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Abstract
Audiobooks have in recent years had a strong growth in society
and have become a common book format. Course literature in the
format is somewhat limited, but there is a desire among
students to have access to course literature as audiobooks. The
aim of the study is therefore to investigate how the efficiency of
learning for students differs between audio books and printed
books . High efficiency is defined as being able to learn a lot in a
short time. To understand how the efficiency of students’
learning is affected by their habits and their preference of
learning, also known as their learning style, a correlation
between these was explored. Previous research shows different
results regarding whether course literature in text format and
audio formats affect the efficiency of students’ learning, as well
as if there is a correlation between learning styles and student
habits. A case study was conducted on students from the Royal
Institute of Technology where the students read and listened
to chapters from a non-fiction book and then wrote a test on
both chapters. The students’ learning styles and habits were also
examined. The results show that there is no significant
difference in how much students learn from a printed book and
an audiobook. However, there was a significant difference
in time, where a printed book is more effective for learning
than an audiobook. The results of the study indicated that there
was a correlation between the students' strength in the
auditory learning style as well as their listening habits and how
well they performed on the test, but the correlation proved to be
statistically insignificant. A printed book proved to be
more effective for learning than an audiobook, since it was
less time consuming. Although, depending on the situation and
the person, audiobooks may still be a good alternative format
for course literature and the study concludes that course
literature should also be made available as audiobooks.

Sammanfattning
Ljudboken har under de senaste åren haft en stark framväxt i
samhället och blivit ett vanligt bokformat. Kurslitteratur i formatet
är något begränsat, men det finns en önskan hos studenter att ha
tillgång till kurslitteratur i ljudboksformat. Studiens syfte är därför
att undersöka hur påverkas effektiviteten av studenters inlärning
av läromedlen ljudbok och tryckt bok. Hög effektivitet definieras
som att lära sig mycket på kort tid. Då människor har olika sätt de
föredrar att lära sig på, så kallade lärstilar, undersöktes en
koppling mellan detta samt studenternas vanor och effektiviteten.
Tidigare forskning visar på olika resultat gällande huruvida
läromedel i textformat och ljudformat påverkar inlärningens
effektivitet, samt lärstilar och studenters vanors påverkan på
inlärningen. En fallstudie utfördes på studenter från KTH där
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studenterna fick både läsa samt lyssna på kapitel ur en faktabok
och sedan genomföra ett prov på båda kapitlen. Studenternas
lärstilar samt deras läs- och lyssnarvanor undersöktes även.
Studien visar att ingen signifikant skillnad i hur mycket man lär
sig från en tryckt bok och en ljudbok finns. Däremot finns det en
signifikant skillnad i tidsåtgången, där en tryckt bok är ett mer
effektivt läromedel för inlärning än en ljudbok. Studiens resultat
indikerade på att det fanns en korrelation mellan studenternas
styrka i den auditiva lärstilen samt deras lyssnarvanor och hur väl
de presterade på proven, men korrelationen visade sig vara
statistiskt insignifikant. En tryckt bok visade sig alltså vara mer
effektiv än en ljudbok då den gick fortare att läsa. Däremot kan
ljudböcker beroende på situationen och personen, vara ett bra
alternativ till tryckta böcker, och kurslitteratur borde även göras
tillgänglig som ljudböcker.
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1.

INTRODUKTION

Samhället befinner sig i en fas där människor använder i allt större
omfattning teknologi för att utföra tidigare analoga aktiviteter.
Idag kan man exempelvis betala räkningar i mobilen istället för att
gå till banken, anteckna på datorn istället för på papper och lyssna
på ljudböcker istället för att läsa tryckta böcker. Just
konsumtionen av ljudböcker har en tydligt uppåtgående trend i
Sverige [1]. Under år 2017 ökade försäljningen av digitala
ljudböcker med 15,6%. Även konsumtionen av ljudböcker via
abonnemangstjänster ökade med 62,1% under året. [1] Dessa
abonnemangstjänster erbjuder ljudböcker inom den skönlitterära
och facklitterära genren. Det är i den facklitterära genren man kan
se den största ökningen i försäljning. Under 2018 ökade den med
22% jämfört med året innan [1]. Enligt vad som hittades saknas
statistik på exakt hur mycket kurslitteratur som finns i ljudformat,
vilket tyder på att utbudet av kurslitteratur som ljudbok är
begränsat. Däremot har studenter en positiv inställning till att
kunna lyssna på deras kurslitteratur istället för att läsa [2].
Studenter läser kurslitteratur med det huvudsakliga syftet att lära
sig, det vill säga med syftet att ta in och förstå information. När
det kommer till att lära sig och hur man lär sig varierar det mellan
olika individer. Alla lär sig olika och man kan preferera olika sätt
att lära sig. Ett sätt man föredrar att lära sig på kan beskrivas
genom så kallade lärstilar [3], och det finns ett flertal teorier om
hur dessa kan kategoriseras. Ett sätt att kategorisera lärstilar är
VARK-modellen (Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic), där

lärstilarna är uppdelade efter vilken modalitet som föredras,
exempelvis ljud, text eller bild [3]. En student skulle med andra
ord kunna föredra att lära sig genom att läsa i en bok medan en
annan student föredrar att lära sig genom att lyssna på en bok.
Teorin om lärstilar är dock omstridd och forskning pekar på olika
resultat gällande huruvida en persons lärstil går att koppla till hur
mycket en person lär sig [4]. Vissa av dessa forskningsresultat [5]
menar att man kan lära sig mer genom att använda sig utav
metoder kopplade till lärstilar, medan andra [6] resultat menar på
det motsatta. Däremot är teorin om lärstilar etablerad i
skolundervisning världen över och används av både lärare och
studenter [7].
Det finns idag en brist på forskning kring hur ljudböcker som
kurslitteratur påverkar studenter utan olika lär- och lässvårigheter.
Då studenter i sin utbildning ofta utsätts för stora mängder
information och konsumtionen av ljudböcker ökar i samhället, är
det relevant att ta reda på om användning av kurslitteratur i form
av ljudböcker är ett effektivt alternativ till tryckta böcker. I den här
studien definieras hög effektivitet som att lära sig mycket på kort
tid. Effektiviteten av studenternas inlärning undersöktes genom att
mäta tidsåtgången samt mängden lärd information med ljudbok
som läromedel respektive med tryckt bok.
Denna studie syftar till att besvara följande forskningsfråga:
Hur påverkas effektiviteten av studenters inlärning av läromedlen
ljudbok och tryckt bok?

