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Sammanfattning 
Detta forskningsarbete fokuserar på elevernas inställning och upplevelse till att använda 
ljudböcker i klassrummet, böcker nu förtiden är inte bara analoga utan även digitala. De tre 
böcker som användes i denna forskning läses upp på tre olika vis, talsyntes (datorröst), 
författar- (vanlig uppläsning) och skådespelaruppläsning (dramatisk uppläsning).  
 
De frågeställningar vi tittar närmare på är följande: 

- Vad är elevernas inställning till ljudböcker i klassrummet? 
- Vad är elevernas inställning till de olika uppläsningsformerna; författaruppläst, 

skådespelaruppläst och uppläst genom talsyntes? 
- Hur var elevernas upplevelse av att lyssna på ljudböckerna? 

 
I vår forskning använde vi oss av intervjuer och bildanalys. Eleverna intervjuas en gång innan 
de lyssnat på ljudböckerna och en andra intervju gjordes när de hade lyssnat på ljudböckerna 
och målat en bild till, denna bild gjorde vi bildanalyser till. 
 
Forskningen kom fram till att eleverna är mer intresserade av innehållet i en ljudbok än 
ljudbokens uppläsningsätt. Däremot har uppläsningssättet en viss påverkan på hur aktivt 
eleverna lyssnade. Elevernas inställning och upplevelse till ljudböcker i klassrummet var 
positivt. 
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INLEDNING 
Idag lever vi i en värld som blir allt mer digitaliserad. Genom användandet av nya medier och 
multimedia har forskare funnit att litteratur inte längre bara tillhör böcker som är gjorda av 
bläck och papper (Garcia 2012, s. 93). Litteratur finns nu i många fler former och digital 
litteratur är mer lättillgängligt nu än någonsin tidigare. Trots detta finns det inte mycket 
forskning kring att använda ljudböcker i skolan. Av denna anledning är denna studie av hög 
relevans för forskningsområdet. 
 
Vänder man sig till skolans värld är digitala verktyg något som ingår i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I LGR11 (Skolverket 2016, s. 22) står 
det att eleverna ska lära sig att använda digitala verktyg och medier för kommunikation och 
skapande redan i förskoleklass. Här finns därför en möjlighet att använda sig av ljudböcker 
för inspiration till sitt skapande men även för att modellera hur exempelvis en berättelse kan 
se ut när eleven sedan ska skriva en text själv.  
 
Ljudböcker och talsynteser är något som har funnits under en längre tid än e-böcker. Redan 
1986 publicerades den fösta svenska ljudboken som hette Lagens långa näsa av Hans 
Alfredson, men även innan dess lästes böcker in som sedan spelades upp på radion när det 
ännu inte fanns tv-apparater (Synskadades Riksförbund, 2017). Idag är ljudböckerna så pass 
utvecklade att de finns i flera uppläsningsformer. De olika sätten att läsa upp en berättelse kan 
ha stor betydelse för om ljudboken tas emot som positiv eller negativ. En del ljudböcker 
spelar författarna in själva, andra böcker spelas in av skådespelare och en del böcker läses upp 
genom talsyntes, det vill säga att ett digitalt program som läser upp texten. Frågan är hur 
upplever eleverna denna form av litteratur om den används i undervisningen? 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på elevernas inställning och upplevelse till 
ljudböcker i klassrummet och om uppläsningssättet har en påverkan. De frågeställningar vi 
kommer att titta närmare på är följande: 
 

- Vad är elevernas inställning till ljudböcker i klassrummet? 
- Vad är elevernas inställning till de olika uppläsningsformerna; författaruppläst, 

skådespelaruppläst och uppläst genom talsyntes? 
- Hur var elevernas upplevelse av att lyssna på ljudböckerna? 

 
Inställning i denna kontext innebär om deltagarna ställer sig positivt, neutralt eller negativt till 
frågeställningarna. Med upplevelse däremot ligger fokus mer på tankar och känslor kring att 
lyssna på ljudböcker i klassrummet.  
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BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer en presentation av tidigare forskning kring ämnet ljudböcker och 
hur användningen kan påverka eleven i skolverksamheten och i sin språkutveckling. Till 
studien har vi använt oss utav databaserna Primo, ERIC ProQuest och Google Scholar för att 
få in flertalet olika vetenskapliga (peer-reviewed) artiklar, därefter har de sammanfattats och 
använts i studien. När det kommer till tidigare forskning kring ljudböcker ur ett pedagogiskt 
synsätt så finns det inte mycket information. Många utav artiklarna handlar därför om 
hörförståelse och vi har valt att koppla detta till ljudböcker då eleverna aktivt lyssnar för at ta 
till sig informationen. 

Definition av ljudbok 
En ljudbok är en ljudinspelning av en person som läser upp en text högt och kan sedan spelas 
upp med hjälp av ett digitalt verktyg. Digitala verktyg bär vi med oss dagligen såsom mobil, 
surfplatta eller dator. Mediatore (2003, s. 319) säger därför att ljudböcker når alla sorters 
lyssnare, både vuxna som små. Enligt Mediatore (2003, s. 319) och Larson (2015, s. 170) kan 
det skilja sig från ljudbok till ljudbok beroende på hur uppläsningsformen är. Ljudböcker kan 
läsas upp av författaren själv eller av en skådespelare, kvinnlig eller manlig. Mediatore (2003, 
s. 320) fortsätter sedan att beskriva hur ljudboken även kan innehålla små ljudfiler som 
fungerar som skiljetecken vid kapitlens början eller slut. Dessa ljud kan vara pianotoner eller 
fågeltoner, vilket bidrar till att stärka atmosfären, detaljer, känslor eller upplevelser. 
 
De olika sätt att förmedla litteratur på, som en ljudbok kan, förändrar och intensifierar olika 
beståndsdelar av upplevelsen. En vanlig högläsning kan inte alltid uppnå detta på grund av 
vem högläsaren och lyssnaren är (Larson 2015, s. 170). I ljudböckerna kan uppläsaren 
anpassa sin röst för situationen exempelvis vid olika karaktärer. Detta är nödvändigt för att 
lyssnaren ska kunna skilja karaktärerna åt och inte blanda ihop dem. Även valet av pauser, 
rytm, takt eller tonfall är av stor vikt för om lyssnaren kommer att fortsätta lyssna eller inte 
(Mediatore 2003, s. 319). Detta beror på att om tillvägagångssättet/uppläsningen för lyssnaren 
inte stämmer, exempelvis att man vill höra en kvinnlig röst men hör en manlig röst, kan det 
leda till att personen väljer att inte fortsätta lyssna. 
 
Det finns vissa svårigheter som Mediatore (2003, s. 320) nämner som kan förekomma i en 
uppläst text. En sådan sak kan vara att gestalta för lyssnaren den visuella upplevelsen av 
texten. Det kan exempelvis vara en nyhetsartikel, e-mails, brev, dagboksutdrag eller bild. I en 
tryckt bok med bläck och papper kan man se skillnaden på dessa texter utan att läsa de men 
när texten ska läsas upp kan det vara svårt att se vilken sort av text det är om inte läsaren 
beskriver den högt. 
 
Något som bör klargöras är att ljudböcker och e-böcker inte är samma sak. Skillnaden mellan 
e-böcker och ljudböcker är att i ljudboken får du en inspelad text uppläst men kan inte se 
texten, medan i e-böcker ser du texten digitalt men den blir inte uppläst för dig. I vår 
undersökning berörs endast auditiva ljudböcker. 

Användningsområden 
Med ljudböcker finns det en mängd användningsområden. Man kan låta ljudboken bli en del 
av undervisningen genom att använda den som övning av hörförståelse eller istället för en 
högläsningsstund. Det går också att använda ljudböcker mer individuellt, om elever behöver 
hjälp i inlärning av läsning eller vill lyssna på en ljudbok självständigt, istället för att läsa tyst 
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vid sina platser. Hur elever använder ljudböcker i klassrummet är upp till pedagogen som är 
ansvarig. 

Ljudbok som digitalt verktyg 
Att arbeta med ljudböcker i klassrummet kan se ut på många sätt. Oavsett detta behöver man 
anpassa användandet av ljudböcker efter undervisningen samt skolans resurser (surfplattor, 
datorer, hörlurar). Har skolan tillgång till tekniken och/eller möjlighet att låna ut detta till 
eleverna att ta med hem kan detta hjälpa till i skolgången, speciellt de som har svårigheter 
hemma och i skolan. Har eleverna möjlighet till att välja inlärningssätt och själva anpassa sin 
utbildning för att nå sina mål påverkas deras motivation, detta kan tekniken erbjuda (Boeglin-
Quintana & Donovan 2013, s. 55). Man kan exempelvis presentera hur ljudboksprogrammen 
fungerar eller låta eleverna utforska och anpassa ljudbokens uppläsningshastighet efter egen 
referens (Larson 2015, s. 169). 
 
Enligt Larson (2015, s. 174) har tiden elever lägger ner på läsning, både hemma som i skolan, 
en betydelse för läsuthålligheten, fokus eller förmågan att behålla läsflytet under en längre 
period. Har eleven en låg läsuthållighet eller svårt att ha ett flyt i sitt läsande kan det leda till 
att eleven kämpar med sitt läsande eller väljer att inte läsa alls. Det kan leda till att eleven 
tappar sin motivation och sitt intresse för att fortsätta läsa. Många elever i Larsons (2015) 
studie upptäckte att de kunde fokusera under en längre tid när de med hjälp av digitala 
verktyg använde en surfplatta jämfört med text på papper. Med andra ord ökade deras läs 
uthållighet/fokus. 
 
Har man en klass där kunskapsnivåerna skiljer sig kan en ljudbok vara ett bra hjälpmedel.  
Campbell (2011, s. 68) lyfter att eleverna kan få en ökad förståelse över begreppens innebörd 
och en ökad uppskattning av vad det skrivna ordet betyder vid användning av ljudböcker. En 
del elever kanske själva kan läsa instruktioner medan andra har svårigheter. Här kan en 
ljudbok hjälpa eleverna till att stärka sig själva genom att klara av att lösa uppgifterna, då de 
läses upp genom en ljudboksfil.  
 
Ser vi till Garcias (2012, s. 93) studie fann eleverna det svårt att förstå texten till vissa 
uppgifter. På grund av denna svårighet eleverna hade hittade pedagogen i studien ett 
användningsområde där man skapade ljudboksfiler, med uppgifterna åt eleverna som de sedan 
själva kunde välja att lyssna på. Elevernas reaktion var positiv, då de tyckte om att höra 
pedagogens röst. Som en elev utryckte det i studien: “Det är bara att lyssna och det blir som 
att läsa” (Garcia 2012, s. 93). 

