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1. Inledning 

“Världssamhället är inte ett litterat samhälle, det är ett bildernas samhälle, ett telefonins 

samhälle, det är återigen ett röstens samhälle.” (Fisher & Götselius, 2000:86). Detta säger 

filosofen och forskaren Jochen Hörisch i en intervju i ”Tidskrift för litteraturvetenskap” år 

2000. Hörisch diskuterar bokmonopolets korta era och menar att boken är överskattad. “Vi 

överskattar läsandet” (ibid.). Det Hörisch syftar på är att bokmonopolet hos den läskunniga 

allmänheten enbart levde i några decennier innan nya medier, så som grammofonen, filmen, 

radio och tv, äntrade scenen och tog över. Trots detta medieskifte finns det en illusion bland 

den litterära eliten om att den tryckta texten och det traditionella läsandet har ett högre värde 

och kommer bestå. Med anledning av detta vill Hörisch slå hål på denna fetischering av den 

tryckta texten och lyfta fram värdet i de nya medierna (Fisher & Götselius, 2000). 

 

Hörisch må, redan i början av detta sekel, ha varit kontroversiell och utmanat litteraturvetare 

och svensklärares syn på den tryckta bokens ställning i samhället. Över 20 år senare är det 

fortfarande något i det Hörisch säger som väcker tankar om den digitala samhällsutvecklingen. 

Enligt Internetstiftelsens (2021) undersökning av svenskarnas medieanvändning har mindre än 

hälften av alla högstadie- och gymnasieelever läst en pappersbok de senaste 12 månaderna. 

Dessa siffror bekräftar den trend som många lärare bevittnat under de senaste årtiondena; 

nämligen att ungdomar läser mindre och mindre. På senare år har dock denna slutsats kommit 

att ifrågasättas eftersom dessa typer av studier också ofta påvisar en ökad användning av digitala 

medier hos ungdomarna. Den mer troliga slutsatsen, menar vissa, är inte att ungdomar läser 

mindre utan att ungdomar läser annorlunda (Lindahl, 2019).  

 

Denna trend går även att spåra i Erik Wikbergs (2021) statistiska avhandling kring 

bokförsäljningen i Sverige år 2020. Året 2020 blev nämligen ett rekordår för försäljningen av 

ljudböcker. Detta innebär en ökad konsumtion av ljudboken, inte minst bland unga män 

(Tattersall Wallin, 2022). Det faktum att den tryckta boken tappar sitt monopol, och att 

ljudboken blir vanligare och vanligare, gör det tydligt att litteraturen ”tvingas förhålla sig till 

en mer eller mindre akut legitimeringskris” (Persson, 2012:103). Frågorna kring vår tids 

digitaliserade medielandskap är således många. 
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Förutom att det finns indikationer på att ungdomar läser annorlunda, finns det också tecken på 

att de blir sämre på att läsa. PISA-resultaten visar klart och tydligt att ungdomar tappar i 

läsförståelse. Resultaten från PISA-undersökningen 2018 visar att 18 procent av eleverna låg 

under den grundläggande nivån för fortsatt lärande (Lärarstiftelsen, 2021). Detta betyder att var 

femte elev riskerar att hamna efter i läsutvecklingen i den svenska skolan. Dessa resultat är 

dock inget nytt, redan 2009 såg man att “andelen avancerade läsare har minskat och andelen 

svaga läsare har ökat [och att] svenska elever presterar sämre än genomsnittet i PISA när det 

gäller förmågan att tolka vad de läser.” (Skolverket, 2022).  

 

Med detta i åtanke blir det tydligt att utvecklandet av elevers läsförståelse utgör en utmaning 

för svenskundervisningen. Hur ska lärare hantera denna utmaning? Finns det utrymme i 

styrdokumenten för att ta hänsyn till elevers skiftande intresse och därmed använda ljudboken 

i svenskundervisning? För att svara på denna fråga behöver vi titta närmare på hur Skolverket 

definierar begreppen text och läsning. Enligt Skolverkets modul Från vardagsspråk till 

ämnesspråk (2018) är text mer än skriven text vilket beskrivs genom det så kallade vidgade 

textbegreppet. Text kan alltså vara mer än tryckta bokstäver i en pappersbok; det kan vara bild, 

ljud, symboler och mycket mer. För att ge elever vägar in i språket och för att främja 

utvecklingen av ämnesspråk bör undervisning byggas på mer än skriftlighet; det krävs även 

muntlighet och upplevelser via alla sinnen. Med det vidgade textbegreppet i åtanke öppnar vissa 

formuleringar i kursplanen upp för vida tolkningar. I Svenskämnets syfte står det att eleverna 

ska;  

 

“läsa och arbeta med texter, använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 

medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 

och föreställningsvärldar.” (Skolverket, 2011). 

 

Texter, skönlitteratur, andra typer av texter, andra medier; eftersom text inte behöver begränsas 

till tryckta ord på papper så inkluderar text även ljudböcker.   Detta i kombination med 

svenskämnets syfte, att ge eleverna möjlighet att orientera sig i en vidgad digital textvärld 

(Skolverket, 2011), öppnar dörren för ljudbokens närvaro i svenskundervisningen. Med tanke 

på öppningen i styrdokumenten, att ungdomar hellre lyssnar på ljudböcker än läser tryckt text 

och att elever brister i läsförståelse, är det rimligt att svensklärare funderar på att anpassa sin 

undervisning efter denna trend. Men för att kunna göra detta måste vi först, med utgångspunkt 

i forskning, ta reda på vilken effekt ljudboken har på läsförståelse.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att, utifrån befintlig forskning, undersöka ljudbokens effekt på 

läsförståelse hos elever i grundskole- och gymnasieålder i allmänhet samt hos 

andraspråkselever och lässvaga elever i en didaktisk kontext.  

 

1. Vilken effekt har ljudboken på läsförståelse hos elever i allmänhet? 

2. Vilken effekt har ljudboken på läsförståelse hos andraspråkselever? 

3. Vilken effekt har ljudboken på läsförståelse hos lässvaga elever? 

 

2. Metod  

För att skapa tydlighet och transparens i uppsatsens resultat redovisas här sökvägar, urval och 

andra formaliteter som påverkat uppsatsens riktning och slutprodukt. 

 

2.1 Sökvägar och sökord 

Databaser som använts för artikelsökning är Google Scholar, Scopus, Worldcat och ERIC. 

ERIC användes avslutningsvis för att kontrollera om någon oupptäckt källa fanns tillgänglig 

via plattformen. Sökningarna gav inga nya artiklar och vi avslutade därmed sökarbetet. Våra 

vanligaste sökord utgörs av följande; Audiobook, comprehension, “reading comprehension”, 

“listening comprehension” och “story comprehension”. Dessa kompletterades med vissa 

specifika sökord, t.ex. relationship, attitudes eller engagement, vilket gav utdelning. Utöver 

artiklar hämtade ur dessa sökningar upptäcktes fler artiklar genom granskning av referenslistor 

från tillgängliga litteraturstudier. För att säkerställa givande val av sökstrategi och korrekt 

användning av sökmotorerna konsulterades sökprocessen med rådgivare på Linköpings 

Universitetsbibliotek.  
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2.2 Urval och avgränsningar 

I den inledande sökningen baserades urvalet på artiklarnas behandling av ljudbokens effekt på 

läsförståelse. ’Ljudboken’ används i forskningsartiklarna på lite olika sätt, exempelvis för 

läsning av berättande och/eller förklarande text. Målet är att representera forskning inom båda 

dessa områden för en så nyanserad bild av forskningen om ljudboken som möjligt. Innebörden 

av ‘ljudbok’ begränsas inte utan inkluderar allt som uppläses digitalt eller analogt, t.ex. 

högläsning, podcast, text-to-speech, CD-rom, mp3 osv. Allt som inkluderas i uppläsning blev 

föremål för vidare granskning och representeras i denna studie. Granskningen genomsyras av 

medveten reflektion kring de olika mediernas representation av ‘ljudboken’ och presenteras 

transparent genom hela arbetet.  