2. TEORI OCH RELATERAD FORSKNING
2.1 Inlärning
2.1.1 Hjärnan och textförståelse
När man utför olika typer av aktiviteter, exempelvis när man
lyssnar på eller läser text, använder hjärnan olika delar och
processer beroende på vad aktiviteten kräver. Tidigare forskning
[8] av hjärnaktiviteten vid läs- och hörförståelse visar att en
majoritet av de aktiva delarna och processerna är gemensamma
för både läsning och lyssning. Exempel på gemensamma
processer är avkodning, tolkning och förståelse av ord. Hjärnan
beter sig alltså på liknande sätt vid textförståelse, oberoende av
om det är en tryckt bok eller ljudbok som används. Vidare så har
det även visat sig att en skicklig läsare ofta är en bra lyssnare, då
dessa personer snabbare och lättare kan ta till sig fonologisk
information (det vill säga information via ljud). [8]
Annan forskning [9] hävdar däremot att det vid lyssning av text är
större risk att tappa fokus på texten än vid läsning. Deltagarna i
studien fick medan de läste/lyssnade ange var 30-90 sekund om de
tänkt på något annat än texten de lyssnade. Texten som användes i
experimentet var en populärvetenskaplig bok i formaten e-bok och
ljudbok [9]. Att under läsningen/lyssningen tappa fokus innebär
att effektiviteten påverkas negativt, då det antingen resulterar i
sämre inlärning eller gör inlärningen mindre tidseffektiv. Även
minnesförmågan att komma ihåg textens innehåll testades och
visade på att man kom ihåg mindre med ljudboken jämfört med
e-boken. [9]

än andra för att kunna ta in fler ord per minut och på så vis fortare
uppfatta det man läser. Även de ord som man lägger mindre fokus
på bearbetas dock ändå av hjärnan. När en text blir mer
komplicerad ökar dock tiden för hur länge man behöver fixera
blicken på ett ord för att uppfatta det och läsaren tenderar även att
gå tillbaka mer i texten för att läsa om [10]. Även när man ska
läsa en text om ett ämne som är nytt för en kan det vara speciellt
viktigt att läsa långsamt för att få full förståelse för texten [11].
När det däremot kommer till att uppfatta ord från ljud så kan man
uppfatta mellan 120-200 ord per minut [10]. Detta innebär att det
går något snabbare att uppfatta text när man läser jämfört med när
man lyssnar. Anledningen till detta är att när man talar gör man
vissa pauser mellan ord och vid uttal av vissa bokstäver. Trots att
man kan uppfatta mer genom att läsa tyder tidigare forskning på
att man däremot förstår innehållet snabbare när man lyssnar
jämfört med när man läser [11].

2.3 Lärstilar och vanor
2.3.1 Lärstilar
Människor föredrar olika sätt vid intag av information och
inlärning [12]. Ett begrepp för att beskriva hur en människa lär sig
är lärstilar. En människas lärstil anger de metoder och medier som
den föredrar för inlärning [12]. Forskning inom området är
omstridd och det finns ett flertal sätt att kategorisera lärstilar [4].
Ett av sätten, VARK-modellen, fokuserar på modalitet och anger
fyra olika huvudstilar: visuell, auditiv, läs/skriv och kinestetisk.
Lärstilarna kan variera i styrka och trots att två personer har
samma lärstil kan de ha olika styrka i den lärstilen [12].
När man läser i en tryckt bok används huvudsakligen en visuell
lärstil. En person som har en läs/skriv-lärstil föredrar ofta att sitta
ensam och ta in informationen. När man lyssnar på en ljudbok så
används istället en auditiv lärstil. Information tas då in via hörseln
och memoreras genom att komma ihåg hur informationen lästes
upp. Personer med auditiv lärstil gynnas ofta av att diskutera
informationen verbalt. Ett exempel på en person som har en
visuell lärstil är att personen oftast anser sig lära sig mest med
diagram och grafer. Om en person istället har en kinestetisk lärstil
anser man sig lära sig mest genom att själv utföra och uppleva
saker [12].
Alla dessa lärstilar överlappar dock varandra och det är vanligt att
man har fler än en lärstil, vilket kallas att man har en multimodal
lärstil [12]. Anledningen till att en person kan ha en multimodal
lärstil beror på att personen har en jämn styrka mellan flera olika
lärstilar. En person som har en multimodal lärstil föredrar
exempelvis både att lyssna och skriva samtidigt, och har därmed
både en auditiv och läs/skriv-lärstil. 58% har visat sig ha en
multimodal lärstil [13].

2.2 Tidsåtgång vid läsning och lyssning

Det är viktigt att poängtera att lärstilar inte säger något om
huruvida en person lär sig mer genom att använda sig av medel
som passar ens lärstil, utan en lärstil är något som en person själv
föredrar [12]. Det är exempelvis möjligt att en person föredrar att
lära sig genom lyssna men inte är bra på det. Däremot kan
användning av sin lärstil/lärstilar skapa en positiv inställning och
attityd till att lära sig samt motverka att studenter blir uttråkade
när de studerar [12].

