läsa. Och att hitta nåt bra, någonting � en BBC inspelning av 
någonting som jag har velat visa dem och spela för dem. Jag vill helt enkelt ge dem en upplevelse av att 
lyssna. 

    (Alice) 

 

Cecilia uppger att det är upp till varje elev, vare sig de har dyslexi eller ej, om de vill ha en bok 

som ljudbok eller som textbok när det kommer till momentet romanläsning i svenska. Alice 

säger att hon vill att eleverna ska ha en diagnosticerad dyslexi eller på något annat sätt inte 

kunna läsa skriven text för att kunna välja ljudbok istället för textbok i engelsk undervisningen. 

Att eleverna inte själva får välja mellan ljud- eller textbok motiverar hon med att det viktigt att 

eleverna får se skriftbilden av det engelska språket, vilket uteblir med användning av ljudbok. 

Cecilia försvarar sitt val av elevernas frihet i val av ljud- eller textbok med att eleverna se 

skriftbilden och språkets uppbyggnad genom all den facklitteratur som de är tvungna att läsa i 

skolan och då gör inte en skönlitterär bok som ljudbok någon större skillnad. Cecilia tycker att 

det är viktigare att eleverna får ta del av en skönlitterär upplevelse och uttrycker det kort och 

koncist på följande sätt: 

Bättre med en ljudbok än ingen bok alls. 

(Cecilia) 

 

 

 

5.2.2 Tillgång till ljudböcker? 

Både Cecilia och Berit tycker att tillgången på ljudböcker eller talböcker är bra. 
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Då är det här något som kommit mycket mycket bara på de senaste två åren. Du har sett det ja. 
Och det är ett utmärkt sätt. För att det finns... (... ) Så att eleverna kan låna. I mitt klassrum om 
man säger då jag har väl åtta arbetsplatser eller nåt och så har jag ett litet rum med lite fler. Där är 
det ju några som kan sitta och lyssna på läroboken.  

  (Berit)  

På skolbibliotek och stadsbibliotek är ljudböcker och även talböcker tillgängliga för alla som 

själva anser sig behöva det och enligt Berit behöver man inte ha dokumentation om att man är i 

behov av talböcker. Alice uppger att hon använder privata ljudböcker i sin 

språkundervisningen eftersom skolan inte har så mycket som passar hennes elevers språkliga  

kunskapsnivå. Hon säger dock att hon inte har undersökt möjligheterna att få tillgång till 

ljudböcker. Berit uttrycker att tillgång till läromedel i ljudformat är inget problem då hon är 

ansluten till �Tal- och punktskriftsbiblioteket�. Cecilia menar att tillgången till ljudböcker 

täcker hennes behov och är enligt henne god.  

5.2.3 Fördelar och nackdelar med ljudboken? 

Cecilia uppger att hon skulle vilja använda ljudböcker mer. Hon läser dock en del högt för 

eleverna själv och ser att detta skulle kunna ersättas av ljudboken om tillgången till teknik på 

skolan var bättre. Som hennes arbetssituation ser ut nu, så anser hon att det är enklare för henne 

att läsa själv. Alice säger att hon inte använder ljudböcker mycket men skulle dock vilja 

använda det mer men hon tycker att tillgången till anpassat material är dåligt. När hon 

undervisar i engelska, tycker hon att det borde finnas större tillgång till ljudböcker för eleverna 

som är anpassade till den språkliga nivå som eleverna ligger på. Hon uttrycker det så här: 

För eleverna önskar man att det fanns fler, men rent privat själv så har jag ju (...) i min yrkesroll skulle jag 
önska att det fanns flera ljudböcker, det skulle jag vilja ha. Men� 

    (Alice) 

Berit anser att det är svårare att lyssna på en text, särskilt på engelska, jämfört med att läsa 

texten. Bland Berits elever är det väldigt få som klarar att lyssna på en skönlitterär ljudbok på 

engelska därför är det sällan som hon använder detta i sin engelskundervisning. Eleverna har 

problem med att följa med i det snabba tempot som de engelska ljudböckerna har. Därför 

brukar hon läsa högt för eleverna och diskutera korta textstycken med eleverna. Då anser hon 

att hon får med alla eleverna och deras förståelse av innehållet.  
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Berit arbetar ofta med elever med läs- och skrivsvårigheter då har de tillgång till talböcker som 