Ljudbok för att förstärka hörförståelsen 
Att träna hörförståelse är av stor vikt i skolorna, dagligen tar eleverna in information genom 
att lyssna på pedagogen. Det kan visa sig genom högläsning eller vid presentation av 
lektionens innehåll. Campbell (2011, s. 66) nämner att pedagogerna mestadels använder sig 
av muntliga lektioner och förväntar sig att alla elever kan ta in informationen som ges, att 
deras hörförståelse är på en nivå där de kan ta instruktioner. Det man däremot bör tänka på är 
hur man har arbetat med hörförståelse sedan tidigare i klassrummet. Om man inte arbetat 
något alls med detta är det svårt att förvänta sig att alla eleverna har fått kunskapen och 
förståelsen. 
 

Litteratur färdigheter och strategier som används av ljudboksläsare är jämförbart 
med text läsare. Den enda skillnaden är att vi har ersatt den visuella förståelsen av 
skriftliga ord med den hörande förståelsen av skrivna ord. Att lyssna är riktig 
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läsning, lyssnare kan engagera sig på samma sätt i ljudböcker som de kan med 
text på papper eller e-böcker. 

(Larson 2015, s. 170) 
  
Elever som vanligtvis sitter och bläddrar i böcker under lässtunden har chansen att ta till sig 
informationen i boken, om de har tillgång till en ljudbok. Förståelsen blir större när innehållet 
når eleven genom ljudböcker än när eleven enbart tittar på möjliga bilder som kan finnas i 
boken (Boeglin-Quintana & Donovan 2013, s. 54). Har eleven en text att följa samtidigt som 
de lyssnar kan de ges möjligheten till att lära sig nya begrepp samt höra hur obekanta begrepp 
uttalas (Larson 2015, s. 169). 
 
Barn som kommer i kontakt med texter genom högläsning har visat förbättringar i 
språkförmåga, förståelse och vokabulär. Två fördelar förekommer genom att barnen får lyssna 
på högläsning. Den första är att barnen kommer att bygga upp ett starkt ordförråd och mycket 
snabbare än barn som inte får texter högläst för sig. Den andra fördelen är att barnen kommer 
att förstå ord de träffar på i högläsningen vid andra tillfällen (Kraemer, McCabe, Sinatra 2012, 
s. 172). Att lyssna vid högläsning har länge varit det första steget mot att bli en skicklig 
läsare. Forskningen enligt Kraemer et. al (2012, ss. 166 - 167.) visar att hörförståelse har en 
betydelsefull roll och bidrar även till en positiv effekt senare till elevernas läsförståelse. 
 
Campbell (2011, s. 68) berättar även ett annat användningsområde för ljudböcker och det kan 
vara att träna på att lyssna och förstå olika dialekter och inte enbart sin pedagogs. Eleverna 
kan vara vana vid sin pedagogs röst, och hur denna person läser, vilket kan leda till 
svårigheter att lyssna på någon annan persons röst när exempelvis högläsning pågår. 

Ljudbok till elever i behov av stöd 
Enligt den specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) är digitala verktyg något som barn i 
behov av stöd har rätt till och som skolan ska erbjuda. När det kommer till ljudböcker så 
används dessa framför allt i skolan som stöd för elever som har olika anledningar till 
lässvårigheter. Det kan därför innebära att de elever som möter på ljudböcker som mest i 
skolan är just de elever som är i behov av stöd. 
 
Carsten (2004, ss. 188 - 189) framför i sin forskning att tidiga insatser och förebyggande 
undervisningar som kan ge eleven möjligheter i att delta i skrivning, läsning och språklekar 
kan förebygga stora läs- och skrivsvårigheter. Larson (2015, s. 173) betonar att man måste ha 
effektiva verktyg för eleverna, eleverna ska kunna få anpassade stödverktyg för att ges 
möjlighet för förståelse över innehållet i undervisningen. Att få en text kopplad till ljud kan 
vara en fördel för elever som kan ha svårigheter.  Med svårigheter menas fysiska problem 
exempelvis hörsel- eller synnedsättning, neuropsykiatriska svårigheter, olika typer av 
diagnoser som kan påverka läsningen. Det kan handla om exempelvis dyslexi, ADD, ADHD 
autismspektrum, cerebral pares, men även intellektuella svårigheter, sociala/emotionella 
svårigheter, elever som har svenska som andraspråk eller elever som allmänt har 
inlärningssvårigheter. 
 
All form av inlärning hos eleverna kräver förmågan till att kunna koncentrera sig och att vara 
uthållig. Vid inlärningen av att läsa eller skriva gäller det att vara uppmärksam och 
koncentrerad, utan uppmärksamhet eller koncentration för att lära sig kan det leda till ingen 
inlärning eller försämrad inlärning. Individens förmåga till uppmärksamhet och 
koncentrationsförmåga får en allt större betydelse vid utredningar med barn som har läs- och 
skrivsvårigheter (Ericsson 2003, s. 66).  
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För avancerade läsare som läser för snabbt och inte får en förståelse över innehållet 
eller inte hinner ta in informationen i boken, kan kombinationen av e-böcker med 
ljudbok till, leda till att eleven saktar ner sin läshastighet och på så vis fångar 
språket, humorn, innehållet och kontexten i boken. 

(Larson 2015, s.175). 
 
Även om avkodningen inom läsning är av vikt för att kunna läsa, behövs också läsförståelsen. 
På så sätt kan man inte läsa för fort för då finns risken att man missar innehållet i texten. Där 
av är ljudböcker till en fördel då det redan är en som läser upp texten i en inte för snabb 
hastighet. Denna hastighet kan leda till att den som lyssnar tar in och förstår innehållet bättre 
än vid egenläsning. Vid inlärning av läsning, kan ljudböcker vara ett komplement för 
lyssnaren för att få en bild av hur man läser (Larson 2015, s.175). 

TEORETISK RAM 

Postpositivism 
Postpositivismen är en modern utveckling av positivismen som har en lång historia inom 
vetenskapsteori. Positivismen är i grunden en vetenskapsteori som styrs av att desto fler 
gånger något påvisas stämma desto säkrare är kunskapen. En studie med ett positivistiskt 
synsätt sammanställer resultatet genom analytiska eller syntetiska satser. En analytisk sats är 
den information som visar om ett påstående stämmer eller inte medan en syntetisk sats 
fokuserar på den matematiska uträkningen till påståendet (Brinkkjær & Høyen 2013, ss. 46 – 
48). 
 
Positivismen har blivit lite av en kontroversiell vetenskapsteori att använda inom studier kring 
pedagogik trots detta används den fortfarande däremot under andra namn. Anledningen till 
detta är att vetenskapsteorin kan visa ett väldigt svart på vitt resultat när ämnen inom 
pedagogik kan vara mer komplexa än så. Trots detta är positivismen en bra teori att använda 
när det kommer till att samla in data genom ett matematiskt resultat så som genom tabeller, 
figurer och diagram (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 41). 
 
När det däremot kommer till postpositivismen kan man istället utgå från en mer heltäckande 
och praktisk syn. Här talar Brinkkjær & Høyen (2013, ss. 54 – 57) för att postpositivismen har 
sju typiska drag utifrån ett sociologiskt perspektiv som är följande: 
 

- Begrepp förbinds i lagliknande utsagor 
- Man använder nominella begreppsdefinitioner 
- Man gör en empirisk mätning av (del)begrep 
- Man härleder hypoteser som kan testas empiriskt 
- Lagar uttrycks i ett formaliserat språk (logiskt eller matematiskt) 
- Relationer mellan ”variabler” uppställs empiriskt 
- Man använder statistik och kvalitativ metod 

 
Dessa drag som en postpositivistisk studie kan ha stor betydelse för hur datainsamlingens 
resultat kan se ut, därför är det av vikt att välja de drag man ska fokusera med en tanke över 
hur studien ska gå till. 
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Hermeneutik 
Hermeneutik är en vetenskapsteori som fungerar bra vid tolkning av mänskliga beteenden, 
känslor och åsikter, detta för att teorin går ut på att förstå det som analyseras framför att 
begripa det intellektuella (Thurén 2007, s. 94). 
 
Tolkning och förståelse går hand i hand inom Hermeneutiken. Med utvecklad förståelse 
behöver vi inte lägga någon möda på att tolka, men det går att tolka och förstå en företeelse på 
olika sätt, vilket hermeneutiken också belyser. Man väljer därför själv vilken av alla 
tolkningar man tänker utföra även om man vet att det finns fler betydelser än den man själv 
ger. Detta blir extra tydligt när man väljer att tolka text, bild eller känslor (Ödman 2017, s. 
58).  
 
Att tolka innebär att använda sina kunskaper och den bakgrund man redan har, med detta i 
bakgrunden kommer det senare att påverka resultatet av ens tolkning (Ödman 2017, s. 71). 
Egna upplevelser kan därför gå in i en hermeneutisk analys men det är två kritiska problem 
som kommer att visa sig. Den första kritiska punkten är projektionen. I psykologin använder 
man detta uttryck för att tillföra andra sina egna egenskaper. Detta innebär att man antar att 
andra människor beter sig som man själv gör och att ens egna reflektioner skulle vara 
desamma om någon annan var i ens plats. I och med att vi alla tänker olika, beroende på 
kunskaper och erfarenheter, är detta näst intill omöjligt. Det andra kritiska problemet är att 
tänka på att man måste sätta in sin tolkning i rätt sammanhang. Det gäller att man bildar en 
kontext, en bakgrund, för sin tolkning (Thurén 2007, s. 97). Andra aspekter att ha i åtanke när 
man gör en analys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är tolkarens värderingar, tolkarens 
förförståelse och kontexten (Thurén 2007, s. 103 och Ödman 2017, ss. 108 - 109).  
 
Att förstå däremot är en egenskap som kräver att vi kan sätta oss in i en annans persons tankar 
och känslor för att förstå dess reaktion och handling. Denna förståelse kan komma från flera 
olika plan, exempelvis om en person berättar om en upplevelse den har haft eller genom 
skönlitteratur som beskriver karaktärernas tankar och känslor. Vi kan därför visa förståelse 
både på verkliga och fiktiva plan. Som människor kan vi dra egna kopplingar till våra känslor 
och tankar för att förstå någon annan (Thurén 2007, ss. 94 - 95). Förståelse är ett sätt för oss 
människor att förnya och omskapa information vi tar in. Detta innebär att vi hellre frågar oss 
varför något företer sig istället för vad det var som faktiskt hände. (Ödman 2017, s. 24) 
 
Något annat som går att analysera med denna vetenskapsteori är inte bara människor och 
andra levande varelser. Text och bild som i grund är skapade av människor kan analyseras 
med hermeneutik. Däremot om man ska analysera en text eller bild med denna teori är det 
viktigt att veta vilket perspektiv man analyserar ifrån. Det går att bestämma utifrån vad man 
vill få reda på. Är det skaparens avsikt som undersöks? Publikens tolkning eller saken i sig 
som står i centrum? Utgår vi från bild, som denna undersökning delvis gör, så är det viktigt att 
bestämma sig för om man analyserar den som skapade bilden, de som tittar på bilden eller 
bilden i sig (Thurén 2007, s. 100). 