Ett vanligt sätt att mäta hur snabbt man lyssnar eller läser är
genom att räkna antalet korrekt uppfattade ord per minut. Enligt
en tidigare studie läser en person i genomsnitt 250-350 ord per
minut [10]. När man läser en text fixeras blicken mer på vissa ord

2.3.2 Vanor
En tidigare studie [14] har undersökt om studenters läsvanor har
betydelse för hur mycket de förstod av texten. Studenternas

läsvanor definierades som hur ofta de läste, där man har en väldigt
bra läsvana om man alltid läser, bra läsvana om man läser ofta,
dålig läsvana om man läser sällan och en väldigt dålig läsvana om
man aldrig läser. Studenterna hade alla antingen bra eller väldigt
bra läsvanor, men efter att de gjort ett läsförståelsetest visade det
sig att det inte fanns någon korrelation mellan hur mycket
studenterna läste och hur mycket de förstod. [14]
Däremot så visar resultaten från en annan studie [15] att
högskolestudenter som ofta utsätts för texter har ett större
ordförråd än de som mer sällan utsätts för texter. Att ha ett större
ordförråd innebär att man lättare känner igen ord och därmed
fortare kan bearbeta dessa, vilket i sin tur leder till att läsningen
går fortare.

2.4 Tidigare forskning
En tidigare studie [6] från 2010 mätte studenters förmåga att lära
sig genom att läsa en artikel eller lyssna på samma artikel i
podcastformat. Två dagar efter att de läst eller lyssnat på artikeln
fick de skriva ett prov med flervalsfrågor. Resultatet visade att
man lärde sig mer av att läsa artikeln jämfört med att lyssna.
En senare undersökning [16] visade dock på att det inte var någon
signifikant skillnad mellan hur mycket en person lärde sig genom
att lyssna på ljudbok jämfört med att läsa samma text i
e-boksformat.
Samma studie från 2010 undersökte även om studenternas
preferens till att läsa eller lyssna påverkade hur mycket de lärde
sig. Majoriteten av studenterna hade en positiv inställning till
podcast-formatet och föredrog det för att lära sig. Trots att
studenterna föredrog att lyssna visade det sig att de varken
studerade mer eller lärde sig mer, vid användning av
podcast-formatet [6].
En annan studie [5] visade däremot det motsatta. I studien
undersöktes om undervisning anpassat till studenters lärstilar
innebar att de lärde sig mer. Det som hittades var att studenternas
prestation samt motivation till att studera ökade genom att
använda metoder enligt sin lärstil [5].
Då tidigare forskningsresultat inom fältet skiljer sig när det
kommer till att avgöra huruvida man lär sig mer genom att lyssna
eller läsa, samt om lärstilar och vanor har betydelse för hur
mycket man kan lära sig, behövs ytterligare undersökning göras
för att täcka kunskapsluckan. Vår studie syftar därför till att
undersöka detta.

2.5 Syfte
Den här studien undersöker huruvida studenter lär sig mer
effektivt av att läsa en tryckt bok än av att lyssna på samma bok.
Studien kommer även ytterligare att undersöka om lärstilar och
vanor har en betydelse för hur mycket man lär sig genom att
använda en tryckt bok och en ljudbok.
Utifrån tidigare forskning går det inte att dra ensidiga slutsatser
om hur vidare tryckta böcker eller ljudböcker är effektivast att
använda för studenter. Enligt vår kunskap är forskningen kring
just detta begränsad, och vår undersökning syftar därför till att
besvara denna fråga.

1.

Lär studenter sig mer av att ta in fakta med en tryckt
bok än en ljudbok?

2.

Hur tidseffektivt är inlärning med tryckt bok jämfört
med ljudbok?

3.

Lär studenter sig mer om de använder ett läromedel
som de är mer vana vid eller som hör ihop med deras
lärstil?

3. METOD
Utförandet av studien har delats upp i två huvudsakliga delar och
metoden följer denna uppdelning. Den första är insamlingen av
datan (2.1), vilket är då deltagarna utför studien, och den andra är
analysen av datan (2.2), då studiens resultat beräknas.

3.1 Insamling av data
Alla deltagarna var studenter på Medieteknikprogrammet på
Kungliga Tekniska Högskolan och genomförde studien i samma
lokal med samma material. Eftersom målet med studien var att
undersöka om effektiviteten av studenters inlärning är beroende
av läromedlet användes en faktabok som testmaterial. Då
studenter ofta använder faktatexter för inlärning i deras studier var
det relevant att använda den här typen av text i undersökningen.
Faktaboken som användes var “Vasadrottningen - En biografi
över Katarina Stenbock 1535-1621” av Karin Tegenborg
Falkdalen och fanns i både tryckt textformat och ljudformat. För
att lyssna på ljudboken användes en smartphone-applikation med
standardiserade funktioner såsom start, stop, spola fram/tillbaka
15 sekunder samt reglering av uppspelningshastigheten.
Texterna som studenterna fick läsa var uppdelat i två kapitel och
båda kapitlen var tre sidor långa i boken samt ca 8 minuter långa i
ljudboken. Deltagare både läste den tryckta boken och lyssnade på
ljudboken. Hälften av studenterna började med att läsa texten
(testgrupp 1) och andra hälften började med att lyssna (testgrupp
2). Både testgrupp 1 och testgrupp 2 började med samma kapitel.
Studenten tilldelades slumpmässigt en testgrupp: testgrupp 1 eller
testgrupp 2. För att se om studenten hade några förkunskaper i
ämnet, Katarina Stenbocks liv, fick deltagaren skriva ett prov
(prov 1, se Bilaga 1) med enkla faktafrågor om texten de senare
läste. I prov 1 fick den även svara på frågor angående dess
läs/lyssna-vanor samt ålder.
Efter att deltagaren svarat på prov 1 fick den läsa eller lyssna på
det första kapitlet av faktaboken, samtidigt som ett tidtagarur
användes för att mäta hur lång tid det tog att gå igenom texten.
Studenterna fick inte anteckna medan de lyssnade eller läste, men
det var tillåtet att pausa och spola tillbaka i ljudboken samt att läsa
om delar av texten om studenten ville. Det var även tillåtet att
anpassa uppspelningshastigheten av ljudboken. Ingen begränsande
tid sattes på deltagaren men det uppmuntrades att inte läsa eller
lyssna om allt för många gånger. Efter detta så skrev studenterna
ett nytt prov (prov 2, se Bilaga 2) med faktafrågor om texten de
precis läst. Efter provet fick de använda den inlärningsmetod (läsa
eller lyssna) som de inte testats på, men nu på det andra kapitlet.
Ett nytt kunskapsprov (prov 3, se Bilaga 3) med faktafrågor om
texten gavs med frågor om den andra delen av texten om Katarina
Stenbocks liv.