 

Cirka 45 artiklar blev objekt för vidare granskning. I detta stadie kunde tre potentiella block 

formuleras baserat på vad den aktuella forskningen undersöker. Det första blocket behandlar 

ljudbokens effekt på läsförståelse för elever i allmänhet som inte tillhör någon specifik 

elevgrupp. Det andra blocket berör andraspråkselever, och det tredje blocket handlar om 

lässvaga elever. Med dessa tre potentiella kategorier i åtanke inleddes en andra urvalsfas för att 

exkludera mindre relevanta artiklar. I denna fas exkluderades artiklar baserat på följande 

kriterier; 1) artiklarna ska vara referentgranskade (peer reviewed). Detta är ytterst viktigt för 

att presentera trovärdiga och tillförlitliga resultat kring ljudbokens effekt på läsförståelse. 2) 

artiklarna bör vara publicerade år 2000 eller senare. Äldre studier kan vara missvisande då 

dagens elever vuxit upp i en annan kontext och därför kan påstås ha andra förutsättningar än 

eleverna i studierna före 2000-talet. Skillnaderna i förutsättningar beror på medielandskapets 

snabba utveckling historiskt sett. ‘Ljudbok’ på 1990-talet och ‘ljudbok’ idag kan potentiellt ha 

olika innebörd och uttryck. 3) de empiriska studierna ska ha undersökt ljudboken i relation till 

elever i åldrarna 9–22. Inledningsvis låg detta åldersspann på 11 – 19, men den relevanta 

forskningen som låg tillgänglig för detta arbetes kontext, t.ex. studier i olika länders skolsystem, 

breddade detta åldersspann. Inkluderingen av yngre åldrar breddar förståelsen för 

läsutvecklingens process över tid.  

 

Detta examensarbete skrivs inom ramen för ämnet svenska, men kategorin ‘Andraspråkselever’ 

angränsar till ämnet svenska som andraspråk. Denna gräns är främst aktuell och tydlig i praktisk 

undervisning, exempelvis vid uppdelande av elevgrupper. Även i denna praktik kan gränsen 

ibland vara svår att dra mellan ämnena. Dock gjordes en avgränsning i denna uppsats gentemot 
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forskning som undersöker ljudbokens effekt på läsförståelse hos elever som nyligen påbörjat 

inlärning av ett nytt språk. De resultat som presenteras i kategorin ‘Andraspråkselever’ baseras 

på studier som undersöker läsförståelsen hos andraspråkselever som läst ett andra språk så pass 

länge att de inte längre anses vara nybörjare. I dessa kontexter föreligger även en likhet i såväl 

praktik som styrdokument. 

 

Efter andra steget i urvalsprocessen kvalificerade sig 19 artiklar som i denna studie utgör 

resultatet och översikten av den, i nuläget, tillgängliga forskningen om ljudbokens effekt på 

läsförståelse. Utöver de artiklar som representerar resultatet i detta arbete används en rad 

artiklar, med en mer teoretisk inriktning, som grund i arbetets inledning och teoretiska 

utgångspunkt. 

 

2.3. Citeringar och egna översättningar 

Samtliga studier som används i denna uppsats resultatdel är skrivna på engelska. Alla citat som 

valts ut till resultatdelen är översatta från engelska till svenska av oss. Det är alltså våra egna 

översättningar och vi reserverar oss för eventuella alternativa översättningar. Observera att 

citeringarna i inledningen inte är översättningar.  

 

3. Teoretisk bakgrund 

Bland de tillgängliga forskningsartiklarna tenderar forskarna att rama in sina resultat i vissa 

tongivande teorier om läsförståelse. Dessa teorier presenteras nedan och utgör en viktig 

bakgrund för läsarens förståelse i förhållande till de resultat som redovisas även i detta arbete. 

Teorierna är alltså inte en utgångspunkt för analys av resultat men kan komma att nämnas vid 

enstaka tillfällen för att ge resultaten kontext. 

 

3.1. The Simple View of Reading 

‘The Simple View of Reading’ är en teori som av språkforskare och språkvetare används för 

att beskriva läsförståelseprocessen. Grunden i läsande som process består enligt denna teori av 
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två komponenter; avkodning och språkförståelse (Hoover & Gough, 1990). Notera här att 

Hoover och Gough använder begreppet språkförståelse men senare forskning har kommit att 

ersätta begreppet språkförståelse med begreppet hörförståelse (Hogan m.fl. 2014). I detta 

arbete används därför begreppet hörförståelse för att beskriva den delen av läsandet som inte 

består av avkodning. 

 

När en individ lär sig att läsa inleds processen med ordavkodning där enskilda bokstäver 

avkodas och ljudas ut för att slutligen tillsammans ljuda fram ett helt ord.  Avkodningen blir 

med tiden, efter mycket träning, automatiserad och man fokuserar därefter på att förstå det 

man läser. Läsning kan alltså förklaras genom formeln L = A x H (Läsning = Avkodning x 

Hörförståelse) (Hoover & Gough, 1990; Hogan m.fl. 2014; Herkner, 2021). 

 

Avkodning och hörförståelse är avgörande faktorer för att läsförmåga ska existera och 

utvecklas. Brist i avkodningsförmåga och/eller hörförståelse bidrar till otillräckliga 

läskunskaper. För att bli en duktig läsare behöver både avkodning och hörförståelse bemästras 

(Hoover & Gough, 1990).  

 

3.2. The Component Model of Reading 

‘The Component Model of Reading’ är en teori myntad av Malatesha och Aaron (2000). Teorin 

är en utbyggnad av Hoover och Goughs ’Simple View’. Utöver avkodning och hörförståelse, 

vilket presenterats i ’The Simple View’, gör ’The Component Model’ ett tillägg; 

bearbetningshastighet. Bearbetningshastighet beskriver tiden det tar för läsaren att bearbeta 

informationen och förstå det lästa. Den nya modifierade modellen av läsning uttrycks med 

följande formel; L = A x H + B (Läsning = Avkodning x Hörförståelse + 

Bearbetningshastighet). Genom tillägg av bearbetningshastighet utökas teorins förmåga att 

förutspå läsutveckling (Malatesha & Aaron, 2000).  

 

Senare har Aaron och Malatesha, tillsammans med ytterligare två forskare, utvecklat sin 

ursprungliga teori. De menar att elevers läskunnighet påverkas av tre domäner; den kognitiva, 

psykologiska och ekologiska. Deras tidigare utveckling av ‘The Simple View’ beskriver den 

kognitiva domänen, alltså hur läsning går till rent kognitivt. Den psykologiska domänen 



 10 

innefattar “motivation och intresse, inre kontroll, hjälplöshet, lärstil, lärarförväntningar och 

könsskillnader” (Aaron m.fl., 2008:69). Den ekologiska domänen består av “hemmiljö, kultur, 

föräldrarnas engagemang, klassrumsmiljö, dialekt och annat modersmål” (Ibid.). Det är alltså 

inte enbart den kognitiva delen av läsning som påverkar elevers läsutveckling, även motivation 

och miljö m.m. påverkar (Aaron m.fl., 2008). 