METOD 
Urval 
I denna undersökning kommer två skolor att delta med en klass från den ena skolan och tre 
klasser från den andra, från varje klass deltar sex elever. I en av fyra klasser har majoriteten 
av eleverna inte svenska som modersmål, så är det inte i de andra tre klasserna där de 
fortfarande har elever med svenska som andra språk men inte i lika stor utsträckning. Bland 
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eleverna kommer vi så långt det går att välja ut tre flickor och tre pojkar ur varje grupp för att 
hålla undersökningen så könsneutral som möjligt. Vi lägger dock inte mer fokus på genus i 
denna fråga, då det inte har någon betydelse för det resultat vi söker efter. Eleverna som deltar 
går alla i årskurs 2. Eleverna är inte bekanta med att delta i intervjuer sedan tidigare. 
 
Urvalsprocessen var till en början slumpmässig, men går nu över till att vara icke 
slumpmässig (Eriksson, Forsberg & Wengström 2013, ss. 94 - 96). Detta innebär att vi först 
kontaktade majoriteten av skolorna i området angående att delta i denna undersökning, och 
utav dessa kommer vi inte kunna välja vilka som ska delta eller inte, utan det blev upp till 
skolorna och klasserna i fråga. Nu när vi har övergått till ett icke slumpmässigt urval, väljer vi 
själva ut de elever som ska delta i de kommande intervjuerna. Här rådfrågar vi lärarna vilka 
elever som har lättare för att kommunicera om sina tankar och upplevelser på ett förståeligt 
sätt, så att resultatet inte ska påverkas av kommunikationsproblem.  

Genomförande 
Genomförandet av denna studie blev indelad i tre delar. 
 
Den första delen ska genomföras innan eleverna får lyssna på ljudböckerna genom en 
intervju. Detta för att se över elevernas förkunskaper om ljudböcker och deras inställning till 
dessa. Här kommer vi att använda oss av intervjufrågor Del 1 (Se bilaga 1). 
 
Den andra delen av undersökningen kommer innebära att eleverna ska få lyssna på 
ljudböckerna i helklass. Här blir eleverna ombedda att måla bilder medan de lyssnar på 
ljudböckerna. Detta är dels för att vi ska kunna analysera bilderna i efterhand och dels för att 
bilderna ska kunna användas till nästa intervjutillfälle för att påminna eleverna om 
ljudböckerna de har lyssnat på. 
 
Den tredje delen av genomförandet är en intervju efter att eleverna har lyssnat på 
ljudböckerna. Här kommer vi att använda intervjufrågor Del 2 (Se bilaga 2), för att jämföra 
deras tidigare svar med deras nya men också för att se över deras inställning till de ljudböcker 
de har lyssnat på. 
 
Efter dessa tre delar har genomförts kommer den data som sammanställas och analyseras 
genom två olika vetenskapsteorier, postpositivismen och hermeneutiken. Som man kan se är 
det två metoder som kommer användas i denna studie, dessa två metoder är starkt 
strukturerade intervjuer och bildanalyser. Till de starkt strukturerade intervjuerna kommer 
postpositivismen att användas för att sammanställa ett kvantitativt resultat medan 
bildanalysen kommer använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv och därmed ge ett mer 
kvalitativt resultat. 

Starkt strukturerade intervjuer 
Till denna studie har vi valt att utgå från starkt strukturerade intervjuer. Detta innebär att vi 
under intervjutillfället kommer ha med oss ett frågeformulär som inte endast har frågorna på 
sig men också eventuella svarsalternativ (Christoffersen & Johannessen 2012, ss. 85 – 86). 
Dessa frågeformulär skulle kunna jämföras med en enkät men istället för att ge enkäten till de 
deltagande eleverna har vi valt att delta genom att själva ställa frågorna. 
 
Anledningarna till detta är för att deltagarnas erfarenhet av läsning inte ska påverka resultatet, 
ifall deras språkkunskap eller läsförståelse inte är hög nog för att förstå frågorna men också 
ifall det skulle uppstå förvirring som kan klargöras genom följdfrågor. En annan anledning till 
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detta är att vi är två personer som kommer att intervjua men vi kommer inte intervjua en och 
samma elev tillsammans. Därför var det av vikt att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt 
oavsett vem som intervjuade för att bevara reliabiliteten och validiteten. 
 
Huvuduppgiften av dessa frågeformulär är att ta reda på elevernas inställning när det kommer 
till ljudböcker i klassrummet. Vi har också valt att fokusera på formatet på ljudboken och om 
det påverkar deras inställning. 
 
När det kommer till de olika formerna av intervjufrågor vi har valt att använda oss av till 
dessa frågeformulär, har vi dels använt oss av ja och nej frågor till frågor som lägger en grund 
för vad deltagarna redan vet om området. Vi har även specifika frågor om deras inställning till 
ämnet där svarsalternativen istället är Positivt inställd, Negativt inställd eller Neutralt, svårt 
att avgöra. Till de frågor som riktar sig mot att jämföra de olika ljudböckerna som deltagarna 
har lyssnat på har också alternativ riktat mot varje ljudbok valts ut. Efter varje fråga finns det 
plats att lägga till en kommentar kring varför eleven svarade som den gjorde för att ge oss en 
chans att se mer specifika anledningar till deras inställning. 
 
Till varje intervjutillfälle är det av vikt att vi som studiens forskare förklarar för deltagarna 
vad det är vi ska göra, varför och vad som kommer hända med informationen (Christoffersen 
& Johannessen 2012, s. 86). Intervjuerna kommer att spelas in för att säkerhetsställa att varje 
deltagares inställning stämmer överens med det ifyllda frågeformuläret. När all data har 
sammanställts kommer detta sedan presenteras genom olika tabeller, figurer och diagram för 
att enkelt se över och jämföra resultatet till vårt syfte och frågeställningar men också utifrån 
ett postpositivistiskt synsätt. 

Bildanalys 
Den andra delen av vår undersökning är en bildanalys av bilderna som eleverna målade under 
tiden de lyssnade på varje ljudbok. Det finns flera anledningar till varför vi har valt att 
använda oss av bildanalyser till denna undersökning. En av anledningarna är utifrån ett 
koncentrations perspektiv men de andra är för att fördjupa sig om deltagarnas upplevelse och 
inställning av ljudböckerna de har lyssnat på.  
 
Enligt Wolfgramm, Suter och Göksel (2016, s. 27) är det lättare att koncentrera sig när man 
gör något samtidigt som man lyssnar samt att Ericsson (2003, s. 65) kom fram till för att 
kunna koncentrera sig så måste all ens uppmärksamhet vara riktad mot uppgiften. I och med 
att vi vill vara säkra på att eleverna lyssnar på ljudböckerna blir bilderna vårt sätt att 
säkerhetsställa att de har aktivt lyssnat på det som har blivit uppläst för dem samt att eleverna 
deltagit, då vi själva inte kommer medverka under ljudböckernas uppspelningar. Bilderna 
kommer också fungera som påminnelser under intervjutillfälle 2 då eleverna har chans att se 
på sina bilder när vi talar om den specifika ljudboken. Rose (2007 se Lind 2014, s. 79-80) 
berättar hur bilder kan underlätta samtalen men också agera som minnesbilder som påminner 
skaparen av bilden om dess upplevelse när bilden gjordes. 
 
Utöver är bilderna eleverna målar även ett sätt för oss av avgöra vad deras upplevelse av 
ljudböckerna är. Sparrman (2014, s. 47) talar hur bildvetaren Hans Belting har en annan syn 
på vad en bild är. Han anser att en bild inte bara är ett objekt utan att en bild får sin betydelse 
när den görs. Det innebär att ”Bilders betydelser görs eller utspelar sig i relation mellan 
diskurser, kroppar, bilder, material och det sociala” (Sparrman 2014, s. 47). Då vi har ett 
hermeneutiskt perspektiv till bildanalyserna förklarade detta citat väldigt bra hur vi vill 
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bemöta dessa bilder. Bilderna i sig är för oss inte lika intressanta som personerna bakom 
bilderna och hur de resonerade när de gjorde bilderna. 

Urval av digital litteratur 
I denna undersökning kommer vi att använda oss av tre digitala inläsningar av litterära verk 
för barn, där varje del är runt 10 minuter lång. Av dessa tre digitala litteraturer är två 
ljudböcker och en inspelad talsyntes. Ljudböckerna som vi kommer att använda i denna 
undersökning är Lasse Majas detektivbyrå - Födelsedagsmysteriet (Widmark, 2012) och 
Ronja Rövardotter (Lindgren, 1994) medan talsyntesen är Kejsarens nya kläder (Andersen, 
u.å). Urvalet av ljudböcker gjordes genom en stegvis process för att avgöra om de skulle passa 
in eller inte. 
 
Steg 1: Se över statistik över vilka författares böcker som har varit mest uppskattade bland 
barn i den studerade åldersgruppen. Dessa uppgifter hämtades från Svenska 
Förläggarföreningens statistik som går att hitta på deras hemsida http://www.forlaggare.se/ 
[2018-05-04]. 
 
Steg 2: Fastställa vilka av dessa författares böcker som hade framställts som ljudböcker. 
 
Steg 3: Fastställa vilka av dessa ljudböcker som hade en röst som är lätt att förstå (grova 
dialekter, dålig inspelning och liknande valdes bort). 
 
Steg 4: Lyssna på ljudböckerna och därefter välja ljudböcker utefter dess innehåll. 
 
När det gällde talsyntesen tillämpades en annan process än för ljudböckerna. Här behövde vi 
hitta ett program som inte bara kunde läsa texten, utan också spela in den till en ljudfil som 
skulle gå att skicka till de deltagande klassernas pedagoger. När ett program hittades behövde 
vi hitta en text som gick att kopiera in i ett Word-dokument så att programmet skulle kunna 
läsa och spela in texten. Detta innebar att vi behövde en text som vi kunde använda utan att bli 
anklagade för copyrights-brott. Därför använde vi oss av sagor då rättigheter kring dessa inte 
var lika svåra. Efter detta behövde vi bara hitta en saga som var ca 10 minuter lång, så att den 
skulle passa ihop med de andra ljudböckernas längd.  
 
Programmen vi använde oss av i denna undersökning var appen Storytel för ljudböckerna och 
för talsyntesen användes ClaroRead Plus. I vår undersökning kommer vi att benämna alla 
dessa tre digitala litteraturformer för ljudböcker.  Detta är för att tekniskt sätt inte är en 
talsyntes en ljudbok men i vårt arbete undersöker vi olika uppläsningsformer av skönlitterära 
texter och därför kommer vi benämna alla dessa tre uppläsningsätt för ljudböcker. 
 