Följande forskningsfrågor kommer därför att undersökas:
Slutligen fick studenterna svara på ett VARK-formulär med 16

frågor som användes för att bestämma deltagarens lärstil. Det
formulär som användes (vark-learn.com/home-swedish) är ett
standardiserat test för att bestämma en persons lärstil enligt
VARK-modellen och har använts i tidigare studier [17, 18].
Formuläret mätte deltagarnas styrka för var av de fyra lärstilarna.
Styrkan angavs i form av en siffra 1-16, där en högre siffra tydde
på att lärstilen var stark för deltagaren. Utöver det angav
formuläret en slutgiltig lärstil för deltagarna, vilken antingen var
någon av de fyra lärstilarna enskilt eller en kombination av flera,
det vill säga en multimodal lärstil.

boken Vasadrottningen. Sist (4.4) visas resultatet från
undersökningen av korrelation mellan provresultaten samt
tidsåtgången och VARK-resultaten samt deltagarnas vanor.

4.1 Förkunskapsprov
För att synliggöra om deltagarna innan studien hade kunskaper i
det ämne som boken Vasadrottningen behandlar, genomförde de
ett förkunskapsprov (prov 1).

3.2 Analys av data
Resultatet från prov 1 analyserades för att undersöka om
deltagarna hade förkunskaper i ämnet. Hade en deltagare mer än
hälften rätt på provet så ansågs deltagaren ha förkunskaper och
deltagarens resultat togs därmed inte med i studien.
För att kunna besvara studiens första forskningsfråga om huruvida
studenterna lär sig mer av att använda en ljudbok eller tryckt bok
analyserades provresultaten från prov 2 och 3. Genom att utföra
ett parat t-test på signifikansnivån ⍺=0,05 på andelen korrekt
besvarade frågor från dessa två prov, kunde ett resultat
säkerhetsställas för att besvara den här frågeställningen.
Studiens andra forskningsfråga, hur tidseffektivt inlärning är med
tryckt bok jämfört med ljudbok, besvarades genom ytterligare ett
parat t-test. Testet var på signifikansnivån ⍺=0,05 och tiden det
tog att läsa respektive lyssna på texten jämfördes.
En korrelation mellan lärstilar och läromedel (ljudbok och tryckt
bok) undersöktes för att kunna besvara studiens tredje
forskningsfråga, (lär studenter sig mer om de använder ett
läromedel som de är mer vana vid eller som hör ihop med deras
lärstil?). Pearsons korrelationskoefficient r beräknades för att
avgöra huruvida en korrelation finns samt hur stark den är.
Korrelation beräknas mellan studenternas provresultat för tryckt
bok och deras styrka i läs/skriv-lärstilen samt deras läsvanor. På
samma sätt beräknades korrelation mellan provresultat för ljudbok
och deras styrka i den auditiva lärstilen samt deras lyssnarvanor.
För att undersöka korrelationernas statistiska signifikans gjordes
ett ANOVA-test på signifikansnivån ⍺=0,05.

Diagram 1. Poängresultat från förkunskapsprov
Fördelningen av alla 15 deltagares resultat från förkunskapsprovet
presenteras i diagram 1, där det framgår att ingen av deltagarna
fick högre än 1 poäng av totalt 7 möjliga. 12 av deltagarna fick 0
poäng och 3 av deltagarna fick 1 poäng (Diagram 1) med ett
medelvärde på 0,20 poäng (SD = 0,41). Detta tyder på att samtliga
deltagare hade låga förkunskaper i ämnet innan studien.

4.2 Deltagarnas lärstilar
För att undersöka deltagarnas lärstilar fick deltagarna svara på ett
formulär som enligt VARK-modellen angav vilken eller vilka
lärstilar varje deltagare tillhörde. Resultatet från formuläret visade
att 13 av 15 deltagarna hade en multimodal lärstil (det vill säga
hade flera lärstilar).

3.3 Avgränsningar
Urvalet av studenter begränsades till studenter utan lässvårigheter.
Målet med undersökningen var att se hur en genomsnittlig
students inlärningsförmåga är beroende av inlärningsmedlet.
Studenter med lässvårigheter har en läsförmåga som på olika sätt
skiljer sig från genomsnittet och för att kunna dra generella
slutsatser om resultatet togs därför denna grupp inte med i urvalet
för undersökningen.

4. RESULTAT
I studien deltog 15 högskolestudenter studerandes på
Medieteknikprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan i
åldrarna 19-25 (M = 21,33, SD = 1,45). Resultatet från studien
presenteras enligt fyra underrubriker som är kopplade till studiens
olika delmoment. Den första (4.1) visar resultat från
förkunskapsprovet som deltagarna fick besvara i början av
studien. Nästa underrubrik (4.2) behandlar resultat från
VARK-formuläret. Därefter (4.3) presenteras resultaten från
proven som deltagarna svarat på efter att läst/lyssnat på texten ur

Diagram 2. Fördelning av deltagarnas lärstilar
Diagram 2 visar fördelningen av de fyra lärstilarna kinestetisk,
auditiv, visuell och läs/skriv hos deltagarna. Alla utom en
deltagare ansågs ha en kinestetisk lärstil (diagram 2), vilket
innebär att 14 av deltagarna föredrog att lära sig bra genom att
utföra och testa saker. Resultatet visar även att fördelningen
mellan deltagare med en auditiv lärstil och en visuell lärstil var

lika, där 11 studenter ansågs ha en auditiv lärstil och 11 ansågs ha
en visuell lärstil (diagram 2). Det innebär att mer än hälften av
deltagarna föredrog att lära sig genom att lyssna på texter samt
genom att studera grafer och bilder. Ungefär hälften av
deltagarna, 8 studenter, identifierades med att ha en läs/skriv
lärstil (Diagram 2) och föredrog därmed att lära sig genom att läsa
texter. Det var alltså fler av deltagarna som föredrog att lära sig
genom att lyssna på en text än att läsa en text.