 

3.3. Centrala begrepp 

Nedan förklaras begreppen ordförråd och flyt, vilka används flitigt genom hela arbetet.  

 

3.3.1. Ordförråd 

Ordförråd avser den totala mängd ord som en enskild språkbrukare behärskar. För att ett ord 

ska betraktas som behärskat behöver fyra förmågor relaterat till ordet kunna aktualiseras: Man 

ska kunna producera ordet, d.v.s. kunna säga och skriva det korrekt. Man ska känna igen ordet 

i olika och nya sammanhang. Man ska kunna avgränsa ordet, alltså veta vad som ingår och inte 

i dess betydelse. Slutligen ska man kunna förklara ordet med sina egna ord (Frylmark, u.å.). 

3.3.2. Flyt 

Läsflyt är när ”ordavkodningen flyter så lätt att man läser texten korrekt” vilket inkluderar att 

man läser med precision, läshastighet och prosodi. Precision syftar till ”förmågan att korrekt 

kunna avkoda ord i en sammanhängande text”. Läshastighet inkluderar hastigheten på 

ordavkodningen och förflyttningen i texten. Prosodi är sättet som texten läses för att blir 

uttrycksfull genom intonation, betoning och rytm (Wolff, 2017:8). Hörflyt avser “förståelsen 

av ljudinformation som förmedlas i en normal takt snarare än i en onaturligt långsam takt. Ju 

högre förståelsenivå desto mer flyt i hörprocessen.” (Chang, 2011:50). När begreppet flyt 

används i denna uppsats inkluderas både läsflyt och hörflyt.  
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4. Resultat  

I denna del presenteras de resultat som framträder i forskning kring ljudbokens effekt på 

läsförståelse. Resultatdelen är uppdelad i tre block; elever i allmänhet, andraspråkselever och 

lässvaga elever. Samtliga block behandlar hörförståelsens samspel med läsförståelse, 

samspelets beståndsdelar, och hur tid och motivation påverkar läsförståelse. 

 

4.1 Elever i allmänhet 

I detta block presenteras den aktuella forskningen ur ett mer allmänt perspektiv. Eleverna i 

studierna nedan specificeras inte som tillhörande någon distinkt grupp, därför får det allmänna 

perspektivet kopplas till elever i allmänhet. Avsnittet behandlar hörförståelsens samspel med 

läsförståelse, samspelets beståndsdelar, förståelse av berättande och förklarande text, samt hur 

tid och motivation påverkar läsförståelse. 

 

4.1.1 Hörförståelse och läsförståelse 

Att betrakta hörförståelse som en del av, snarare än som en separat del vid sidan om läsförståelse 

innebär att dessa fenomen på ett eller annat vis överlappar. Vid ett givet tillstånd eller vid en 

förändring i hörförståelse påverkas läsförståelsens tillstånd. På samma sätt påverkas 

hörförståelsen av läsförståelsen. Denna idé har sitt ursprung i den kognitiva domänen i ‘’The 

Component Model’ och har prövats av Wolf m.fl. (2018) i en studie där 85 elever (snittålder 

8,7) fick utföra ett läsförståelsetest och ett större testbatteri. Testbatteriet innehöll bl.a. ett 

hörförståelsetest, ett ordförrådtest, samt ett läsflyttest. Studien visar att 34% av hörförståelse 

förklaras av läsförståelse, och att 40% av läsförståelse förklaras av hörförståelse. Med andra 

ord fann forskarna empiriska belägg för det överlapp av hörförståelse och läsförståelse som 

’The Component Model’ förutspår teoretiskt. Detta innebär alltså att det finns språkliga 

processer som utgör hörförståelse som är samma processer som utgör läsförståelse, samt att 

dessa utgör mer än en tredjedel av de båda typerna av förståelse. 

 

Dessa resultat kompletteras av Verhoeven och Leeuwe (2008) som följt 2143 elever för att 

undersöka hur avkodning, ordförråd och hörförståelse påverkar läsförståelse i olika åldrar. 
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Eleverna undersöktes en gång per år i sex år (från 6 till 12 års ålder), genom tre olika typer av 

standardiserade språktest – ett som prövade avkodning, ett som prövade ordförråd, och ett som 

prövade hörförståelse. Resultaten visar att avkodning har en stor påverkan på läsförståelse i de 

yngre åldrarna, och en liten påverkan i de högre åldrarna. Samtidigt framgår ett stigande 

samspel mellan hörförståelse och läsförståelse i de högre åldrarna, där en utveckling i den ena 

förståelsen också betyder en utveckling i den andra förståelsen. Detta ligger även i linje med 

Diakidoy m.fl. (2005) som också tittat på förståelse i förhållande till ålder och funnit att 

förbindelsen mellan hörförståelse och läsförståelse växer sig starkare runt sju års ålder när 

avkodningsprocessen automatiserats. 

 

Att hörförståelsens förbindelse med läsförståelsen stärks med åren speglas i Liu m.fl. (2019). I 

syfte att undersöka modalitetens, alltså ljudets eller textens, inverkan på läsförståelse delades 

42 universitetsstudenter in i tre grupper; en grupp som fick läsa en novell, en grupp som fick 

lyssna på samma novell, och en grupp som fick läsa och lyssna synkroniserat på novellen. 

Därefter fick studenterna utföra ett läsförståelsetest. Det visade sig att den grupp som fick läsa 

och lyssna synkroniserat hade förstått mest, den som endast hade lyssnat hade förstått näst mest, 

och den grupp som endast hade läst hade förstått minst. 

 

Denna spegling av förbindelsen mellan hörförståelse och läsförståelse återfinns dock inte i 

Daniel och Woodys (2010) studie. I denna studie blev 48 universitetsstudenter indelade i två 

grupper; en grupp som endast fick läsa en artikel, och en grupp som endast fick lyssna på samma 

artikel. Studenterna svarade sedan på en enkät om upplevelsen av att läsa eller lyssna, samt 

utförde ett läsförståelsetest. Resultaten av denna studie visar att gruppen som endast fick läsa 

hade förstått mer än gruppen som endast fick lyssna. Vidare rapporterade studenterna i gruppen 

som endast fick lyssna att de förstod mindre, upplevde större svårigheter med materialet, samt 

lärde sig mindre i jämförelse med gruppen som endast fick läsa. 

 

Den slutsats som Daniel och Woody härleder från sitt resultat (att ljudboken har en mindre 

gynnsam effekt på läsförståelse i kontrast till tryckt text) kan dock ifrågasättas och behöver inte 

omkullkasta resterande forskning. Daniel och Woody skiljer sig nämligen från Liu m.fl. när det 

kommer till val av texttyp. Liu m.fl. har använt sig av berättande text, och Daniel och Woody 

har använt sig av förklarande text. De allra flesta elever saknar färdigheter i att lyssna på 

förklarande text. Detta är en följd av att undervisning kring lyssnande av förklarande text 

generellt inte premieras i skolan. Till följd av detta skulle resultaten från Daniel och Woodys 
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studie kunna tolkas som en blottläggning av undervisningens arbetsmetoder snarare än en 

demonstration av lyssnandets underlägsenhet (se 4.1.3). 