Tillslut var det följande böcker och format som valdes ut. Ljudboken Lasse Majas 
detektivbyrå - Födelsedagsmysteriet (Widmark, 2012) som en skådespelare läser upp texten, 
Ronja Rövardotter (Lindgren, 1994) där författaren själv läser texten och till sist Kejsarens 
nya kläder (Andersen, u.å) där en datorröst hörs. 

Etik 
När det kommer till forskningsetiska principer har vi utgått från Vetenskapsrådet (2002) där 
de beskriver fyra huvudkrav för att utföra en humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Efter varje krav förklaras det kort om hur vi har tagit hänsyn till dessa i denna studie. 
 

http://www.forlaggare.se/
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Informationskravet - Forskaren skall informera de berörda av forskningen om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
Innan varje intervju kommer deltagarna att informeras om vad som ska göras men också vad 
för ämne vi ska tala om. Vi informerade också om att de skulle få måla bilder som skulle vara 
med i vårt arbete. 
 
Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 
Då deltagarna är elever bad vi först om tillåtelse från föräldrarna om de kunde delta, vi gjorde 
också det väldigt tydligt för eleverna att de fick avbryta intervjun när de ville och ville de inte 
svara på en fråga behövde de inte svara. 
 
Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 
Till denna undersökning valde vi att använda oss av koder och smeknamn framför att använda 
elevernas riktiga namn för att säkerhetsställa deras identitet. Skolornas namn är inte heller 
med i arbetet eller klassernas namn dels för att informationen inte är relevant för studien men 
också för att behålla elevernas identitet anonyma. 
 
Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 
All information som samlades in under denna undersökning kommer endast användas i denna 
studie och inte i något annat sammanhang. 

Reliabilitet och validitet 
Våra intervjuer är starkt strukturerade, detta för att vi är två som intervjuar under skilda 
tillfällen och för att hålla intervjuerna oberoende på vem av oss som skulle hålla i intervjun. 
För att säkerhetsställa att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt oberoende av vem som 
intervjuade skapades ett enkätlikande intervjuformulär (se bilaga 1 och 2). Vi valde att ha 
detta upplägg för att stärka reliabiliteten för varje intervjutillfälle. Genom att göra så här ges 
det inte möjlighet för att det kommer tillfälligheter som skulle kunna påverka intervjun och 
respondenten. Intervjun kommer att spelas in för att stärka respondentens utsagor genom att 
senare transkribera intervjun ord för ord. På detta vis minskas risken att våra egna åsikter och 
att våra tidigare erfarenheter kommer in samt att information inte missas vid inspelade 
intervjuer då vi har möjligheten att lyssna om på intervjun (Brinkkjaer & Høyen, 2013, ss. 
104 – 106; Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 21 – 23; Thurén 2007, ss 26 – 27).  
 
Bildanalysen bidrar till att stärka reliabiliteten och validiteten genom att eleverna aktivt 
lyssnar på ljudböckernas innehåll och målar utefter det de hör. Eriksson (2014, s. 27) nämner 
att målade bilder utförda av barn är ett verktyg för dem där de kan uttrycka sina känslor och 
tankar. Bilden blir sedan även ett redskap vid intervju tillfälle 2 som man kan diskutera kring 
elevens upplevelse och inställning samt för att kunna komma ihåg vad man lyssnat på då det 
kunde skilja sig på besöken mellan intervjutillfälle 1 och 2 (Rose 2007 se Lind 2014, s. 79 - 
80). 
 
För att stärka validiteten var vi noga med att utforma frågor till intervjun som täcker vårt 
forskningsområde i relation till vårt syfte. Eleverna kunde även tala och diskutera om sin 
målade bild under andra intervjutillfället kopplat till ljudböckerna och intervjufrågorna 
(Thurén 2007, ss 26 – 27; Brinkkjaer & Høyen, 2013, ss. 104 – 106; Christoffersen & 



 

11 
 

Johannessen 2015, ss. 21 – 23). Tidigare forskning som valts ut till denna studie kommer att 
beröra ämnet genom att antingen visa varför det är positivt att arbeta med ljudböcker eller inte 
i klassrummet. Med hjälp av elevernas inställning och upplevelse kan man genom vår 
forskning sedan påvisa att man i klassrummet kan arbeta med ljudböcker eller inte beroende 
på vad resultatet ger.  

Analys och bearbetning 
I denna studie kommer vi undersöka elevernas inställning och upplevelse av att lyssna på 
ljudböcker i klassrummet. 
 
För att undersöka elevernas inställning kommer vi använda oss av starkt strukturerade 
intervjuer där frågeformulär har framställts (se bilaga 1 och 2). Data från dessa frågeformulär 
kommer att sammanställas genom tabeller, figurer och diagram för att konkret visa resultatet 
vi har kommit fram till utefter postpositivistiskt vetenskapsteori. Elevernas utsagor kommer 
att sammanställas om de är positivt, negativt eller neutralt inställda till de påståenden som 
kommer presenteras under intervjutillfället. På detta vis kommer ett konkret, kvantitativt 
resultat kunna presenteras. Efter detta kommer en analys att genomföras för varje enskild 
tabell, figur eller diagram men också en jämförelse mellan dem om vi märker att resultatet har 
ändrats över tid eller inte. 
 
När vi undersöker elevernas upplevelse av ljudböcker i klassrummet kommer vi att utföra en 
bildanalys utav de bilder som eleverna målade under tiden de lyssnade på ljudböckerna. Här 
kommer vi hålla utkik efter vad eleverna väljer att måla för motiv till dessa ljudböcker och 
ifall det finns några upprepningar av motiv mellan eleverna. Vi kommer också se efter 
eventuella motiv i elevernas bilder som konkret hör ihop med ljudboken de lyssnade på eller 
om de kommer dra egna kopplingar till sådant de sett i sin omgivning. Detta kommer vi att 
kalla för händelsebaserade motiv och miljöbaserade motiv. Händelsebaserade motiv innebär 
sådant som hände eller förklarades i ljudboken medan miljöbaserade motiv handlar mer om 
sådant som inte egentligen var med i ljudboken men som eleven valde att ha med i bilden då 
det passar till miljön i deras bild. Händelsebaserade motiv kan också visa oss ifall eleverna 
förstod ljudboken de lyssnade på och vilka detaljer som fastnade i deras minne. 
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RESULTAT 
I följande stycke kommer vi att visa det resultat vi sammanställt från denna undersökning. 
Först kommer elevernas inställning till ljudböcker att presenteras följt av en bildanalys av 
klassernas övergripande inställning till ljudböcker i klassrummet. Efter detta kommer 
bildanalysen av elevernas bilder de målade undertiden de lyssnade på ljudböckerna. 

Intervjufrågor – Elever del 1 
I detta stycke kommer vi att presentera resultatet från det första elevintervjutillfället. Till 
denna del av undersökningen använde vi oss av intervjufrågor del 1 (se bilaga 1). Resultatet 
som kommer att presenteras nedan visar att eleverna är mer vana vid att använda ljudböcker i 
hemmet men undersökningen fokuserar på deras inställning till ljudböcker i klassrummet. 
 
Tabell 1 visar att majoriteten av eleverna visste vad en ljudbok var för något. Emellertid fanns 
det elever som sade att de visste vad en ljudbok var, men inte kunde ge en förklaring som 
stämde överens med vad vi utgått ifrån i vår definition av vad en ljudbok är. Även om 37,5 % 
angav att de inte visste vad en ljudbok var, stämde detta inte helt, eftersom vissa kunde gissa 
sig till betydelsen. Denna tabell skulle därför se annorlunda ut om vi utgick från om eleverna 
visste eller inte vad en ljudbok var, istället för vad de angav under intervjuns gång. 
 
Tabell 1: Vet eleverna vad en ljudbok är för något? Procent 
Ja 15 av 24 62, 5 % 
Nej 9 av 24 37, 5 % 
Av de som svarat positivt framfördes individuellt att: 
Att man visste vad en ljudbok var och dess 
beskrivning stämde 

13 av 15 86,7 % 

Att man visste vad en ljudbok var men dess 
beskrivning stämde inte 

2 av 15 13,3 % 

Av de som svarat negativt framfördes individuellt att: 
Att man inte visste vad en ljudbok var men kunde 
gissa sig till dess betydelse 

3 av 9 33,3 % 

Att man inte visste vad en ljudbok var och kunde 
inte gissa sig till vad det var för något 

4 av 9 44,5 % 

Att man inte visste vad en ljudbok var och ville eller 
kunde inte gissa vad det var 

2 av 9 22, 2 % 

 
Tabellen 2 visar att majoriteten av eleverna som deltog i undersökningen lyssnar på 
ljudböcker, men att det fanns en del som inte gjorde det. Utav de som lyssnar på ljudböcker 
fick vi reda på att eleverna framförallt lyssnar i hemmet under kvällen, som godnattsaga. Ett 
fåtal var vana vid att lyssna på ljudböcker i en skolmiljö. 
 
Tabell 2: Lyssnar eleverna på ljudböcker? Procent 
Ja 14 av 24 58,3 % 
Nej 10 av 24 41,7 % 
Om eleverna svarade ja, var någonstans? 
I hemmet 12 av 14 85,7 % 
I skolan 2 av 14 14,2 % 
På annan plats 2 av 14 14,2 % 
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Om eleven svarade ja, när och hur ofta? 
På morgonen 0 av 14 0 % 
På dagen 3 av 14 21,4 % 
På kvällen 11 av 14 78,6 % 
   
Varje dag 4 av 14 28,5 % 
På vardagar 6 av 14 42,8 % 
Helger 4 av 14 28,5 % 
   
Sällan 0 av 14 0 % 
Ibland 8 av 14 57,1 % 
Ofta 6 av 14 43,8 % 
 
Tabell 3 visar att eleverna i undersökningen inte hade någon negativ inställning till 
ljudböcker, oavsett om de visste vad det var eller inte. Majoriteten av eleverna hade en positiv 
inställning till ljudböcker, medan ett fåtal hade en neutral inställning. 
 
Tabell 3: Vad tycker eleverna om ljudböcker? Procent 
Positiva 17 av 24 70,8 % 
Negativa 0 av 24 0 % 
Neutrala 7 av 24 29,2 % 
 
Sista frågan i intervjufrågor del 1 (se bilaga 1) var vad eleverna ansåg vad som gjorde en 
ljudbok bra eller inte. Det var då två saker som huvudsakligen talades om; vilken genre 
ljudboken hade och vem som läste ljudboken. 
 
I figur 1 går det att se att majoriteten av eleverna föredrar ljudböcker som är spännande med 
action, ljudböcker om djur, ljudböcker som är roliga och ljudböcker som är mystiska så som 
deckare. Ett fåtal av eleverna föredrog att ljudböckerna skulle vara läskiga med monster, 
historiska, innehålla äventyr eller sport. 
 

 
Figur 1: Genrer eleverna föredrog på ljudböcker 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Genrer eleverna föredrog 
på ljudböcker



 

14 
 

Enligt figur 2 var 42 % av eleverna som ansåg att rösten som läste upp ljudboken har en 
påverkan på hur bra eller dålig en ljudbok är. Några föredrog när en kvinna läste, andra när en 
man läste men majoriteten av eleverna hade ingen åsikt om detta utan tyckte det viktigaste i 
en ljudbok var vad den handlar om. 