4.4 Korrelation mellan effektivitet och lärstilar
samt vanor
Tabell 3 nedan visar korrelationen mellan studenternas lärstilar
samt läs- och lyssnarvanor och deras provresultaten från den
tryckta boken samt ljudboken, där korrelationen anges med
Pearsons korrelationskoefficient r.

Lärstilar

4.3 Provresultat “Vasadrottningen”
För att undersöka om det skiljer sig hur mycket studenter lär sig
från att läsa respektive lyssna på en text fick deltagarna läsa och
lyssna på delar ur boken Vasadrottningen. Efter deltagarna läst
eller lyssnat på en del skrev de ett prov som syftade till att mäta
hur mycket de lärt sig från delen.
Parat t-test användes för att undersöka en eventuell signifikant
skillnad mellan den tryckta boken och ljudboken gällande
tidsåtgången och provresultatet. Signifikansnivån ⍺=0,05
användes för testet.

Tidsåtgång (s)

Provresultat

Tryckt bok Ljudbok Tryckt bok Ljudbok
Medelvärde

335

492

3,9

3,9

Standardavvikelse 60
34
1,6
1,2
Tabell 1. Tidsåtgång och provresultat för tryckt bok och ljudbok
Medelvärdet för provresultaten var 3,87 poäng av 6 möjliga för
både den tryckta boken och ljudboken (tabell 1). Däremot skiljde
det sig åt gällande standardavvikelsen, där provresultaten för den
tryckta boken hade en standardavvikelse på 1,6, jämfört med det
något lägre 1,2 för ljudboken. För den tryckta boken så var
medelvärdet på tidsåtgången 5 minuter och 35 sekunder, jämfört
med medelvärdet för ljudbokens tidsåtgång som var 8 minuter och
12 sekunder (tabell 1). Standardavvikelsen för tidsåtgången var
däremot högre för den tryckta boken (SD = 60) än för ljudboken
(SD = 34). Tiden det tog för studenterna att lyssna på texten
skiljer sig därav mindre åt än tiden det tog för dem att läsa.
Tidsåtgång
df

14

t

−7,8

P

Provresultat
14
0

-6

1,8 * 10
1
Tabell 2. Resultat från parat t-test för tidsåtgång och
provresultat

Resultaten från t-testet visar att det inte finns en signifikant
skillnad mellan provresultaten för ljudbok och tryckt bok (tabell
2). Däremot kan man se en signifikant skillnad mellan
tidsåtgången för ljudbok och tryckt bok, då sannolikheten från
t-testet (P = 0,0000018) var lägre än signifikansnivån ⍺=0,05.
Den tryckta boken gick alltså signifikant fortare att läsa för
deltagarna än ljudboken.

Läs/Skriv
Provresultat

0,04

Vanor

Auditiv
0,26

Tryckt bok
−0,10

Ljudbok
0,12

Tabell 3. Korrelation mellan provresultat och deltagarnas
lärstilar samt vanor
4.4.1 Korrelation mellan styrka i lärstil och provresultat
Att korrelationskoefficienten r för deltagarnas styrka i
läs/skriv-lärstilen och deras provresultat (tabell 3) är nära 0
innebär att det inte finns någon korrelation mellan dessa två. Det
finns med andra ord ingen koppling mellan lärstilen och hur
deltagarna presterade på ett prov efter att ha läst en tryckt bok.
Däremot visar resultatet att korrelationskoefficienten r för
deltagarnas styrka i den auditiva lärstilen och deras provresultat är
0,26 (tabell 3), det vill säga större än 0 men mindre än 0,5. Det
tyder på att det finns en svag positiv korrelation mellan hur stark
deltagarnas auditiva lärstil är och hur de presterade på provet efter
att ha lyssnat på ljudboken. Resultaten tyder därav på att man lär
sig mer från en ljudbok om man har en stark auditiv lärstil än om
man har en svag auditiv lärstil. Det skiljer sig alltså från
korrelationen mellan läs/skriv-styrkan och provresultatet för den
tryckta boken där man inte kunde se att deltagarens
läs/skriv-styrka gick att koppla till provresultatet. Däremot visade
ANOVA-testet på korrelationen mellan lärstilarna och
provresultatet för både den tryckta boken och ljudboken att
korrelationerna är statistiskt insignifikanta (P=0,87 för den
tryckta boken, P=0,34 för ljudboken).
4.4.2 Korrelation mellan vanor och provresultat
Vidare så visar undersökningens resultat att det finns en svag
positiv korrelation (r = 0,12) mellan provresultatet för ljudbok och
deltagarens lyssnarvanor, samt en svag negativ korrelation (r =
-0,10) mellan provresultatet för tryckt bok och deltagarens
läsvanor (tabell 3). Det indikerar svagt på att man lär sig mer av
att lyssna på en text ju mer van man är vid det, men att det är
tvärtom för tryckta böcker, där man lär sig mindre av en text ju
mer vad man är vid det. Även här visade ANOVA-testet att
korrelationerna är statistiskt insignifikanta (P=0,72 för den
tryckta boken, P=0,67 för ljudboken).