 

Sammantaget målar denna forskning upp en bild av läsförståelse som konstruerad av avkodning 

och hörförståelse. Redan vid nio års ålder står hörförståelsen för mer än en tredjedel av 

läsförståelsens konstruktion och efter att avkodningen automatiserats vid sju års ålder växer 

denna andel successivt med åren. Vidare har forskning som jämfört förståelsen av att lyssna 

kontra läsa bekräftat denna bild. Givet detta bör förhållandet mellan hörförståelse och 

läsförståelse inte underskattas, och i förlängningen inte heller ljudbokens förmåga att främja 

denna förbindelse. 

 

4.1.2 Ordförråd och flyt 

Den starka relation som återfinns mellan hörförståelse och läsförståelse har brutits ned 

ytterligare av Wolf m.fl. (2018) som fann att den till största del består av två processer; 

ordförråd och flyt. Tillsammans förklarar dessa läsförståelse till 61% och hörförståelse till 49%. 

Överlappningen mellan hörförståelse och läsförståelse består alltså främst av processerna 

ordförråd och flyt. 

 

Detta stämmer överens med den starka påverkan av ordförråd på läsförståelse som Verhoeven 

och Leeuwe (2008) observerat genomgående i alla undersökta åldrar (6–12 år). Vidare ligger 

detta även i linje med den upplevelse av ordförråd och flyt, i förhållande till förståelse, som 

observerats i Larson (2015). Larson gav en läsplatta med nedladdade e-böcker och 

korresponderande ljudböcker till 26 elever mellan åldrarna 11–12 för att undersöka deras 

användning och upplevelse av att läsa och/eller lyssna. I förhållande till ordförråd ansåg flera 

av eleverna att det synkroniserade lyssnandet och läsandet underlättade uttalet av vissa ord och 

således underlättade läsningen. Så här uttrycker sig en elev om uttal: ”Jag gillar att lyssna för 

om man inte vet hur man uttalar ett ord, så säger den det och så kan man se det samtidigt. Då 

vet man vad det är för ord till nästa gång” (Larson, 2015:173). Vidare uttrycker flera elever hur 

ljudboken gav dem möjlighet att anpassa hastigheten och underlätta läsningen: ”Berättaren var 

riktigt långsam så jag ökade hastigheten” (ibid.)  eller ”Jag är ingen snabb läsare så jag sänkte 

hastigheten” (ibid.). 
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Det finns alltså en övergripande typ av förståelse som utgör både lyssnande och läsande, och 

som främst består av ordförråd och flyt. Ordförrådet visar sig ha en stark påverkan på 

läsförståelse i alla åldrar (6–12 år), och ordförrådets inverkan, tillsammans med flytets 

inverkan, på både hörförståelse och läsförståelse återkommer i den forskning som undersökts. 

Dessa resultat antyder att elever kan lyssna sig till ett bättre ordförråd och ett bättre flyt, vilket 

i sin tur har en positiv effekt på elevens läsförståelse. 

 

4.1.3 Förståelse av berättande och förklarande text 

Det är viktigt att förstå det faktum att hörförståelse och läsförståelse överlappar, och att denna 

överlappning till största del består av ordförråd och flyt. Men det är även viktigt att förstå att 

det finns en skillnad mellan att förstå berättande text och att förstå förklarande text. Diakidoy 

m.fl. (2005) lät studera 612 elever i fyra olika åldersspann (7–8, 9–10, 11–12, 13–14 år) som 

alla fick läsa eller lyssna på fyra ålderslämpliga texter - två berättande och två förklarande. 

Eleverna fick sedan utföra läsförståelsetest i syfte att jämföra förmågan att förstå dessa typer av 

texter i förhållande till modalitet (lyssna eller läsa) och ålder. 

 

Resultaten visar att förklarande förståelse generellt sett alltid är lägre än berättande förståelse, 

men att den förklarande förståelsen ökar stadigt från 9–10 års ålder. Resultaten visar även att 

den berättande förståelsen minskar från 13–14 års ålder. Detta attribuerar forskarna till 

undervisningens generella skiftning från arbete med berättande texter i yngre åldrar till arbete 

med förklarande faktatexter i högre åldrar (inte minst introduktionen av läroböcker och 

akademiskt skrivande) (Diakidoy m.fl. 2005). 

 

Vidare framgick att förståelsen vid lyssnande av förklarande text utvecklas i samtakt med 

förståelsen vid läsande av förklarande text ända fram till det att den minskar vid 13–14 års 

ålder. Faktum är att förhållandet mellan lyssnande och läsande av förklarande text är och förblir 

svagt efter 9–10 års ålder. Däremot visade sig lyssnande av berättande text ha en större 

påverkan på förståelsen av läsande av förklarande text. I kontrast till detta har det motsatta 

observerats i förhållande till lyssnande och läsande av berättande text - där förhållandet mellan 

dessa är och blir starkare med ålder (Diakidoy m.fl. 2005). 
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Sammanfattat finns det skillnader mellan förståelse av berättande respektive förklarande text, 

samt skillnader i förståelse baserat på vilken typ av modalitet som dessa presenteras i 

(lyssna/läsa). Elever har generellt svårare att förstå förklarande text oavsett modalitet. Detta 

trots att förståelsen av förklarande text ökar och förståelsen av berättande text minskar i takt 

med ålder, på grund av ett ökat fokus på faktatexter och akademiskt skrivande. Det ökade 

fokuset på faktatexter och akademiskt skrivande relaterar dock främst till läsande av 

förklarande snarare än lyssnande av förklarande text. Elever tränar sällan på att lyssna på 

förklarande text. Avsaknaden av träning i lyssnande på förklarande text kan förklara det svaga 

sambandet mellan lyssnande och läsande förståelse (Diakidoy m.fl. 2005). Det verkar däremot 

finnas ett starkare samband mellan förståelse genom lyssnande av berättande text och förståelse 

genom läsande av förklarande text. Det finns även ett starkt samband mellan förståelse av 

lyssnande och läsande av berättande text. 

 

Det är viktigt att ha dessa skillnader i åtanke när man tolkar forskning beträffande läsförståelse 

i förhållande till olika typer av text och modalitet. Om en studie till exempel visar att elever har 

lättare att förstå en förklarande text när de läser kontra lyssnar så kan detta bero på att elever 

saknar färdigheter i att lyssna på förklarande text, snarare än att lyssnandet i sig har mindre 

positiv effekt på läsförståelse. 

 

4.1.4 Tid och motivation 

Den sista aspekt av läsförståelse som vi behandlar i detta arbete är den om tid. Westbrook m.fl. 

(2018) konstaterar att 30 års litteracitetsforskning har fastslagit ett starkt positivt förhållande 

mellan dedikerad lästid och läsförståelse - ju mer man läser, ju fler ord stöter man på, desto 

bättre blir man på att läsa. Dedikerad lästid är också tätt sammankopplad med motivation 

eftersom en motiverad läsare är mer benägen att läsa än en omotiverad läsare. Detta har 

bevittnats i det fenomen som kallas Matteus-effekten, vilket innebär att goda läsare blir bättre 

på grund av att de är motiverade till att läsa och utmana sig själva. Svaga läsare å andra sidan, 

förblir svaga därför att de är omotiverade till att läsa och ofta får läsa olika typer av förenklade 

och förkortade texter som inte utmanar. Eftersom dessa faktorer rör både inre känslor och 

föreställningar samt yttre kontextbaserad påverkan, så kopplar dessa an till både den 

psykologiska och ekologiska domänen i ‘The Component Model of Reading’ (se 3.2). 