 
Figur 2: Elever som ansåg att rösten som läser upp ljudboken spelar roll i deras upplevelse av 
ljudböcker. 

Intervjufrågor - Elever del 2 
I detta stycke kommer vi att presentera resultatet från det andra elevintervjutillfället. Till 
denna del av undersökningen använde vi oss av intervjufrågor del 2 (se bilaga 2). De tre första 
frågorna av intervjufrågor del 1 (se bilaga 1) återupprepas under intervjufrågor del 2 (se 
bilaga 2). Detta för att göra en jämförelse av hur deras upplevelse av ljudböcker har ändrats 
från intervjufrågor del 1 till intervjufrågor del 2 (se bilaga 1 och 2). Nedan kommer dessa 
frågors resultat att sammanställas bredvid varandra för att kunna se om det fanns någon 
förändring i elevernas svar från första gången vi intervjuade deltagarna till den andra gången 
de intervjuades. 
 
Tabell 4 visar att eleverna har fått en större förståelse för vad en ljudbok är för något. Allt fler 
elevers beskrivningar till deras direkta svar stämmer överens med vad vi utgår ifrån vad en 
ljudbok är. 
 
Tabell 4: Vet eleverna vad en ljudbok är för något? Intervju del 1 Intervju del 2 
Ja 15 av 24 21 av 24 
Nej 9 av 24 3 av 24 
Av de som svarat positivt framfördes individuellt att: 
Att man visste vad en ljudbok var och dess 
beskrivning stämde 

13 av 15 20 av 21 

Att man visste vad en ljudbok var men dess 
beskrivning stämde inte 

2 av 15 1 av 21 

Av de som svarat negativt framfördes individuellt att: 
Att man inte visste vad en ljudbok var men kunde 
gissa sig till dess betydelse 

3 av 9 0 av 3 

Att man inte visste vad en ljudbok var och kunde 4 av 9 0 av 3 

42%

58%

Elever som ansåg att rösten som läser 
upp ljudboken spelar roll i deras 

upplevelse av ljudböcker

Spelar roll vem som läser

Hade ingen åsikt om det



 

15 
 

inte gissa sig till vad det var för något 
Att man inte visste vad en ljudbok var och ville eller 
kunde inte gissa vad det var 

2 av 9 3 av 3 

 
I tabell 5 kan vi se att det inte är några större förändringar i resultaten. Eleverna lyssnar oftast 
på ljudböcker i hemmet på kvällarna som godnattsagor. Bara ett fåtal lyssnar på ljudböcker på 
skolan. Det denna tabell däremot inte visar är att det har hänt en viss förändring i alla fall. Det 
är så att två elever har bytt vanor. En elev som innan inte hade lyssnat på ljudböcker har nu 
börjat med det medan en som lyssnade på ljudböcker hade slutat. 
 
Tabell 5: Lyssnar eleverna på ljudböcker? Intervju del 1 Intervju del 2 
Ja 14 av 24 14 av 24 
Nej 10 av 24 10 av 24 
Om eleverna svarade ja, var någonstans? 
I hemmet 12 av 14 12 av 14 
I skolan 2 av 14 4 av 14 
På annan plats 2 av 14 2 av 14 
Om eleven svarade ja, när och hur ofta? 
På morgonen 0 av 14 0 av 14 
På dagen 3 av 14 6 av 14 
På kvällen 11 av 14 10 av 14 
   
Varje dag 4 av 14 4 av 14 
På vardagar 6 av 14 6 av 14 
Helger 4 av 14 7 av 14 
   
Sällan 0 av 14 0 av 14 
Ibland 8 av 14 8 av 14 
Ofta 6 av 14 6 av 14 
 
Tabell 6 nedan visar på en förändring i elevers inställning mot ljudböcker. Från början var 
ingen negativt inställd men efter undersökningen ökade detta. Samtidigt ökade också den 
positiva inställningen till ljudböcker. Detta på grund av att elever som förut ställde sig 
neutrala till vad de tycker om ljudböcker hade nu en tydligare åsikt om det. Intrycket var ändå 
att majoriteten av eleverna var positivt inställda till ljudböcker över lag. 
 
Tabell 6: Vad tycker eleverna om ljudböcker? Intervju del 1 Intervju del 2 
Positiva 17 av 24 20 av 24 
Negativa 0 av 24 2 av 24 
Neutrala 7 av 24 2 av 24 
 
Om vi går vidare in på vad eleverna anser om ljudböcker kommer nu resultat kring vad 
eleverna anser om varje ljudbok de fick lyssna på. Här har vi tyvärr några bortfall då eleverna 
var frånvarande under uppspelningstiden. En elev lyssnade inte på ljudboken Ronja 
Rövardotter och två elever hade inte lyssnat på Kejsarens nya kläder. 
 
Tabell 7 nedan visar att den ljudbok som togs mest emot som positiv var 
Födelsedagsmysteriet av Widmark (2012), tätt där efter kom Ronja Rövardotter av Lindgren 
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(1994) och sist Kejsarens nya kläder av Andersen (u.å). Oavsett om den ena ljudboken gav en 
bättre upplevelse än de andra så mottogs ändå alla ljudböcker som positivt. 
 
Tabell 7: Vad tyckte eleverna om de olika 
ljudböckerna? 

Positiv Negativ  Neutral  

Födelsedagsmysteriet 24 0 0 
Ronja Rövardotter 22 0 1 
Kejsarens nya kläder 20 0 2 
 
När det senare kom till uppläsningssätten av de olika ljudböckerna går det att se på tabell 8 att 
den författarupplästa ljudboken var den som föredrogs med skådespelaruppläsningen tätt där 
efter. Talsyntes däremot var inte lika positivt bemött. De fanns de elever som verkade 
imponerade av att en dator kunde läsa så bra och tyckte därför att den var väldigt bra. Sedan 
fanns det de elever som tyckte det var svårt att hänga med i berättelsen, att rösten inte hade 
någon inlevelse och att den läste för fort.  
 
Tabell 8: Vad tyckte eleverna om de olika 
uppläsningssätten? 

Positiv Negativ  Neutral  

Skådespelaruppläst 19 1 4 
Författaruppläst 20 0 3 
Talsyntes (dator) 8 8 6 
 
Till sist om vi tittar på vad eleverna skulle föredra att lyssna på igen (se tabell 9) så verkar det 
som om skådespelaruppläsningen av ljudboken var den mest populära. Här däremot behöver 
vi ha i åtanke att en elev inte ville välja mellan skådespelaruppläsning och 
författaruppläsning, de var lika bra, så därför kryssades båda i. De andra eleverna valde att 
bara föredra en av uppläsningssätten. 
 
Tabell 9: Vilken uppläsning föredrog eleverna?  
Skådespelaruppläst 12 
Författaruppläst 6 
Talsyntes (dator) 6 
Ingen 1 
 
Resultatet från tabell 8 och 9 däremot är något motsägelsefullt mot sig själv, på grund av att 
om man gick in på vad eleverna tyckte om varje bok var för sig går det tydligt att se att det var 
en mer positiv upplevelse när människor läste men när uppläsningssätten ställdes mot 
varandra så var det ändå nästan en fjärde del som skulle vilja lyssna på talsyntesen igen. Det 
är för att innehållet i ljudboken var vad eleverna ansåg ”roligt” och därför kunde de se över 
rösten och ändå få en positiv upplevelse. 
 
Trots alla frågor kring uppläsning av ljudböcker så kan vi se i figur 3 och 4 som finns nedan 
att antalet elever som ansåg att rösten som läser upp boken i en ljudbok har minskat efter 
undersökningens gång. Detta för att majoriteten av eleverna är mer intresserade av och 
fokuserade på innehållet av ljudboken än vem som läser upp den. Trots det så har fortfarande 
rösten en påverkan från tidigare intervjufrågor som går att se i tabell 8. 
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Figur 3: Elever som ansåg att rösten som läser  Figur 4: Elever som ansåg att rösten som  
upp ljudboken spelar roll i deras upplevelse.  läser upp ljudboken spelar roll i deras 
intervju del 1.       upplevelse. Från intervju del 2. 
 
Om vi jämför figur 5 med figur 6 går det att se att spännande böcker fortfarande är den genre 
som elever föredrar på ljudböcker. Därefter kommer roliga böcker istället för djurböcker, 
djurböcker hamnade här istället sist på genrer eleverna vill ha på ljudböcker. Några nya 
kategorier som däremot dök upp var kärlek/drama och fakta under intervjun del 2. En genre 
bortföll däremot mellan intervju del 1 och två, denna genre var äventyr. 

             
Figur 5: Genrer eleverna föredrog på   Figur 6: Genrer eleverna föredrog på  
ljudböcker. Intervju del 1.     ljudböcker. Intervju del 2. 
 
Det går att se här i tabell 10 att elever är positivt inställda till att använda ljudböcker i 
klassrummet. Ingen hade en negativ inställning till det men det fanns de som kände att det inte 
spelade någon större roll, de visste helt enkelt inte vad de tyckte. 
 
Tabell 10: Vad tycker eleverna om att lyssna på ljudböcker i klassrummet?  
Positiva 21 av 24 
Negativa 0 av 24 
Neutrala 3 av 24 
 
Går vi vidare till om eleverna skulle kunna tänka sig att använda sig av ljudböcker mer i 
klassrummet så går det att se i tabell 11 att de vill det. Däremot fanns det de som antingen inte 
hade en åsikt eller de som ansåg att det skulle vara mindre. 
 
Tabell 11: Är detta något eleven vill se mer eller mindre av i klassrummet?   
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Mer 20 av 24 
Mindre 3 av 24 
Ingen åsikt 1 av 24 

Bildanalys 
I kommande stycke kommer vi att presentera vår analys av klassernas bilder som de målade 
under tiden de lyssnade på ljudböckerna. Bildanalysen är en sammanställning av klassernas 
upplevelse av ljudböckerna, detta kommer att visa sig i både texter, bilder och tankekartor. 
 
När det kommer till vad eleverna valde att måla när de lyssnade på ljudböckerna upptäckte vi 
att det fanns ett par motiv som upprepades. Sådana motiv var oftast händelsebaserade från vad 
ljudboken hade läst upp men några elever valde också att måla miljöbaserade bilder. Om vi 
börjar med de händelsebaserade bilderna menar vi bilder där eleven har valt ut en eller flera 
scener ur ljudboken och valt att måla detta. När det kommer till miljöbaserade bilder menar vi 
framför allt när eleverna kan koppla sin målning till erfarenhet och det via antingen text-text, 
text-film eller text-världen kopplingar. Exempelvis om ljudboken handlar om ett kalas men 
beskriver inte hur kalaset ser ut så kan eleven dra kopplingar till hur det kan se ut utifrån egna 
erfarenheter. 
 