är publicerade för personer med läshandikapp. Ljudboken lämpar sig bäst inom 

språkundervisning. Detta bekräftas också av Cecilia som undervisar i religion, men har där 

aldrig använt ljudböcker. Talhastigheten på ljudböcker och den låga språkliga nivån hos 

eleverna i tyskundervingen, som Alice har, är även ett hinder för att använda ljudböcker till 

eleverna. 
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6 Diskussion 
Här kommer resultatet diskuteras. Det kommer också att ges svar på mina frågeställningar, 

samt mina egna åsikter kring metoden samt vidare forskning. Det är bara vissa delar av 

materialet som presenteras i resultatet som kommer att tas upp i diskussionen, vilket enligt mig 

är intressant för att svara på frågorna.  

6.1 Resultatdiskussion 

Man kan konstatera i enkätundersökningen att ungdomarna inte använder ljudböcker i någon 

större utsträckning. Denna bild bekräftas också av det som Norström (1997) skriver om att 

ungdomars läsning har minskat. En annan möjlig orsak till detta resultat kan vara att många 

ungdomar inte har upptäckt ljudbokens möjligheter. Rörbecker (2007) uppger för TT att 

ljudboken används ofta av personer som normalt inte läser skönlitteratur. Det kan vara en 

möjlighet för skolan att få de elever som inte är intresserad av litteratur att börja intressera sig. 

På detta sätt kan man få en större grupp att ta del av litteraturen. Alice, som undervisar i 

engelska, menar att majoriteten av eleverna har svårigheter med att hålla koncentrationen på 

det som sägs i ljudboken. Den uppfattningen visade sig dock inte stämmer överens med den 

enkätundersökning som jag gjorde i samband med denna uppsats. Cecilia uppger att hon har 

sett att en del elever tycker att det går för långsamt när man lyssnar på ljudböcker, därför kan 

det vara svårt att hålla koncentrationen uppe bland dessa elever, enligt Cecilia, vilket stämmer 

bra överens med Kadesjö (2001). 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna svarat rätt på majoriteten av frågorna som handlade 

om innehållet i novellen, vilket kan tolkas som att elevernas förmåga att förstå innehållet är 

god. Dock menar Kadesjö (2001) att koncentrationen är lägre om det är en ny situation. 

Kadesjös (2001) uppfattning stämmer bra överens med Alice uppfattning. Det stämmer dock 

inte överens med resultat från enkätundersökningen, eftersom eleverna inte verkar vara så vana 

vid att använda ljudböcker, borde, enligt Kadesjö (2001), koncentrationen vara låg, vilket den 

inte var. Resultatet av enkätundersökningen visar också att många ungdomar inte läser så 

mycket överhuvudtaget därför kan man anta att eleverna har en negativ inställning till litteratur 

överhuvudtaget, detta smittar av sig till ljudboken. 
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Alla lärare som deltog i intervjustudien är positivt inställda till att använda ljudboken i 

undervisningen. Alice och Cecilia använder ljudboken som ett moment i undervisningen, 

medan Berit använder ljudboken som ett komplement för de elever som inte klarar att tillägna 

sig skriven text. Man kan läsa i kursplanerna för engelska och för svenska att undervisningen 

ska innehålla talat ljud för hörövning. Alice använder ljudboken för att ge eleverna möjlighet 

till en större förståelse av det engelska språket, som är ett av kriterierna för godkänd i engelska 

A. Lärarna skulle vilja använda ljudboken mera i undervisningen om förutsättningarna för det 

var bättre. 

Utifrån intervjustudien kan man utläsa att lärarna i intervjustudien använder ljudboken i 

undervisningen på tre olika sätt:  

• som komplement för elever som har ett funktionshinder som gör att de inte klarar att ta till 

sig skriven text, exempelvis dyslexi eller synskada 

• som hörövning för en hel undervisningsgrupp med syfte att öva förståelsen av talat ljud 

• som komplement till högläsning för att inspirera eleverna till mer läsning. 

Lärarna använder ljudboken som inspiration för att få eleverna att läsa mer. Fast (2001) och 

Norström (1997) anser båda att högläsning är en viktig del för utvecklingen hos ungdomar. 