 



 16 

Givet det etablerade förhållandet mellan tid dedikerad lästid och läsförståelse ville Westbrook 

m.fl. (2018) se om en intervention på 12 veckor, präglad av snabb, kontinuerlig och utmanande 

läsning, kunde ha en effekt på elevers läsförståelse. Eftersom lyssnande har visat sig kunna 

främja läsförståelse, och eftersom forskarna inte ville att elevernas individuella läsförmågor 

skulle stå i vägen för upplevelsen av att läsa snabbt, kontinuerligt och utmanande, så 

verkställdes interventionen genom högläsning. Högläsningen utfördes på olika sätt, antingen 

genom högläsning av lärare eller elever, eller genom uppspelning av ljudbok. De allra flesta 

(lärare) valde dock att läsa berättande text högt för klassen. Data från 343 elever i åldrar 13–14, 

som genomgått interventionen och utfört olika typer av läsförståelsetest både innan och efter, 

samlades in. Efter första testet delades eleverna in i två grupper; svaga läsare och typiska läsare. 

Resultaten visar att på dessa 12 veckor gjorde de typiska läsarna en läsutveckling motsvarande 

9 månaders förväntad progression, där tid dedikerad till lyssnande (dedikerad hörtid) var den 

största bidragande faktorn. 

 

För att koppla dessa resultat till motivation kan Larson (2015) vävas in. Efter introduktionen av 

läsplattor med ljudböcker i klassrummet observerade Larson en upptakt i dedikerad läs- och 

hörtid som en följd av detta. Eleverna ombads lägga in digitala bokmärken i sina läsplattor där 

de antecknade antalet lästa minuter, vilket avslöjade att eleverna gradvis läste mer och mer 

under de fem veckor som studerades. Denna förändring bekräftades av eleverna som bland 

annat uttryckte: “Att lyssna och läsa samtidigt hjälpte mig förstå boken bättre och jag kunde 

bara läsa på” (Larson, 2015:174). Även läraren bekräftade elevernas upplevelse: “Deras fokus 

på läsning har definitivt förbättrats, de spenderar mer tid på att läsa nu” (ibid.). 

 

Med andra ord finns en stark koppling mellan motivation och tid, samt tid och läsförståelse. 

Denna ekvation gäller inte bara vid dedikerad lästid, utan också vid dedikerad hörtid. Vidare 

kan lyssnande, både som självständig modalitet och som komplement till texten, hjälpa elever 

att inte fastna i sitt läsande alltför ofta. Detta i sin tur bidrar till både ökad förståelse och ökad 

läslust. Dessa resultat talar för ljudbokens förmåga att främja både läs- och hörtid samt läslust 

vilket i sin tur verkar främjande för läsförståelse. I nästa avsnitt kommer ljudbokens effekt på 

läsförståelse hos andraspråkselever att redogöras för. 
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4.2. Andraspråkselever 

I detta block presenteras forskning som undersökt ljudbokens effekt på läsförståelse hos 

andraspråkselever. Den tillgängliga forskningen, i den här delen, har baserat sina 

undersökningar på material av berättande karaktär. Uppdelningen mellan förklarande och 

berättande text blir därför inte relevant i detta avsnitt. Utöver att studierna uteslutande behandlar 

berättande text så är texterna ofta lättlästa versioner. Dessutom har majoriteten av all forskning 

som producerats om ljudbokens effekt på läsförståelse, i förhållande till andraspråkselever, 

fokus på ljud i kombination med text (Chang 2009; Talalakina 2012; Kartal & Simsek 2017; 

Isozaki 2018; Tusmagambet 2020). Till följd av detta kommer även de resultat som presenteras 

nedan att vidhålla ett sådant fokus. 

 

4.2.1. Hörförståelse och läsförståelse 

Hittills har vi sett att ljudboken har goda förutsättningar för att främja läsförståelse för elever i 

allmänhet, men frågan kvarstår om detta även gäller för andraspråkselever. Kartal och Simsek 

(2017) har undersökt ljudbokens effekt på läsförståelse för avancerade andraspråkselever, samt 

deras inställning till att använda ljudböcker vid läsning. Forskarna delade in 66 

förstaårsstudenter (ålder 18–22), från ett engelsklärarprogram på ett turkiskt universitet, i två 

grupper. Båda grupperna skulle läsa och arbeta med två böcker av berättande karaktär i 13 

veckor. Den ena gruppen fick endast läsa och den andra gruppen fick både lyssna och läsa 

synkroniserat. Alla studenter utförde ett läsförståelsetest innan och efter dessa 13 veckor, och 

lyssna-och-läsa-gruppen svarade även på en åsiktsenkät. Resultaten visar att lyssna-och-läsa-

gruppen uppvisade markant högre läsförståelse i kontrast till endast-läsa-gruppen efter studiens 

13 veckor. I samband med detta rapporterade alla i lyssna-och-läsa-gruppen att ljudboken hade 

förbättrat deras hör- och läsförståelse. Så här uttryckte sig en elev: “Tack vare den stycke-för-

stycke-uppläsning som uppläsaren använde sig av hjälpte ljudboken mig att förstå meningar 

lättare” (Kartal & Simsek, 2017:118).  

 

Kartal och Simseks studie tyder på att lyssna och läsa synkroniserat har större effekt än att 

endast läsa när det kommer till att främja läsförståelse för andraspråkselever. Dock kvarstår 

frågan hur läsförståelsen påverkas i förhållande till att endast lyssna, vilket är relevant i 

föreliggande uppsats. Detta undersöks emellertid i Chang (2009) - en studie där 84 
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universitetsstudenter (18–19 år), som genomgått åtta till tio års engelskundervisning, fick läsa 

två texter av berättande karaktär på engelska genom två olika modaliteter; lyssna och läsa, och 

endast lyssna. Ena halvan av gruppen fick lyssna och läsa synkroniserat på ena texten och endast 

lyssna på den andra, och den andra halvan av gruppen fick läsa i omvänd modalitet. Efter 

läsning av texterna fick studenterna utföra läsförståelsetest samt svara på en åsiktsenkät. 

 

Resultatet från läsförståelsetesterna visar att lyssna-och-läsa-modaliteten uppvisade 10% högre 

läsförståelse än endast-lyssna-modaliteten. Detta stärks av åsiktsenkäten där 85% av 

studenterna uppskattade att de förstod mer än 70% av innehållet i texterna i lyssna-och-läsa-

modaliteten, medan 60% av studenterna skattade sin förståelse av innehållet under 70% i 

endast-lyssna-modaliteten. Vidare rapporterade 63% av studenterna i lyssna-och-läsa-

modaliteten att svårighetsgraden på texterna var “precis rätt”, medan 55% av studenterna i 

endast-läsa-modaliteten rapporterade att texterna var svåra. Slutligen visade det sig att 79% av 

studenterna uppskattade att de hade haft fullt fokus i lyssna-och-läsa-modaliteten, medan endast 

37% uppskattade det samma i endast-lyssna-modaliteten (Chang 2009). Med andra ord visar 

dessa resultat att lyssna och läsa i kombination leder till högre läsförståelse i kontrast till att 

endast lyssna för andraspråkselever. 