5. DISKUSSION
Den här studien syftade till att undersöka om det skiljer sig hur
effektivt studenter lär sig, beroende på om ljudbok eller tryckt bok
används som läromedel. Effektiviteten testades genom att mäta
hur mycket deltagarna lärde sig samt tidsåtgången som det tog att
läsa/lyssna på de olika texterna. Även lärstilar och vanors
påverkan på effektiviteten undersöktes. Studenterna fick lyssna
respektive läsa två olika texter och sedan svara på tillhörande
frågor. Resultatet av förkunskapsprovet visade på att ingen av
deltagarna hade kunskap om textens ämne. Resultaten visade på
att det fanns en signifikant skillnad i tidsåtgång mellan ljudbok

och tryckt bok. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad
mellan hur mycket man lär sig och vilket läromedel man
använder. En viss korrelation mellan studenters styrka i den
auditiva lärstilen och deras provresultat efter att ha lyssnat på
ljudboken upptäcktes.

studera. En student skulle bland annat kunna lyssna på
kurslitteratur på tunnelbanan, något som skulle vara mer
otympligt om kurslitteraturen var en tryckt bok, och då utnyttja tid
som tidigare inte använts till studier.

5.1 Tidsåtgång

5.3 Lärstilar och vanor

Resultatet visade på att det fanns en signifikant skillnad i hur lång
tid det tog att läsa respektive lyssna på texterna. Tidsåtgången var
större för ljudboken jämfört med den tryckta boken. Detta faller i
linje med tidigare forskning [10] som menar på att det går
långsammare att lyssna jämfört med att läsa, då en person i
genomsnitt läser fler ord per minut än vad man hör. Dock hävdar
annan forskning [11] att mängden information man lär sig
minskar då antalet ord per minut man tar in ökar. Det här skulle då
innebära att det kan vara fördelaktigt att ta in en text långsammare
för att få en djupare förståelse. Kopplar man [11] till den här
studiens resultat gällande tidsåtgången skulle då en ljudbok
resultera i bättre inlärning än en tryckt bok, då ljudboken tog
längre tid, alltså färre ord per minut. Däremot finns det ingenting i
den här studiens resultat som tyder på att längre tidsåtgång
innebär bättre inlärning.

5.2 Inlärning
Studiens resultat visar på att det inte finns någon signifikant
skillnad mellan inlärning med ljudbok och inlärning med tryckt
bok. Det här resultatet liknar alltså det från en tidigare studie [16]
som jämförde inlärning med ljudbok och med digital bok, där
ingen signifikant skillnad hittades. Resultatet tyder därmed på att
det är möjligt att lära sig lika mycket från en ljudbok som från en
tryckt bok. Som tidigare nämnt stämmer detta inte överrens med
[11], då ljudboken i så fall borde resulterat i bättre inlärning på
grund av dess längre tidsåtgång. Enligt [11] är det dock vid längre
texter som man tydligare kan uppfatta att tidsåtgången påverkar
inlärningen, och det är möjligt att den här studiens texter var för
korta för att urskilja en skillnad.
Vidare håller följaktligen teorin om att en bra läsare även är en bra
lyssnare [8] då den här studien inte kunnat bevisa det motsatta.
Däremot så motsäger detta viss annan forskning [6] som visar att
man lär sig mindre av att lyssna på en text än att läsa en text. Det
finns vissa skillnader mellan den här studien och tidigare
forskningsresultat [6, 16] som kan vara anledningar till varför
olika slutsatser har dragits. Exempelvis använde den här studien
en tryckt bok medan [16] använde en e-bok. Vidare undersökte
den här studien hur mycket studenter lär sig från en faktabok,
medan [6] använde sig av en artikel. Den här studien och dessa
tidigare studier bidrar till en bredare förståelse om detta område
men alla studier kan appliceras på olika situationer.
En situation där den här studiens resultat kan få betydelse är då
man behöver ha ett ökat utbud av läromedel i olika format.
Eftersom ljudboken visat sig vara ett mindre effektivt läromedel
än den tryckta boken då den resulterar i en högre tidsåtgång, kan
det trots det vara av betydelse för studenter att veta att man kan
lära sig lika mycket från båda läromedel. Att bredda utbudet på
olika format för kurslitteratur ger studenter möjligheten att hitta
det format som passar dem bäst, där fler faktorer än inlärning och
tidsåtgång kan påverka valet. Exempelvis är ljudböcker ett mer
portabelt läromedel än tryckta böcker, och kan till fördel förvaras
i en mobil. Att ha lättare tillgång till sin kurslitteratur hade
eventuellt ökat studenters möjlighet och benägenhet till att

Studien visar att en det fanns en svag positiv korrelation mellan
provresultaten för ljudboken och deltagarens styrka i den auditiva
lärstilen, samt en svag positiv korrelation mellan provresultatet för
ljudbok och deltagarens lyssnarvanor. Det innebär alltså att
studenter som är mer vana vid ljudböcker och föredrar att lära sig
genom att lyssna lär sig mer från ljudböcker än andra studenter.
Däremot kunde ingen korrelation mellan provresultaten för den
tryckta boken och deltagarens styrka i läs/skriv-lärstilen
fastställas, och endast en väldigt svag negativ korrelation mellan
provresultatet för tryckt bok och deltagarens läsvanor fanns för
deltagarna. Det är således endast för ljudböcker man kan se att
studenters lärstil och vanor påverkar hur mycket de lär sig från
läromedlet. Det är troligt att alla studenter som deltog i den här
studien har erfarenhet av att läsa tryckta böcker, bland annat då
detta format är starkt integrerat i den svenska skolundervisningen.
Det är något som inte är lika säkert gällande ljudböcker, då det
endast är på senare år som formatet haft en stark framväxt i
samhället. Därmed är det troligt att studenternas erfarenhet av
ljudböcker skiljer sig mer än vad deras erfarenhet av tryckta
böcker gör, något som kan leda till att deras lyssnarvanor har en
påverkan på hur mycket de lär sig från ett sådant läromedel. Det
kan därav vara möjligt att förbättra sin inlärning med ljudböcker
genom att lyssna oftare. Samtliga korrelationer som undersöktes
visade sig dock inte vara statistiskt signifikanta, och generella
slutsatser kan därmed inte dras från studiens resultat gällande
detta.
Vissa forskare ställer sig kritiska och menar på att det inte finns en
koppling mellan hur mycket man lär sig och ens lärstil. Det dessa
studier inte tar i åtanke är att motivation kan öka genom att
använda sig av metoder inom sin lärstil [5]. Lärstilar är det en
person själv föredrar och kunskapen om ens lärstil kan därmed
öka medvetenheten om vad ens preferens innebär. Att använda sig
av den metod som passar ens lärstil kan innebära högre motivation
till att studera. Använder man sig av en metod som inte är ens
preferens kan detta medföra en sämre inställning till att börja
studera, vilket i sin tur kan leda till att man börjar för sent och
därmed kanske inte lär sig lika mycket.