Norström (1997) anser också att det är ett bra sätt att samla ungdomarna inför skoldagen. Min 

personliga åsikt är att det kan vara lättare att få eleverna att bli intresserad av litteratur om det 

är en bra uppläsare som det ofta är på ljudböcker. Man riskerar dock att förlora möjligheten att 

få kontakt med eleverna. Samtliga lärare i undersökningen anger att tillgången på teknik på 

skolan är bristfällig, vilket gör att de väljer att läsa själva istället. Att använda ljudboken istället 

för att läsa den högt kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön för läraren. Högläsning kan dock 

vara bättre i vissa sammanhang, då man vill skapa en dialog med eleverna, anser Berit och 

detta säger också Norström (1997). Man kan tänka sig att skolan använder ljudböcker som 

avslappningsövning.  

Både Cecilia och Alice använder ljudboken som hörövning i en undervisningsgrupp. Cecilia 

låter alla elever välja om dem vill använda ljudbok eller textbok när det ska läsas skönlitteratur. 

Detta motiverar hon med att eleverna får tillfälle att se skriftbild och grammatik när de läser 

facklitteraturen som de läser i skolan i övrigt.  
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När man läser skönlitteratur på svenska anser Cecilia att det viktigaste är upplevelsen och att 

eleverna ta del av skönlitteraturen. Hennes åsikt styrks av Boström (1997) som skriver att det 

finns olika sätt att lära sig och att en del människor har ett mer utbyggd auditivt sinne. Detta 

kan man anse att skolan skulle kunna utnyttja mer, dels för att varje elev ska kunna hitta sitt 

sätt att ta in information, dels för att de elever som inte har så utbyggt auditivt sinne har 

möjlighet att utveckla detta. Alice, däremot, vill att eleverna ska använda textboken när de ska 

läsa skönlitteratur på engelska. Hon motiverar det med att eleverna oftast inte läser så mycket 

andra böcker på engelska, därför får de inte skriftbilden och grammatiken på samma naturliga 

sätt som på svenska. Både Cecilias och Alices åsikter speglar, enligt mig, ett bra 

förhållningssätt till undervisning, eftersom eleverna oftast inte läser så mycket litteratur på 

engelska i andra ämnen i skolan. 

Enligt enkätundersökningen vill de flesta eleverna inte använda mer ljudböcker i skolan. En 

orsak till detta tror jag kan vara att de inte är vana vid att bara lyssna på en uppläsning. Min 

egen erfarenhet säger att det krävs en viss teknik och koncentration för att kunna ta del av en 

ljudbok, vilket eleverna bör få mer övning i. Detta kan vara ett sätt för eleverna att bli mer 

avslappnade i den stressiga skolmiljön. Lärarna i intervjustudien anser att eleverna har svårt 

med att bara sitta stilla och lyssna. Enligt lärarna, måste det hända mer för att eleverna ska vara 

koncentrerade. Detta är naturligtvis en generell beskrivning. Enkätundersökningen visar också 

att vissa elever vill använda ljudboken mer i skolan. Båda undersökningarna visar att 

uppläsaren har betydelse, vilket och så styrks av det som Kronbrink (2005) och Shokoff (2001) 

konstaterar. Shokoff (2001) anser att ljudboken och textboken inte kan jämföras  

Det visade sig att majoriteten av eleverna svarade rätt på majoriteten av frågorna. Detta kan 

bero på att novellen var så pass kort så att eleverna kunde vara koncentrerade. En annan orsak 

till att resultatet på denna del av enkätundersökningen blev positivt kan vara att många elever 

har ett mer utbyggt auditivt sinne som Gersne (2005) skriver om.  

Dunn (1997) skriver också att elever tar till sig berättelser på olika sätt, vilket man kan se i min 

undersökning. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ska skolan 

individanpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. Enligt min tolkning innebär 

detta att skolan ska ta in ljudböcker i undervisningen, för att vissa elever har ett mer utbyggt 

auditivt sinne, detta gäller alltså inte bara elever med ett läshandikapp. Dessa elever ska också 

möjligt att utvecklas på bästa sätt i skolan. De elever som inte har så bra utbyggt auditivt sinne 

ska också få möjlighet att öva sig i detta. 
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Av enkätundersökningen är det svårt att dra någon generell slutsats om det finns något 

samband mellan ungdomar läsvanor och deras användning av ljudböcker. Eftersom majoriteten 