 

Sammantaget visar denna forskning att lyssna och läsa synkroniserat har större positiv effekt 

på läsförståelse hos andraspråkselever än att endast läsa eller att endast lyssna. Att ha tillgång 

till en ljuduppläsning av en text underlättar förståelsen av läsandet genom korrekt uttal och 

prosodi, och att ha tillgång till en text av en ljuduppläsning underlättar förståelsen av lyssnandet 

genom att styra fokus. Dessa resultat talar för ljudbokens förmåga att främja läsförståelse i 

kombination med text för andraspråkselever. 

 

4.2.2. Ordförråd och flyt 

Vi har sedan tidigare etablerat ordförråd och flyt som en stark påverkan på både hörförståelse 

och läsförståelse generellt, samt lyft forskning som bekräftar att ljudboken kan öka ordförråd 

och flyt för elever i allmänhet (se 4.1.2). Vad har då forskning att säga om ordförrådets och 

flytets påverkande roll i förhållande till ljudböcker och andraspråkselevers förståelse? 
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För att svara på denna fråga kan vi börja med att titta på kvalitativa data. I Kartal och Simseks 

(2017) studie rapporterade alla studenter i lyssna-och-läsa-gruppen att ljudboken hade gynnat 

deras uttal, speciellt i kombination med texten. Detta uttryckte en av eleverna: “Ljudboken 

hjälpte mig uttala vissa ord som jag inte kände till” (Kartal & Simsek, 2017:118). Vidare har 

Isozaki (2018) utfört en studie på 37 japanska universitetsstudenter, som gick sitt första eller 

andra år på ett program för internationell kommunikation. Dessa fick i uppgift att lyssna och 

läsa synkroniserat, eller alternerande på en bok av berättande karaktär på engelska, över en hel 

termin. Under terminens gång deltog studenterna i bokcirklar där de regelbundet diskuterade 

läsningen. Efter projektets slut ombads studenterna svara på frågor som relaterade till deras 

upplevelse och inställning till att läsa och lyssna. Mer än 86% av studenterna rapporterade att 

deras ordförråd hade förbättrats under terminens gång, och mer än 95% uppgav att de skulle 

vilja lyssna på en bok till i framtiden. En motiverande faktor var just ordförråd, vilket utläses 

ur denna elevkommentar: “Ja [jag skulle vilja lyssna på en bok till i framtiden], för då skulle 

jag kunna studera uttal och prosodi genom lyssnande” (Isozaki, 2018:94). 

 

Dessa kvalitativa data bekräftas också av kvantitativ forskning. Gobel och Kano (2014) lät 

undersöka 230 japanska förstaårsstuderande på universitet (18–19 år). Studenterna hade sedan 

tidigare studerat engelska i sex år i “secondary school” (motsvarande svenskt 

högstadium/gymnasium), samt ingick i en engelskakurs när studien utfördes. Studien gick ut på 

att studenterna skulle lyssna och läsa synkroniserat på berättande texter i två terminer, utöver 

sina andra studier. För att undersöka programmets effekt på förståelse utfördes ett ordförrådtest 

och ett läsflyttest innan och efter de två terminerna, samt en åsiktsenkät som delades ut på slutet. 

Resultaten av studien visar att lyssna och läsa synkroniserat har en signifikant positiv påverkan 

på ordförråd och läsflyt. 

 

Det visar sig dock också existera viss problematik i förhållande till ljudboken och flyt. Å ena 

sidan rapporterade 44% av studenterna i Changs (2009) studie att det var svårt att fullt förstå 

berättelserna på grund av att uppläsaren läste för snabbt. Å andra sidan valde en andel av 

deltagarna i Isozaki (2018) att först läsa och sedan lyssna (i stället för synkroniserat), vilket 

enligt författarna skulle kunna vara indikation på att dessa studenter läser snabbare än 

ljudbokens uppläsningshastighet. Med andra ord finns det risk för att ljudbokens 

uppläsningshastighet inte matchar läsarens flyt, vilket kan innebära mindre förståelse för 

långsamma läsare och tristess för snabba läsare. 
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I förlängningen kokar dock detta problem ner till ett om teknologi och teknisk vana, eftersom 

moderna ljudbokstjänster har en funktion där uppläsningshastigheten kan regleras. Att det är 

just tekniken som är det egentliga problemet finns det belägg för i Gobel och Kano (2014), där 

72% av studenterna rapporterade att de föredrog andra sätt att lyssna (mobil, internet, annat) än 

genom den materialitet som forskarna tillhandahöll (CD-spelare, persondator). Det är inte svårt 

att föreställa sig att ungdomar år 2014 hade mer teknisk vana när det kom till att navigera sina 

egna mobiltelefoner i jämförelse med en CD-spelare. Det är därför rimligt att anta att om man 

inte kan reglera, eller vet hur man reglerar, hastigheten på sin ljudbok så kan detta ha en negativ 

inverkan på ens förståelse och läslust. 

 

Forskning pekar dock även på det omvända; om man lyckas bemästra tekniken så kan det bidra 

med en markant positiv effekt på motivation. Larson (2015) observerade att eleverna snabbt 

utvecklade en expertis i att navigera de läsplattor och ljudböcker som de fått tillgång till. Hela 

84% föredrog läsplattan och ljudboken framför den tryckta boken, delvis av den anledning att 

den upplevdes lättare att manövrera. Detta speglas i en av elevernas kommentarer: “Jag föredrar 

e-böcker därför att de är lättare att läsa och därför att jag kan skriva in anteckningar utan att ha 

en massa post-it-lappar som ramlar ut” (Larson, 2015:172). Att eleverna vittnar om just vana 

förstärks också av den anledning som anges av de 15% som rapporterade att de föredrog den 

tryckta texten framför läsplattan. En elev uttryckte: “Jag föredrar den riktiga pappersboken för 

det är vad jag är van vid” (ibid.). Avslutningsvis bekräftas Larsons observationer och elevernas 

utsagor av deras lärare: “Jag tror att mycket av deras motivation [att läsa mer] beror på att det 

[läsplattan] helt enkelt är häftigare för dem än en vanlig bok. Med all den teknologi som de 

använder i sin vardag, så är det kort sagt mer normalt för dem att använda elektronik för att 

läsa” (Larson, 2015:174). 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att ljudböcker gynnar andraspråkselevers ordförråd och flyt, 

i synnerhet i förhållande till uttal när det gäller ordförråd, och i synnerhet i kombination med 

text. Att ljudbokens hastighet inte matchar lyssnarens nivå av läsflyt kan ha en negativ effekt 

på både förståelse och motivation, men eftersom hastigheten går att reglera på alla moderna 

ljudböcker så blir detta snarare ett problem som handlar om teknisk vana. Således kan ljudboken 

verka motivationshämmande för de som inte känner sig tillräckligt bekväma för att på ett 

självständigt sätt navigera dessa tjänster, medan det tvärtom kan verka motivationshöjande för 

de som upplever att de behärskar detta. Dessa resultat talar för ljudbokens förmåga att främja 

ordförråd och flyt, vid kombination av text och tekniska kunskaper, hos andraspråkselever. 
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4.2.3 Tid och motivation 

Att dedikerad läs- och hörtid leder till högre läsförståelse, att motivation leder till mer läs- och 

hörtid och att ljudboken kan öka läslust för elever i allmänhet har redan etablerats, men vad 

gäller för andraspråkselever? 