Sammanfattningsvis går det att säga att eleverna överlag förstod texterna de fick lyssna på och 
händelseförloppet som framgick i ljudböckerna utefter bildanalysen. 

Födelsedagsmysteriet (Widmark 2012) 

Händelsebaserade motiv 
I näst intill alla bilder från denna ljudbok var en eller flera tårtor med. Eleverna valde antingen 
att måla en av tårtorna eller de tre tårtorna som var med i tävlingen. Antingen målade de exakt 
de tårtorna som var med i uppspelningen (prinsesstårta, gräddtårta och jordgubbstårta) eller 
hittade på egna tårtor (se bilaga 3:5). 
 
Ett annat vanligt motiv var bagarna i berättelsen. När det sedan kom till bagarna var dessa 
lättast att identifiera genom sina kockmössor, några bagare hade också kläder passande för 
yrket såsom förkläden och andra kläder kockar kunde ha på sig. Fåtal bagare hade också en 
eller flera köksredskap i händerna (se bilaga 3:1, 3:2 och 3:5). Även här var det de elever som 
valde att måla en bagare eller de tre som deltog i tävlingen. En elev däremot (se bilaga 3:2) 
målade fyra bagare, om detta var på grund av ett missförstånd eller om den fjärde bagaren 
egentligen var födelsedagsbarnet eller en av gästerna är svårt att avgöra. 
 
En bild som tydligt visar ett händelsebaserat motiv var den elev som valde att måla en 
ljusstake (se bilaga 3:2). Om man har lyssnat eller läst boken vet man om att en av 
karaktärerna valde att blåsa ut ljuset från ljusstaken för att denna karaktär var rädd för eld. 
 
Ett fåtal valde också att skriva ut priset man skulle få om man vann tävlingen som var med i 
ljudboken, alltså 8000 kr. Vissa valde att bara skriva ut antalet pengar man skulle vinna 
medan andra valde att måla fysiska pengar (se bilaga 3:2). 
 
Vidare var det ett fåtal som valde att måla nedräkningen i berättelsen. En valde att måla en 
pratbubbla där den räknade ner från 10 till 0 medan en annan visade detta genom att måla en 
klocka och en pratbubbla som sa hur lång tid som fanns kvar (se bilaga 3:6). 
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När det kommer till själva mysteriet i ljudboken, var tog diamanthalsbandet vägen? så var det 
bara en elev som valde att måla detta halsband (se bilaga 3:3). 

Miljöbaserade motiv 
Vidare var det även en del elever som dekorerade bilden med ballonger och girlanger för att 
visa att det var ett födelsedagsfirande. Andra målade också möbler såsom stolar, bord och 
lampor. Här kommer vi in på några av teckningarna som inte hade någon händelsebaserad 
bild utan var miljöbaserad där de bara målade själva firandet med dekorationer och tårta. 
Detta gör att teckningen i sig inte går att garanterat koppla till ljudboken då det kan vara vilket 
firande som helst. Teckningarna hade inte några element som var unika för ljudboken.  
 
Utöver detta fanns det två teckningar som står ut en aning, en av dessa var ett målat kök fastän 
tävlingen tekniskt sätt inte var inne i köket. Denna elev har därför dragit en koppling från text 
till verklighet då denne förstod att man behöver ett kök med exempelvis spis, ugn, 
mikrovågsugn och diskho för att kunna baka (se bilaga 3:4). En annan elev däremot 
missförstod texten en aning när denna målade firandet utomhus när texten var tydlig med att 
de är inomhus i en restaurang på ett hotell. 

Tankekarta 
I tankekartan nedan (se Figur 7) har vi brutit ned innehållet i elevernas bilder till de 
beståndsdelar som bilderna föreställde. Detta har vi baserat på ovanstående text och med 
djupanalyser av de elever som intervjuades vars bilder finns under bilagor. 
  

 
 
Figur 7: Sammanställning genom en tankekarta av Födelsedagsmysteriet. 
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Ronja Rövardotter (Lindgren 1994) 

Händelsebaserade motiv 
Det vanligaste motivet var att eleverna målade huvudpersonerna, Ronja och Birk. En del 
valde att ge dem moderna kläder medan andra valde att ge dem omoderna kläder som passade 
för den tiden Ronja och Birk levde (se bilaga 4:5). 
 
En del elever valde att måla Birk sovandes på en sten vilket är en händelse som förekommer i 
ljudboken och en del valde att måla honom vaken, medan Ronja alltid var vaken i bilderna (se 
bilaga 4:3). Det går även att finna djur som eleverna målade, dessa djur var hästar och även 
ormbebisar som är väldigt specifikt för ljudboken (se bilaga 4:1). En del hästar på bilderna var 
friska (se bilaga 4:2) medan en bild målade en skadad häst som blöder (se bilaga 4:4). Denna 
bild är händelsebaserad men ljudboken som spelades upp i undersökningen tog inte upp denna 
händelse. Det betyder att eleven som måla bilden hade antingen läst eller lyssnat på boken 
sedan innan eller sett filmen och därför kunde dra en koppling till vad som kommer hända i 
berättelsen. 

Miljöbaserade motiv 
Eleverna i helhet valde att måla miljön där skogen, träden, vattnet, marken, gräset, solen, 
stenar/klippor och grottor var med (se bilaga 4). 
 
På en del bilder fanns det borgar, slott och stall där människorna eller djuren bodde, trotts att 
detta inte lästes upp i texten. Här har därför en del elever dragit en textkoppling till deras 
bakgrundskunskaper om aningen tiden då detta utspelar sig i eller till miljön den beskrivs i. 
Exempelvis tar inte ljudboken upp något stall men eleven kopplar texten till världen och 
enligt eleven behöver hästar ett stall (se bilaga 4:6). 

Tankekarta 
I tankekartan nedan (se Figur 8) har vi brutit ned innehållet i elevernas bilder till de 
beståndsdelar som bilderna föreställde. Detta har vi baserat på ovanstående text och med 
djupanalyser av de elever som intervjuades vars bilder finns under bilagor. 
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Figur 8: Sammanställning genom en tankekarta av Ronja Rövardotter. 

Kejsarens nya kläder (Andersen u.å) 

Händelsebaserade motiv 
Det som kännetecknade Kejsarens nya kläder-bilderna var framförallt kejsaren eleverna hade 
valt att måla. Bilderna visade kejsaren med och utan kläder. Värt att nämna var att många 
elever valde att måla könsorgan på kejsaren när han var naken, andra valde att måla honom 
med underkläder eller inget av de två (se bilaga 5:2 och bilaga 5:4). En av eleverna valde 
också att måla den nakna kejsaren när han visar upp sig för en publik vilket är ett tydlig 
händelsebaserat motiv (se bilaga 5:6). 
 
Skräddarna i berättelsen var också ett motiv som dök upp. En del målade två skräddare, en del 
målade bara en. På en del bilder fanns också en vävstol med som skräddarna använder i 
ljudboken (se bilaga 5:5 och bilaga 5:6) 
 
Vissa av eleverna har även fått med flickan i slutet som pekar på Kejsaren när han visar upp 
sig för alla (se bilaga 5:4). 
 
Något som stod ut med bilderna från kejsarens nya kläder är att alla karaktärer som eleverna 
valde att måla visar starkt på specifika känslor. En del valde att måla hela händelseförloppen 
från början till slut där kejsaren är glad i början, osäker i mitten och ledsen i slutet (se bilaga 
5:6) andra valde att måla individuella händelser med starka känslodrag (se bilaga 5:2 och 5:4) 

Miljöbaserade motiv 
Det som kännetecknade Kejsarens nya kläder-bilderna var framförallt kejsaren eleverna hade 
målat med diverse detaljer. Dessa var en kungatron/stol, krona på huvudet (se bilaga 5:4) men 
även pengar som visar på rikedom (se bilaga 5:6). Här har därför eleverna dragit en koppling 
till vad de anser att en kung eller kejsare behöver för att anses vara en. En del elever valde 
också att måla slottet där kejsaren bor. När det kommer till miljön i bilderna så var en del 
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utomhus medan andra var inomhus. Här går det att se olika scener vart man är i ljudboken (se 
bilaga 5:2 och bilaga 5:3). 
 
Andra detaljer som kunde medkomma i bilderna kunde vara olika tyger, kläder, speglar, 
vävstolar och/eller provrum även om dessa objekt inte lästes upp av ljudboken (se bilaga 5:2 
och 5:5). 
 
När det sedan kom till det osynliga tyget fanns det de eleverna som valde att måla hur de 
trodde tyget skulle se ut, tyvärr var detta ingen egen idé från deras sida utan det framkom 
under intervju del 2 att deras pedagoger hade fått hjälpa till med att komma på sådant man kan 
måla (se bilaga 5:1). Denna ljudbok är den enda i undersökningen som eleverna behövde hjälp 
med att komma på vad de skulle måla. 

Tankekarta 
I tankekartan nedan (se Figur 9) har vi brutit ned innehållet i elevernas bilder till de 
beståndsdelar som bilderna föreställde. Detta har vi baserat på ovanstående text och med 
djupanalyser av de elever som intervjuades vars bilder finns under bilagor. 
 

 
 
Figur 9: Sammanställning genom en tankekarta av Kejsarens nya kläder. 
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DISKUSSION 
I vårt arbete utgår många artiklar från högläsning i klassrummet, för att det inte finns mycket 
forskning kring detta. Vi har sett och valt att göra kopplingar till tidigare forskning som både 
handlar om ljudböcker men också forskning kring högläsning. Detta för att Larson (2015, s. 
170) argumenterar för att när man lyssnar på litteratur är även det ”riktig läsning”. 

Resultatdiskussion 
Här kommer vi att göra en jämförelse kring elevernas inställning och upplevelser av 
ljudböckerna. Detta kommer också att kopplas tillbaka till tidigare forskning som detta arbete 
grundar sig i. Resultatdiskussionen är organiserad utefter följden av våra frågeställningar från 
vårt syfte. 
 
I denna undersökning har eleverna till största del en positiv inställning till ljudböcker i 
klassrummet, ett fåtal var neutrala men ingen var negativt inställd (se tabell 10). Detta visar 
oss att det finns ett intresse från elevernas perspektiv att använda ljudböcker som en del i 
deras skolgång då deras inställning är så pass positiv efter att ha deltagit i denna 
undersökning. Ser man vidare till tabell 11 går det att se att eleverna visar intresse för att 
använda ljudböcker mer i klassrummet än vad de redan gör. Något att ta i hänsyn till är att 
många utav eleverna möter ljudböckerna framförallt i hemmet som en godnattsaga vid 
läggdags och inte i en skolkontext (se tabell 2 och 5). De är därför inte vana att möta 
ljudböcker i en klassrumssituation och när de möter detta i denna nya miljön kan det bli en 
krock. Krocken i sig behöver inte vara något överväldigande men en viktig faktor att ta 
hänsyn till om man vill jobba med ljudböcker i sitt klassrum. 
 