av de svarande uppger att de läser väldigt lite böcker överhuvudtaget, både som ljudbok och 

som textbok. De svarande som ändå uppger att de vid något tillfälle har lyssnat på en ljudbok 

säger att det är avslappnande och att man kan sysselsätta sig med annat samtidigt som man 

lyssnar boken. Detta stämmer överens med det Rörbecker (2007) skriver, att många personer 

väljer ljudboken på grund av man samtidigt kan göra andra saker. Rörbecker (2007) menar 

också att ljudboken används av många personer som inte är så läsvana. Någon sådan slutsats är 

svårt att dra utifrån enkätundersökningen. Visserligen visar resultatet att inget som styrker det 

som Rörbecker (2007) menar. Detta kan dock bero på undersökningsgruppens storlek. 

I vissa fall under intervjuerna misstänker jag att lärarna inte har begreppen ljudbok, talbok och 

annat inspelat tal klara för sig. Jag upplever ibland att lärarna blandar ihop dessa begrepp, och 

säger att de använder ljudboken trots att det kan vara annat inspelat tal, exempelvis 

lärobokstexter. Detta har jag valt att inte kommentera varken under intervjuerna eller i 

presentationen av resultatet.  

Under arbetet med denna uppsats har jag kommit fram till att ljudboken används till viss del i 

undervisningen, men skulle kunna användas i större utsträckning. Särskilt med tanke på att 

människor har olika lärstilar. Jag ser också ett stort användningsområde för ljudböcker för 

avslappning i dagens stressade samhälle.  

Det var intressant för mig, som blivande lärare att få möjlighet att undersöka hur man arbetar 

med ljudboken i undervisningen. Det var också intressant att undersöka vilka möjligheter 

ljudboken har, inte bara för elever som inte med läshandikapp. Min förhoppning är att jag kan 

utnyttja de kunskaper och erfarenheter som jag har fått genom att göra denna uppsats i mitt 

kommande yrkesliv. 

6.2 Metoddiskussion 
Att göra en enkätundersökning valde jag för att det inte är så väldigt tidskrävande. Enligt 

Ekström (2000) får man också en bra överblick över människors åsikter om ett ämne. I 

samband med enkätundersökningen kunde jag ibland dock märka att eleverna tyckte att det var 

för många frågor. Detta märkte man genom att många elever inte svarade så utförligt på 

frågorna, vilket kan bero på antalet frågor.  
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En annan synpunkt som man kan ha på min undersökning är valet av novell, där jag valde 

August Strindbergs Johan och muttrarna. Valet grundar sig i att denna novell används mycket 

i skolorna, för diskussioner inom moral och etik. Det är möjligt att eleverna hade haft en 

positiv inställning till novellen och till undersökningen om jag hade valt en modernare novell. 

Enkätfrågorna skulle kanske kunna ha utformats på ett annat sätt, vilket kan ha påverkats 

resultatet.  

Att jag valde att göra intervjustudien med tre lärare beror på att jag ville ge lärarna möjlighet 

till ett djupare samtal. Ett syfte var också att få ett längre samtal och därigenom få fram åsikter 

kring ljudboken. Jag ville också få en bild av hur ljudboken används i undervisningen i dag. 

Detta för att få idéer om hur man skulle kunna utnyttja ljudbokens möjligheter på ett bättre sätt 

i undervisningen. Vid en av intervjuerna var det svårt att hålla sig till intervjuguiden, vilket 

gjorde att samtalen började handla om annat. Det gick dock ganska fort att föra tillbaka 

samtalet till ämnet, enligt min uppfattning har det inte påverkat resultatet.  