 

När det handlar om förhållandet mellan tid och förståelse så har, som redan nämnts, Gobel och 

Kano (2014) visat att lyssna och läsa synkroniserat har en positiv effekt på ordförråd och läsflyt. 

Vid en närmare analys visade sig tid spela en avgörande roll i denna relation - ju mer studenterna 

läste och lyssnade, desto större positiv effekt på ordförråd och läsflyt. 

 

När det kommer till ljudbokens effekt på läslust kan Isozaki (2018) lyftas där mer än 95% av 

studenterna rapporterade att de skulle kunna tänka sig att lyssna på en bok till efter programmets 

slut. Denna inställning speglas även i Kartal och Simsek (2017) där deltagarna uttryckte att 

ljudböckerna motiverade dem till att läsa och lyssna på fler böcker. 

 

Att ljudböcker kan verka motivationshöjande för andraspråkselever kan bero på en rad olika 

faktorer av vilka intresse, nöje, kunskap, och teknisk vana träder fram som tongivande. 

Exempelvis rapporterade 77% av studenterna i Changs (2009) studie att de ansåg texterna 

intressanta i lyssna-och-läsa-modaliteten, medan endast 36% uppgav detsamma gällande 

endast-lyssna-modaliteten. Vidare visar även Gobel och Kanos (2014) studie att intresse och 

nöje är starkt bidragande faktorer till hur mycket man läser och lyssnar. Nöjesaspekten bekräftas 

även av Chang (2009) där 73% angav att läsa och lyssna synkroniserat var mycket kul. Med 

andra ord visar sig lyssna och läsa i kombination verka mer motivationshöjande än att endast 

läsa eller att endast lyssna, genom att väcka intresse och skapa nöje. 

 

Ljudbokens motivationshöjande effekt i förhållande till kunskapsfaktorn har demonstrerats av 

Talalakina (2012) som lät undersöka 60 förstaårsstuderande andraspråkselever på avancerad 

nivå. Studenterna delades in i två grupper där den ena gruppen fick lyssna på en ljudbok i 

kombination med sammanfattningar och lässtrategier, och den andra gruppen fick endast lyssna 

följt av minnestest. Denna studie pågick över en termin med syfte att undersöka huruvida olika 

typer av stödmaterial till ljudböcker kan resultera i olika effekt på förståelse. Utöver 

huvudresultaten visade observationer att ljudboken ökade studenternas motivation för 

självstudier och fortsatt läsning som fritidsaktivitet. Detta bekräftas även av Isozaki (2018) där 
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mer än 68% av deltagarna rapporterade att lyssna och läsa synkroniserat hade en positiv effekt 

på deras förståelse, vilket även sträckte sig till deras andra engelskakurser. Detta märks i ett 

uttalande från en av eleverna i studien: “Att läsa färdigt en bok ökade mitt självförtroende” 

(Isozaki, 2018:92). 

 

Slutligen framträder teknisk vana som en motivationshöjande, eller motivationshämmande, 

faktor i förhållande till läsande. Denna aspekt har dock berörts i sin helhet i 4.2.2. Läsaren 

hänvisas därför till detta avsnitt för en djupare förklaring. 

 

Sammantaget visar denna forskning att det finns ett förhållande mellan dedikerad hörtid och 

läsförståelse även för andraspråkselever. Den visar också att ljudboken i kombination med text 

har en motiverande effekt på läsande och lyssnande, och att denna motivation kan bero på fyra 

olika faktorer; intresse, nöje, kunskap, och teknisk vana. 

 

 

4.3. Lässvaga elever 

I detta block presenteras forskning kring ljudbokens effekt på läsförståelse hos lässvaga elever. 

Tidigare i detta arbete har ljudboken framträtt som ett användbart verktyg för att främja 

läsförståelse hos elever i allmänhet, samt andraspråkselever. I detta avsnitt kommer forskning 

som berör denna fråga i förhållande till lässvaga elever att presenteras.  

Inledningsvis förklaras begreppet svaga läsare, därefter delges resultaten. 

 

Svaga läsare läser utan att veta varför, aktiverar inte tidigare kunskap, läser snabbt för att bli klara, 

är inte medvetna om när förståelsen uteblir och slutar ofta att tänka på texten när de läst klart. 

(Skolverket, 2016:9) 

 

Just begreppet svaga läsare och uttryckets motsats -starka läsare - beskriver enbart olika grad 

av elevers läsförmåga. Begreppen är inte relaterade till elevers personligheter eller andra 

egenskaper (ibid.). Lässvårigheter, eller att klassas som svag läsare, är oberoende av diagnoser. 

Vissa diagnoser, såsom dyslexi etc., kan bidra till eventuella svårigheter i läsandet, men 

svårigheter kan bero på en mängd olika saker. Aaron m.fl. (2008) fann att 

avkodningssvårigheter kan vara en bidragande faktor till lässvaghet. Herkner (2021) visar att 

de elever som inte automatiserat avkodningen i årskurs tre har problem med avkodning även i 
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nian. Även Verhoeven och Leeuwe (2008) upptäckte en liknande koppling mellan 

avkodningssvårigheter och svag läsförmåga över tid. Elever som inte automatiserat 

avkodningen i tidig ålder riskerar att hamna efter och inte lyckas komma ikapp jämnårigas 

läsförmåga. 

 

4.3.1. Hörförståelse och läsförståelse 

Hittills har vi sett att ljudboken har goda förutsättningar att främja läsförståelse för elever i 

allmänhet och andrapråkselever. I denna del redogörs för ljudbokens effekt på läsförståelse hos 

lässvaga elever. Eftersom resultaten i denna del är baserade på forskning som använt sig av både 

förklarande och berättande text presenteras och diskuteras texttyp genomgående.  

 

Boyle m.fl. (2003) har genomfört en studie om ljudbokens effekt på läsförståelse hos elever som 

av olika anledningar kategoriserats som svaga läsare. I studien deltog 67 elever i åldrarna 14–

18 (high school, USA). Eleverna delades in i tre grupper; två experimentgrupper och en 

kontrollgrupp. Den ena experimentgruppen fick, under sex veckor, enbart lyssna på förklarande 

text. Den andra experimentgruppen fick lyssna på samma uppläsning och fick därtill ett 

anteckningsverktyg som forskarna hypotetiskt trodde skulle utveckla läsförståelsen än mer. 

Kontrollgruppen fick ordinarie undervisning och läste texten utan anteckningsverktyg eller 

uppläsning. Samtliga grupper genomförde läsförståelsetest både före och efter studien för att 

avgöra elevernas läsutveckling under studiens sex veckor. Det avslutande läsförståelsetestet 

visar att båda experimentgrupperna presterade väsentligt bättre än kontrollgruppen. Dock var 

det ingen större skillnad mellan de två experimentgrupperna. Resultaten i denna studie visar att 

ljudboken har en positiv effekt på läsförståelse vid lyssnade av förklarande text hos lässvaga 

elever. Detta skiljer sig från elever i allmänhet där läsande av förklarande text har större positiv 

effekt på läsförståelse än lyssnande av förklarande text. Detta beror antagligen på två faktorer; 

elever i allmänhet tränar sällan eller aldrig på att lyssna på förklarande text i undervisning 

(Diakidoy m.fl., 2005), och ljudboken underlättar för avkodningssvårigheter hos lässvaga elever 

(Westbrook m.fl., 2018). 