Det vi har kommit fram till i denna undersökning är att eleverna har haft en relativt positiv 
inställning av de tre olika uppläsningsformerna. Däremot det uppläsningssätt som hade mest 
spridning i sitt resultat kring inställning var talsyntesen (se tabell 8). Kopplar vi tillbaka till 
Mediatore (2003, s. 319) går det att se att, hur rösten läser upp texten har vikt för om 
lyssnaren kommer vilja fortsätta lyssna eller inte, även Larson (2015, s. 175) tar upp att 
läshastigheten kan påverka upplevelsen av att lyssna på en ljudbok. Ericsson (2003, s. 66) 
understryker att koncentrationen bär av stor vikt för att man aktivt ska kunna lyssna under 
ljudboksuppselningarna. Hade man däremot lyssnat på en mycket längre text är risken stor att 
man hade slutat lyssna och tappat koncentrationen, detta för att talsyntesen är monoton och 
känslolös i sin uppläsning. När eleverna lyssnade på en kort ljudbok av talsyntesen gick det 
relativt bra att hänga med.  
 
Ser vi till intervjufrågor del 2, vilken uppläsning föredrog eleverna (se tabell 9), går det tydligt 
att se att eleverna föredrog när skådespelaren läste. Författaren och talsyntesen kom på en 
delad andra plats i vad eleverna föredrog att lyssna på trots att flertalet upplevde talsyntesen 
som negativ i tabell 8, var det ändå ett antal elever som kunde tänka sig att lyssna på den igen. 
Många elever var imponerande av att en dator kunde läsa då dessa inte hade mött talsyntes 
förut och därför kunde ha överseende med den monotona datorrösten. 
 
När det kommer till uppläsningssättet av en ljudbok har det en betydelse för hur den mottages 
men enligt vår undersökning är det inte det enda som har betydelse för upplevelsen av en 
ljudbok. Om vi börjar med uppläsningssättets påverkan så säger både Larson (2015, s. 170) 
och Mediatore (2003, s. 319) att hur en litteratur läses upp påverkar om lyssnaren kommer att 
fortsätta lyssna eller inte. Där detta syns tydligast i vår undersökning var när eleverna 
lyssnade på talsyntesen, Kejsarens nya kläder (u.å). Under uppspelningen av talsyntesen 
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fanns det de elever som hade svårt att komma på vad de skulle måla till vår bildanalys men 
det fanns också de eleverna som inte hade svårigheter med detta. För de elever som hade 
svårigheter med denna uppgift påverkade pedagogen deras resultat genom att ge förslag till 
vad de kunde måla. Detta säger oss att det fanns elever som inte hängde med i talsyntesen då 
dess uppläsningsform kan upplevas svår att hänga med i och därför blev svårt att förstå vad 
man skulle måla. Trots detta fanns det flertal elever som kunde se förbi talsyntesens 
uppläsningsform och koncentrera sig på ljudbokens innehåll. Detta kan tyda till att dessa 
elevers hörförståelse var mer utvecklad än de andra i undersökningen eller så var innehållet i 
ljudbokens berättelse så pass intressant att man kunde se över en uppläsningsform som är svår 
att förstå. Därför har vi kommit fram till att uppläsningsformen har en betydelse för elevers 
upplevelse av ljudböcker men att eleverna med högre hörförståelse är mer intresserade av 
innehållet än vem som läser ljudboken. 
 
Att detta resultat framkom var inte förvånande då eleverna i denna undersökning redan vid 
första intervjutillfället uttryckte att innehållet i en ljudbok bar av större vikt än 
uppläsningsformen. Detta går att se i figur 2 där majoriteten av eleverna uttryckte att 
uppläsningssättet inte spelade någon större roll för dem. Går man vidare till figur 3 och 4 som 
är en jämförelse över hur eleverna ställde sig till uppläsningssättet från första till andra 
intervjutillfället går det att se att majoriteten har ökat. Det går även att se på figur 1 där 
eleverna i undersökningen tog upp genrer och böckers innehåll de tyckte att en bra ljudbok 
skulle innehålla. Vissa valde att använda värderingsord såsom spännande, rolig eller läskigt, 
men vid närmare frågor kring detta menade eleverna fortfarande genrer. Detta säger oss att 
eleverna visar större intresse för ljudböckernas handling och genre och därför inte tänkt lika 
mycket på uppläsningsformen. 
 
Den del i undersökningen som mest styrdes av den hermeneutiska teorin var bildanalysen där 
vi analyserade dessa för att förstå vad individen som skapat bilden kände i den stunden. Detta 
för att kunna avgöra om dess upplevelse av att lyssna på ljudböcker var positiv, neutral eller 
negativ. Utifrån elevernas bilder går det att se att det fanns olika mycket att analysera 
beroende på vilken ljudbok de lyssnade på. Ser vi tillbaka till tankekartorna för ljudböckerna 
(se figur 7, 8 och 9) hade Födelsedagsmysteriet (2012) flest motiv att analysera och Kejsarens 
nya kläder (u.å) minst. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv tolkar vi detta som att eleverna 
hade större förståelse för innehållet i ljudboken i födelsedagsmysteriet. Denna förståelse över 
innehållet i ljudböckerna minskar när de lyssnar på Ronja rövardotter (1994) och minskar 
ännu en gång när talsyntesen för Kejsarens nya kläder (u.å) spelades upp. Det går att koppla 
till intervju del 2 (se tabell 7) där vi kan se att Födelsedagsmysteriet (2012) var den ljudbok 
som togs emot som mest positiv och Kejsarens nya kläder (u.å) togs emot som minst positiv. 

Metoddiskussion  

Genomförande 
Något som kom med i denna undersökning som vi inte hade tänk på innan är när eleverna 
gjorde kopplingar utanför ljudboken i sina bilder. Exempelvis kopplade några ljudboken 
Ronja Rövardotter (1994) till filmen med samma namn men också till boken om de hade läst 
hela. Vi tolkar inte detta som något fel då det är en koppling de har valt att göra utifrån sina 
tidigare upplevelser, men i och med att vi ville ha elevernas upplevelse om den ljudbok som 
de lyssnade på blir det svårt att avgöra om de målar utifrån ljudboken, boken, filmen eller 
annat. Vissa bilder var däremot mer tydliga än andra över om de hade sett filmen eller inte, 
exempelvis när en scen målades som inte var med i ljudboksuppspelningen, men detta är 
definitivt en faktor att ha i åtanke om denna undersökning skulle göras igen. 
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Vidare om vi vänder oss till intervjuerna var dessa enkla att följa och lätta att analysera i 
efterhand, däremot skulle en del frågor behövts formuleras om för att mer gå in på det vi var 
ute efter. Ett exempel på en sådan fråga var resultatet från tabell 11 som handlade om ifall 
eleverna ville ha mer eller mindre av ljudböcker i klassrummet. Eleverna i undersökningen 
som visste vad en ljudbok var hade lättare att ta ställning till om de ville använda ljudböcker 
mer eller inte, medan de elever som inte hade denna kunskap kan ha riktat sin inställning mot 
undersökningen och inte användandet i klassrummet. Däremot ställer vi oss kritiskt till 
resultatet då klasserna som deltog inte hade använt ljudböcker alls förut i klassrummet, därför 
blir det problematiskt med resultatet av svarsalternativet mindre. Det är inte möjligt att 
använda något mindre när det inte används alls. Denna problematik uppkom då 
intervjufrågorna hade framställts innan urvalet hade gjorts. Trots detta visar resultatet oss att 
eleverna som valde att svara mindre kan ha riktat sitt svar mot användandet av ljudböcker från 
undersökningen och inte i deras undervisning även om frågan tydligt riktades mot 
klassrummet. Varför vi drar den slutsatsen är för att om man ser på tabell 4 så går det att se att 
det fortfarande fanns elever efter undersökningen som inte kunde beskriva vad en ljudbok var 
även om de hade deltagit och därmed lyssnat på ljudböckerna. Därför är deras upplevelse av 
ljudböcker endast den som vi har erbjudit från vår undersökning och därmed är intresset av att 
använda ljudböcker mindre riktad mot undersökningen och inte möjligtvis mot deras 
skolgång. Mediatore (2003, s. 320) tar upp detta med att uppleva att samma form av litteratur 
kan upplevas olika för olika individer inom ljudböcker. Vi ser tydliga kopplingar mellan det 
Mediatore (2003, s. 320) framför med denna fråga i undersökningen. Det finns de elever med 
en mer utvecklad syn på vad en ljudbok är beroende på deras erfarenhet och de elever som 
endast har varit med om att lyssna på ljudböcker genom vår undersökning och har därför en 
mer begränsad syn. Beroende på deras identifikation av vad en ljudbok är har det påverkat hur 
deras upplevelse av att använda ljudböcker i klassrummet har blivit. 
 
Elevernas bilder var ett bra komplement till denna undersökning, inte bara för analysen men 
även för elevernas minne under intervju del 2 (se bilaga 2). Dels för att det var ett stort 
tidsspann mellan ljudböckerna och intervju del 2 (se bilaga 2) detta på grund av att en veckas 
lov kom emellan vilket resulterade i detta. Det vi märkte var att eleverna hade lättare att 
komma ihåg vad de hade lyssnat på och tänkt när vi tog fram och pratade om bilderna. Vi 
märkte att bilderna var ett bra verktyg för att få igång elevernas resonemang och tankar då de 
kunde söka trygghet i sitt verk. 

Urval 
Efter rådfrågningen med pedagogerna om vilka elever som skulle vara med och delta i 
undersökningen blev det en variation bland eleverna. Även om vi önskade elever som hade 
lätt för att kommunicera fanns det de fall där eleverna svarade så kort som möjligt. Om detta 
var för att eleven egentligen hade svårt för att kommunicera sina tankar eller om situationen 
var obekant vet vi inte men det kan definitivt ha varit en faktor som påverkat resultatet. 
 
Till en början blev det ett par bortfall under ljudboksuppspelningarna på grund av sjukdomar, 
däremot har alla deltagare deltagit i intervjuerna. Dock resulterade detta i att en del bilder till 
ljudböckerna inte fanns med då dessa hade missat men detta påverkade inte resultat i stort. 
Varför vi valde att behålla dessa deltagare i undersökningen och inte byta ut de mot andra 
som hade lyssnat på ljudböckerna var på grund av att de andra eleverna inte hade varit med på 
intervju del 1 (se bilaga 1). Därför valde vi att ha med samma personer från första delen till 
resten av undersökningen. 
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Val av ljudböcker 
När det kommer till ljudböckerna som vi valde ut till denna undersökning var det en sak som 
vi märkte i datainsamlingen som också nämns i resultatdiskussionen. Detta var att eleverna i 
många fall kunde ha överseende med uppläsningssättet på ljudboken om handlingen var 
intressant. I och med att denna undersökning fokuserade mest på vilket uppläsningssätt som 
eleverna främst föredrog när det kommer till ljudböcker. För att undvika detta kan man välja 
en faktor som är gemensam mellan de olika ljudböckerna. Exempel på detta hade varit att 
välja ljudböcker av samma genre eller samma med innehåll men med olika uppläsningsätt. 
 