6.3 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka om läsförståelsen är annorlunda om man tar till sig en 

berättelse med hjälp av ljudbok eller en textbok. Man kan också tänka sig att man genomför en 

liknande undersökning bland elever som går teoretiska program för att undersöka om resultatet 

blir annorlunda. Det också en möjlighet att genomföra en liknande undersökning med en 

modernare novell, eller en roman. 
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Guide för intervju med lärare 
 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 

2. Hur ofta brukar du använda inspelat talat ljud i undervisningen? 

3. Skulle du vilja använda det mer? 

4. Vad ser du för fördelar / nackdelar? 

5. I vilka moment i svenskundervisningen brukar du använda inspelat talat ljud? 

6. Hur är tillgången på inspelat talat ljud för undervisning på gymnasiet? 

7. Har eleverna möjlighet att välja att läsa en ljudbok i stället för en textbok? Orsak? 

8. Brukar du läsa högt för klasserna?  

9. Kan en ljudbok ersätta detta? 

 

Bilaga 1 
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Guide för intervju med specialpedagog 
 

10. Berätta om ditt arbete 

11. Vilka elever får hjälp av er? 

12. Hur ofta brukar du använda inspelat talat ljud i ditt arbete? 

13. Skulle du vilja använda det mer? 

14. Vad ser du för fördelar / nackdelar? 

15. Hur är tillgången på inspelat talat ljud för undervisning på gymnasiet? 

16. Var skaffar du talböcker? 

17. Brukar du läsa högt för dina elever?  

18. Kan en ljudbok ersätta detta? 

Bilaga 2 
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Enkätundersökning om 

användningen av ljudbok 
 

 
Denna enkät består av 18 frågor. Jag skulle önska så utförliga svar som möjligt på alla frågor. 
Använd gärna av baksidan om Du behöver. 
 

 

1. Kön 
 

! Kvinna 
! Man 

 

 

2. Hur gammal är Du?                        

 

3. Vilket program går Du?      

 

 

Här följer några frågor om den novell som Du har lyssnat på: August Strindbergs 

Johan och muttrarna 

 

4. Novellen handlar om två personer. Den ena är Johan , vem är den andra?  

        

        

 

5. Vad blir Johan anklagad för? 

        

Bilaga 3 
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6. I novellen nämns en gata som heter "Smedsgårdsgränd". Vad är det som är 

speciellt med denna gata, enligt novellen? 

        

        

7. Johan och modren har ett kort samtal. Vilken tid på dygnet utspelas detta samtal? 

        

        

 

8. Beskriv slutet på novellen 

        

        

        

 

9. Finns det någon moralisk poäng i novellen? I så fall vilken? 

        

        

 

10. Sätt betyg på novellen (1 = väldigt dålig, 5 = väldigt bra) 
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1 2 3 4 5 

Motivera gärna Ditt svar 

        

        

        

        

 

Här följer några frågor om hur det var att lyssna på novellen 

 

11. Hur bra tycker Du att Du kunde följa med i handlingen? (1 = väldigt dålig, 5 = 

väldigt bra) 

 

1 2 3 4 5 

 

Motivera gärna Ditt svar 
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Du kan välja om Du vill svara på fråga 12 eller fråga 13, men Du kan också svara på båda 
frågorna. 

 

12. Kan Du beskriva känslan som Du fick när Du lyssnade på novellen? 

        

        

        

        

        

        

        

        

13. Vilket av följande påståenden beskriver bäst känslan som Du fick när Du lyssnade 
på novellen? 

 
! Tiden gick långsamt, jag blev rastlös. 

! Uppläsaren hade tråkig röst. 

! Jag började tänka på annat. 

! Detta var väldigt skönt, lite avslappnande. 

! Jag tycker att jag fick ett bra sammanhang när jag fick novellen uppläst. 

 

Här följer några frågor om dina läsvanor 
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14. Hur många böcker läser Du på din fritid? (böcker som inte läser genom 

skolarbete) 

! Mer än två i månaden 

! 1-2 böcker i månaden 

! 1-2 böcker varannan månad 

! 3-5 böcker om året 

! 1-2 böcker om året 

! Mindre än en bok om året 

 

15. Brukar Du använda ljudböcker eller talböcker när Du läser? (Välj ett alternativ) 

! Ja, alla böcker som jag läser är talböcker eller ljudböcker. 

! Ungefär hälften av alla böcker som jag läser är talböcker eller ljudböcker. 

! Jag har bara läst någon enstaka bok som talbok eller ljudbok. 

! Jag aldrig läst någon bok som talbok eller ljudbok (gå till fråga 17). 

 

 

16. Varför använder Du ljudbok eller talbok? 

        

        

        

 

17. Skulle Du vilja lyssna på fler ljudböcker i skolan? motivera gärna Ditt svar 
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18. Har Du några kommentarer eller synpunkter? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tack för din medverkan 

                                              Johan Bredberg 
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