5.4 Metodkritik
I denna undersökning så utfördes studien med en kort text, där
medelvärdet för tidsåtgången var 5 minuter 35 sekunder för att
läsa texten respektive 8 minuter 20 sekunder för att lyssna på
texten. Hade deltagare istället testats på en längre text så är det
möjligt att det hade medfört ett annat resultat. Då tidigare
forskning visar på att personer oftare och lättare tappar fokus vid
lyssning av en text än läsning [9], så är det möjligt att en längre
text hade resulterat i högre inlärning vid läsning än lyssning.
Alternativt, så hade det resulterat i en längre tidsåtgång vid
lyssning än läsning.
Under studien fick deltagarna läsa och lyssna på en text och sedan
direkt efter skriva ett prov om texten. Studien testar därmed inte
deltagarnas förmåga att komma ihåg information om texten under
en längre tidsperiod. För att undersöka det så hade deltagarna
kunnat skriva provet vid ett senare tillfälle, exempelvis efter en

dag eller en vecka.
Provet deltagarna fick skriva efter att ha läst eller lyssnat på en
text bestod av flervalsfrågor. Deltagarna uppmanades att svara
sanningsenligt och välja alternativet “vet ej” istället för att chansa
på ett annat alternativ utan skäl, men det är fortfarande möjligt att
deltagare chansat och fått rätt svar. Det här innebär att det finns en
möjlighet att resultatet inte helt korrekt representerar hur mycket
deltagarnas faktiskt lärt sig från texten. För att undvika detta hade
ett prov med öppna svar kunnat använts istället. Däremot hade det
då även inneburit en subjektiv tolkning av varje enskilt svar,
vilket i sin tur hade kunnat medföra ett missvisande resultat.
En annan begränsning av studien är att deltagarna utförde den i ett
tyst rum utan yttre störande faktorer. En sådan typ av miljö är inte
alltid representativ för en students vanliga studiemiljö. Det går att
tänka sig att yttre faktorer i en vardaglig studiemiljö såsom höga
ljud och mycket rörelse skulle försämra studentens förmåga att
fokusera, något som i sig skulle resultera i lägre effektivitet av
inlärning. På vilket sätt och hur mycket dessa yttre faktorer
påverkar effektiviteten av inlärningen kan möjligen skilja sig
beroende på om en ljudbok eller en tryckt bok används som
läromedel.
Deltagarna i studien studerar alla en teknisk utbildning. Det är
möjligt att dessa personer är mer insatta i ny teknik, såsom
ljudböcker, och därmed har större vana av att använda detta. Det
här bör tas i åtanke när generella slutsatser om studenter dras från
denna studie.

5.5 Framtida forskning
Det kan i framtiden vara relevant att närmare undersöka
ljudbokens roll som kurslitteratur och hur formatet kan
vidareutvecklas och anpassas för just det ändamålet. I och med att
tidigare forskning tyder på att ens förmåga att fokusera är svagare
vid lyssning än läsning av text så skulle det kunna vara
fördelaktigt att utveckla ljudböcker som motverkar detta. Det är
även troligt att utformningen av ljudböcker kan behöva anpassas
på flera andra sätt för att stödja och effektivisera inlärning.
Vidare så kan det vara av intresse att i framtiden undersöka hur
ljudbokens talhastighet påverkar effektiviteten av inlärning. Då en
snabbare uppspelning skulle leda till en kortare tidsåtgång för
inlärning med ljudboken så skulle det i sin tur göra ljudboken till
ett mer effektivt läromedel, och därmed möjligtvis ett bättre
alternativ än en tryckt bok. Det kan även vara relevant att
undersöka hur valet av röst vid inläsning av ljudboken påverkar
hur effektivt läromedlet är för inlärning. Idag läses antingen
ljudböcker in med en mänsklig röst eller med en syntetisk röst.
Man skulle kunna tänka sig att det finns skillnader mellan dessa
två alternativ, exempelvis i hur fort lyssnaren tappar fokus vid
lyssning och hur engagerad lyssnaren är i texten. Det är faktorer
som i sig kan påverka både hur mycket man lär sig och hur lång
tid det tar.

6. SLUTSATS
Den här studien visar att en tryckt bok är ett något mer effektivare
läromedel för inlärning än vad en ljudbok är. Det baseras på att
den tryckta boken visade sig gå fortare att läsa än vad en ljudbok
gick att lyssna på. Däremot antydde resultatet från studiens

urvalsgrupp på att man kunde lära sig lika mycket av att läsa en
tryckt bok gentemot att lyssna på ljudbok, vilket innebär att
ljudböcker fortfarande kan vara ett bra alternativt läromedel till en
tryckt bok. Vidare pekade även resultaten på att en persons styrka
i den auditiva lärstilen samt dess lyssnarvanor påverkar hur
mycket den lär sig av en ljudbok, där man lär sig mer ju mer van
vid ljudböcker man är. Ljudböcker kan alltså beroende på
situationen och personen vara ett bra alternativt läromedel till
tryckta böcker, och kurslitteratur borde även göras tillgänglig som
ljudböcker.
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Bilaga 1
Inledande frågor