Något annat som vi ställer oss kritiska till är att talsyntesen Kejsarens nya kläder (u.å) var en 
hel saga med början, mitten och slut medan ljudböckerna Födelsedagsmysteriet (2012) och 
Ronja rövardotter (1994) var bara en del av hela berättelserna. För att resultatet skulle ha mer 
validitet och reabilitet hade det optimala varit om de olika uppläsningssätten läste upp samma 
text. Detta skulle därför visa ett resultat som endast fokuserar på uppläsningsformen och inte 
på innehållet i ljudboken. Tyvärr är detta praktiskt svårt att framställa då det inte redan finns 
framställda ljudböcker med dessa olika uppläsningssätt. Vad man istället kunde ha gjort var 
att begränsa sig till samma form av text exempelvis bara korta sagor eller texter från samma 
författare. 

Didaktiska konsekvenser 

Ljudbok som resurs för elever 
Ett sätt att använda ljudböcker i klassrummet är att låta eleverna få tillgång till dessa. De kan 
använda dem under tystläsning som i sin tur förhindrar att man bara sitter i ett hörn och 
bläddrar i en bok man inte förstår. De kan också kombineras med en analog bok för att hjälpa 
eleven följa med i texten den läser. Fördelen med detta är att eleverna i sin tystläsning 
samtidigt får höra hur orden uttalas i samband med att se texten och hur orden stavas. Detta i 
sig kan därför förbättra läsflytet när eleverna sedan själva läser. Att använda ljudböcker som 
digitalt verktyg är gynnsamt för alla elever oavsett kunskapsnivå eller inlärningssvårigheter. 
 
Ska ljudböcker användas som en resurs för elever behövs fler faktorer räknas in än bara själva 
ljudboken. De faktorer som har en påverkan om resursen är lättillgänglig eller inte är 
exempelvis; fungerande digitalt verktyg som datorer, Mp3, surfplattor, högtalare eller hörlurar 
måste vara tillgängliga. Annat som kan påverka är tillgången till ljudböcker och dess format. 
Är ljudboken på en CD skiva, en nerladdad fil eller en prenumeration på en ljudboks app eller 
program? Beroende på skolans resurser och prioriteringar kan det se olika ut på olika skolor 
men dessa bör ändå användas till den utsträckning som fungerar. 
 
Har man en klass där nivåskillnaden är tydlig, kan ljudboken vara ett bra komplement för att 
stödja eleverna som är i behov av stöd (Campbell 2011, s. 68). Med en ljudbok till eleven som 
har svårt för att läsa ges möjligheten att ändå hänga med i undervisningen utan att behöva 
hamna efter. Eleven kan få texten uppläst utan stöd av pedagogen och på så vis ges eleven 
möjlighet för att hänga med i undervisningen självständigt. Boeglin-Quintana & Donovan 
(2013, s. 54) nämner att det är förståelsen man vill ge eleven, kan eleven inte läsa men kan 
förstå uppläst text ökar chansen för utveckling. 

Ljudbok som resurs för pedagoger 
Ser vi till pedagogerna är en möjlighet med ljudböcker att använda dessa istället för att läsa 
högt för klassen, ljudboken kan därför bli som en högläsningsbok. Pedagogen kan ges 
möjlighet för att kunna göra förberedelser för kommande lektioner, kontakt med kollegor och 
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föräldrar eller annat som kräver pedagogens uppmärksamhet. Genom att använda ljudböcker 
vid högläsning ger man pedagogen andningsrum för att samla sig innan man fortsätter dagens 
lektioner. Med detta sagt betyder det inte att man bara ska sätta på en ljudbok för att ta en 
paus och därefter inte följa upp ljudboken. Precis som vid ett högläsningstillfälle kan frågor 
och diskussion förekomma därför bör man som pedagog fortfarande följa med i ljudboken för 
att detta fortfarande ska vara givande för elevernas inlärning och hörförståelse. Det behöver 
inte bli opersonligt mellan pedagogen och barnen i klassen så länge pedagogen medvetet 
arbetar på liknande sätt som den hade gjort vid högläsning. En annan aspekt att ha i åtanke när 
det kommer till ljudböcker vid högläsning är att eleverna får uppleva andra dialekter som i sin 
tur kan utveckla språket på en helt annan nivå. 
 
Att ha bakgrundskunskaper om området (ljudböcker) är viktigt att ha för att kunna använda 
resurserna på ett givande sätt i undervingen. Att ha i åtanke är att vara medveten om vilket 
sätt som ljudboken blir uppläst på och hur det kan påverka elevernas intresse i att vara 
delaktiga lyssnare. Exempelvis om man skulle välja att använda sig av talsyntes (som är 
vanligt för exempelvis dyslektiker) behöver innehållet vara intressent nog för att behålla 
intresset hos lyssnaren. I många fall används talsyntes när det inte redan finns en inspelning 
av en text. Detta gör att den vanligast används till faktatexter, internet och egna skrivna texter. 
Är inte denna information intressant kommer man att tappa intresset och sluta lyssna. 
Undersökningen däremot visade att om en skådespelare eller författare läser upp ljudboken 
har den större påverkan på om eleven kommer visa intresse mot textens innehåll. Det kan 
därför vara värt att spela in egna ljudfiler som pedagogen gjorde i Garcias (2012) studie så att 
eleverna kan ta del av innehåll utan att behöva använda talsyntesen.  

Ljudbokens andra användningsområden 
Andra användningsområden kan vara att träna eleverna på olika dialekter, röster och språk. 
Detta kan vara en bra träning inför nationella proven där eleverna testas på hörförståelse. Är 
de enbart vana vid sin pedagogs uttal kan det leda till att eleverna har svårigheter att lyssna 
och ta till sig vad andra läser eller säger. När det kommer till inlärning av andra språk finns 
det många möjligheter som pedagogen kan utnyttja i sin undervisning genom att använda 
ljudböcker. Inte bara kan man använda ljudböcker för att höra uttal eller lära sig nya begrepp, 
man kan även använda ljudböcker till att lära sig nya språk. Det går att göra genom att 
jämföra en svensk ljudbok med exempelvis en engelsk ljudbok där innehållet är samma. Det 
lättaste är att ta klassiska sagor som har många översättningar såsom Rödluvan eller Pippi 
Långstrump. Med detta i tanke kan det vara en bra resurs för elever som har svenska som 
andraspråk för att lära sig det svenska språket. Ljudböckerna kan användas som ett verktyg 
eller hjälpmedel för vem som helst och inte bara för eleverna, pedagogerna och skolan. Att 
använda ljudböcker i hemmet kan också vara en tillgång i elevernas inlärning av språk. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjufrågor del 1 
Kod: 
Datum: 
  
1. Vet du vad en ljudbok är för något? 
□ Ja 
□ Nej 
Om ja, kan du förklara med egna ord vad 
det är för något? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
2. Lyssnar du på ljudböcker? 
□ Ja 
□ Nej 
Om ja, var lyssnar du oftast på ljudböcker? 
Hemma? I skolan? Osv. 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
Om ja, när och hur ofta lyssnar du på 
ljudböcker? 
□ På morgonen 
□ På dagen 
□ På kvällen 
 
□ Varje dag 
□ På vardagar 
□ På helger 
 

□ Sällan 
□ Ibland  
□ Ofta 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
3. Vad tycker du om ljudböcker? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
4. Om du lyssnar på ljudböcker, vad 
tycker du att en bra ljudbok ska innehålla? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor del 2 
Kod:  
Datum: 
 
1. Vet du vad en ljudbok är för något? 
□ Ja 
□ Nej 
Om ja, kan du förklara med egna ord vad 
det är för något? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
2. Lyssnar du på ljudböcker? 
□ Ja 
□ Nej 
Om ja, var lyssnar du oftast på ljudböcker? 
Hemma? I skolan? Osv. 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
Om ja, när och hur ofta lyssnar du på 
ljudböcker? 
□ På morgonen 
□ På dagen 
□ På kvällen 
 
□ Varje dag 
□ På vardagar 
□ På helger 
 
□ Sällan 
□ Ibland  
□ Ofta 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(Påminn eleven här om vilka textstycken 
som har lästs upp i klassrummet.) 
3. Har du hört berättelserna sen 
innan? Vilka? 
□ Födelsedagsmysteriet 
□ Ronja Rövardotter 
□ Kejsarens nya kläder 
 
Ta fram teckningen från 
Födelsedagsmysteriet 
 
4. Vad tyckte du om ljudboken? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
5. Vad tyckte du om den som läste 
upp boken? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
Ta fram teckningen från Ronja Rövardotter 
 
6. Vad tyckte du om ljudboken? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 



 

 
 

7. Vad tyckte du om den som läste 
upp boken? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
Ta fram teckningen från Kejsarens nya 
kläder 
 
8. Vad tyckte du om inspelningen? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
9. Vad tyckte du om att datorn som 
läste upp boken? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
10. Vilken typ av uppspelning hade 
eleven kunnat lyssna på igen? 
□ Skådespelare 
(Födelsedagsmysteriet) 
□ Författare (Ronja rövardotter) 
□ Dator (Kejsarens nya kläder) 

 
 
11. Vad tycker du om ljudböcker nu? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
12. Vad tycker du att en bra ljudbok 
ska innehålla? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
13. Vad tyckte du om att lyssna på 
ljudbok i klassrummet? 
□ Positiv inställning 
□ Negativ inställning 
□ Neutral/Svårt att avgöra 
Varför? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
14. Är detta något du vill se mer eller 
mindre av i klassrummet? 
□ Mer 
□ Mindre 
□ Ingen åsikt

  



 

 
 

Bilaga 3: Elevbilder - Födelsedagsmysteriet 
 

 
Bilaga 3:1 

 
Bilaga 3:2 



 

 
 

 
Bilaga 3:3 
 

 
Bilaga 3:4 



 

 
 

 
Bilaga 3:5 

 
Bilaga 3:6 
 
  



 

 
 

Bilaga 4: Elevbilder – Ronja Rövardotter 

 
Bilaga 4:1 

 
Bilaga 4:2 



 

 
 

 
Bilaga 4:3 

 
Bilaga 4:4 



 

 
 

 
Bilaga 4:5 
 

 
Bilaga 4:6 
 
  



 

 
 

Bilaga 5: Elevbilder – Kejsarens nya kläder 

 
Bilaga 5:1 

 
Bilaga 5:2 



 

 
 

 
Bilaga 5:3 
 

 
Bilaga 5:4 



 

 
 

 
Bilaga 5:5 
 

 
Bilaga 5:6 
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