*Obligatorisk

1. Fyll i ditt deltagarnummer: *

2. Hur gammal är du? *

3. Hur ofta läser du aktivt böcker, i genomsnitt? *
Med aktivt så menas att fokus enbart ligger på läsningen, dvs att du aktivt försöker förstå texten
Markera endast en oval.
Flera gånger i vecka
En gång i veckan
En gång i månaden
Mindre än en gång i kvartalet
Aldrig
4. Hur ofta lyssnar du aktivt på ljudböcker eller podcasts (i ljudformat), i genomsnitt? *
Med aktivt så menas att fokus enbart ligger på att lyssna, dvs att du aktivt försöker förstå vad som
sägs
Markera endast en oval.
Flera gånger i vecka
En gång i veckan
En gång i månaden
Mindre än en gång i kvartalet
Aldrig
5. Jag godkänner att anonym data samlas från mig under denna studie och används i Fanny
och Elnas kexjobbsrapport *
Markera endast en oval.
Ja

Förkunskapsprov
6. Vad hette Gustav Vasas tredje hustru och drottning? *
Markera endast en oval.
Märta Eriksdotter
Katarina Stenbock
Margareta Eriksdotter
Katarina av SachsenLauenburg
Vet ej
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Forts. Bilaga 1

Kunskapsprov
Gustav Vasas tredje drottning var Katarina Stenbock
7. Fick Katarina Stenbock några barn *
Markera endast en oval.
0
1
2
3
Vet ej

8. Hur länge var Katarina drottning och änkedrottning? *
Du ska alltså fylla i den totala tiden som Katarina var drottning och änkedrottning. Änkedrottning
blev hon när kung Gustav Vasa gick bort.
Markera endast en oval.
12 år
33 år
60 år
70 år
Vet ej
9. I vilket slott växte Katarina upp? *
Markera endast en oval.
Bergkvara slott
Ekenäs slott
Kalmar slott
Torpa stenhus
Vet ej
10. Vad var "Höga nämnden"? *
Markera endast en oval.
Höga nämnden fungerade som en högsta domstol och hanterade tvister mellan adeln och
kronan
I Höga nämnden satt den absolut högsta adeln och tog beslut i frågor om rikets styrning
Höga nämnden bestod av kungens krigsrådgivare
Höga nämnden bestod av rikets biskopar
Vet ej
11. Vem tog över som Sveriges kung efter Gustav Vasa? *
Markera endast en oval.
Karl IX
Johan III
Carl XVI Gustaf
Erik XIV
Vet ej
10

12. Hur gammal var Katarina när hon blev drottning? *
Markera endast en oval.
13
15
17
20
Vet ej
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Forts. Bilaga 1

Bilaga 2
Prov: Brudens Familj
*Obligatorisk

1. Fyll i ditt deltagarnummer: *

2. Vad var det, enligt Katarinas systerson Per Brahe, som en giftaslysten adelsman bör ta
reda på om sin blivande hustru? *
Markera endast en oval.
Hennes börd
Hennes utseende
Hennes föräldrars beteende
Hennes förmögenhet
Vet ej
3. Vilket år utsågs Katarina till Sveriges drottning? *
Markera endast en oval.
1523
1552
1564
1632
Vet ej
4. Var hade Katarinas släkt ett stort godsinnehav? *
Markera endast en oval.
Bohuslän och Uppland
Medelpad och Småland
Uppland och Hälsingland
Västergötland och Småland
Vet ej
5. Vad hette det uppror som var Gustavs Vasas allvarligaste hot under sin tid som kung? *
Markera endast en oval.
Dackefejden
Hunger och militärdemonstrationerna
Första dalupproret
Västgötaherrarnas uppror
Vet ej
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6. Hur fattade Gustav Vasa tycke för Katarina Stenbock? *
Markera endast en oval.
De träffades när hon besökte det kungliga hovet för lektioner
Man vet inte hur Gustav Vasa fattade tycke för Katarina Stenbock
De träffades när hon var på besök hos sina kusiner (kungens barn)
De träffades på ett bröllop som Katarinas familj var inbjuden till
Vet ej
7. Hur många syskon hade Katarina? (som överlevde till vuxen ålder) *
Markera endast en oval.
6
9
11
12
Vet ej
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Bilaga 3
Prov: Det skymfliga intåget
*Obligatorisk

1. Fyll i ditt deltagarnummer: *

2. Vem är Olof Gustavsson? *
Markera endast en oval.
Katarinas morbror
Kungens kusin
Kungens åklagare
Katarinas bror
Vet ej
3. Vad var det som gjorde att Olof Gustavsson (först?) dömdes till döden? *
Markera endast en oval.
Han kallade kungen för "tjuv och förrädare"
Han gifte sig med en underårig
Han stal pengar från kungen
Vet ej
4. Ungefär hur många dödsdomar utförde Höga nämnden? *
Markera endast en oval.
300
400
450
500
Vet ej
5. Vad var, enligt Nils Stures syster Malin, anledningen till att kungen utsedde just Nils till att
att skynda på förhandlingarna inför hans bröllop? *
Markera endast en oval.
Nils var den enda av kungens rådgivare som kungen verkligen litade på
Det var ett svårt uppdrag och kungen ville att Nils skulle misslyckas så att han hade en
ursäkt att göra sig av med honom
Nils var dansk och hade kopplingar till det danska hovet, vilket skulle förenkla
förhandlingarna
Kungen ville förödmjuka Nils genom att ge honom ett lågavlönat uppdrag
Vet ej
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6. Vilken kungahus hade Renate av Lothringen möjlighet att göra anspråk på? *
Markera endast en oval.
Det tyska
Det skottska
Det danska
Det engelska
Vet ej
7. Hur mottog högadeln kungens behandling av Nils Sture? *
Markera endast en oval.
De gillade inte att kungen benådade Nils
De tyckte att kungens bedömning var korrekt
De hade ingen åsikt
De var missnöjda
Vet ej

15

Forst. Bilaga 3

TRITA -EECS-EX-2019:188

www.kth.se