 

Även Hawkins m.fl. (2015) fann belägg för ljudbokens främjande effekt på läsförståelse hos 

lässvaga elever. Under 12 veckor fick fyra elever i åldrarna 9–10, som ligger i riskzon för 

lässvårigheter, utföra upprepat läsande på två olika sätt; att läsa med stöd av lärare, eller att 
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lyssna och läsa synkroniserat (utan stöd av lärare). Eleverna fick svara på läsförståelsefrågor 

efter varje lästillfälle. Vilka typer av texter som eleverna läste och lyssnade på specificeras inte 

i studien annat än att det var olika textutdrag. För tre av de fyra eleverna visade sig lyssna och 

läsa synkroniserat vara mer gynnsamt för läsförståelsen i jämförelse med att läsa med stöd av 

lärare. Detta innebär också att ljudboken framträder som en mer kostnadseffektiv stödstrategi i 

kontrast till lärarstöd. 

 

Ljudboken har alltså en positiv påverkan på läsförståelse vid lyssnande av förklarande text för 

lässvaga elever, vidare har Whittingham m.fl. (2013) undersökt dess effekt på berättande text. 

Forskarna startade en bokklubb med ljudböcker på ett skolbibliotek. Tjugoen elever från olika 

klasser i åldrar 9–11, som samtliga presterat två steg lägre än snittet på standardiserade 

läsförståelsetest, deltog i studien. Studien pågick i nio månader och undersökningar utfördes 

före, halvvägs och avslutningsvis. Inledningsvis genomfördes både en kvalitativ och en 

kvantitativ undersökningsenkät, denna återkom i mitten av studiens gång samt i slutskedet av 

studien. Baserat på enkäterna kategoriserades eleverna in i ‘under grundläggande’, 

‘grundläggande’, ‘skicklig’ eller ‘avancerad’. Efter den slutliga enkäten visar resultaten att 

antalet elever som kategoriserades i ‘under grundläggande’ och ‘grundläggande’ minskade 

medan antalet elever som kategoriserades i ‘skicklig’ och ‘avancerad’ ökade. Ljudboken hade 

alltså en tydlig positiv effekt på elevernas läsförståelse vid berättande text. Författarna är dock 

själva inte helt säkra på hur mycket av dessa positiva resultat som beror på ljudboken och hur 

mycket som beror på elevernas mognadsutveckling, vilket är en mycket relevant gardering då 

studien pågick över en längre tid än vad många andra studier inom området gjort.  

 

Den tillgängliga forskningen inom läsförståelse hos lässvaga elever är dock inte enbart positiv 

till ljudbokens effekt. En studie av Schmitt m.fl. (2011) undersökte om det fanns någon skillnad 

i läsförståelse, hos 25 elever i åldrarna 12–16, när eleverna lyssnade och läste synkroniserat 

kontra läste förklarande text tyst. Efter lyssnandet och/eller läsandet fick eleverna utföra 

läsförståelsetest i syfte att jämföra effekten av de olika modaliteterna. Resultaten av denna 

studie visar att det inte finns någon skillnad i förståelse mellan de två modaliteterna. Validiteten 

av dessa resultat kan dock ifrågasättas i förhållande till kvalité av uppläsning. För det första 

lyfter Westbrook m.fl. (2018) fram den empatiska och engagerande uppläsning som majoriteten 

av lärarna utförde under högläsningsprogrammets gång som en av framgångsfaktorerna till de 

positiva resultaten. Vidare har en stor del av forskningen tryckt på fördelarna med att lyssna i 

lagom hastighet, samt höra korrekt uttal och prosodi hos uppläsaren i en ljudbok (Chang 2009; 
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Gobel och Kano 2014; Larson 2015; Kartal och Simsek 2017; Isozaki 2018). Det hör till saken 

att Schmitt m.fl. använde sig utav en text-to-speech-funktion, vilket i skrivande stund 

fortfarande är ökänt bristfälliga när det kommer till att läsa upp i lagom takt, med korrekt uttal 

och prosodi - än mindre år 2011 när studien utfördes. 

 

Sammantaget visar denna forskning att ljudboken både som självständig modalitet och som 

komplement till texten har en främjande effekt på läsförståelse hos lässvaga elever. 

 

4.3.2. Flyt 

De studier som presenteras nedan berör ej ljudbokens effekt på ordförråd hos lässvaga elever 

vilket innebär att detta avsnitt endast behandlar dess effekt på flyt. 

 

Hale m.fl. (2005) lät studera fyra elever (12–14 år) med olika typer av emotionella störningar. 

Tidigare läsförståelsetest och lärarbedömningar indikerade att dessa elever dessutom var svaga 

läsare. Eleverna fick läsa förklarande texter genom tre olika typer av modaliteter; lyssna och 

läsa synkroniserat, endast lyssna, och endast läsa. Lyssnandet verkställdes genom högläsning 

av forskarna. Efter läsningen fick eleverna utföra läsförståelsetest för att avgöra modalitetens 

effekt på läsförståelse. Resultaten visar att lyssna och läsa synkroniserat hade störst effekt på 

läsförståelse för samtliga fyra elever, och att endast lyssna hade större effekt än att endast läsa 

för två elever och lika stor effekt för de resterande två. Efter analys visade sig dock dessa 

resultat inte bero på själva modaliteten (att lyssna), utan på den hastighet som forskarna 

använde för att läsa upp texterna. Forskarna läste nämligen i ett något högre tempo än vad 

eleverna själva var kapabla till/vana vid, vilket enligt författarna, utmanade och främjade deras 

läsflyt, något som även demonstrerats i Westbrook m.fl. (2018). 

 

Vidare visar Hawkins m.fl. (2015) att lyssna och läsa synkroniserat hade lika stor effekt på flyt 

som att läsa med instruktion från lärare. Dock visade sig lyssna och läsa vara mer 

kostnadseffektivt eftersom en ljudbok inte kräver att en lärare är på plats och lägger all sin 

uppmärksamhet på en enskild elev. 

 

I sin helhet visar dessa studier att lyssna och läsa synkroniserat har större positiv effekt på flyt 

än att endast lyssna eller att endast läsa. Detta därför att en skickligare uppläsare läser i ett 
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tempo som utmanar den svaga läsaren. Vidare visar sig även lyssna och läsa synkroniserat vara 

mer kostnadseffektivt som stödstrategi för lässvaga elever. Dessa resultat talar för ljudbokens 

förmåga att främja flyt i kombination med text för lässvaga elever. 

 

4.3.3. Tid och motivation 

Som tidigare nämnts har ett tydligt förhållande mellan dedikerad hörtid och läsförståelse 

etablerats, vidare har ljudboken visat sig öka läslust för både elever i allmänhet och 

andraspråkselever (Chang, 2009; Talalakina, 2012; Gobel & Kano, 2014; Larson, 2015; Kartal 

& Simsek, 2017; Westbrook m.fl, 2018; Isozaki, 2018).  Dessa förhållanden visar sig vara ännu 

starkare för lässvaga elever. I Westbrook m.fl. (2018) visar resultaten att de lässvaga elevernas 

läsförståelse utvecklades med 16 månaders förväntad progression under loppet av 12 veckor, 

präglade av högläsning i snabbt och oavbrutet tempo, där dedikerad tid lyfts fram som den 

starkaste bidragande faktorn. 

 

Att ljudboken kan öka läslust för lässvaga elever finns det också belägg för. I Whittingham 

(2013) rapporterade en majoritet av eleverna att de identifierade sig som svaga läsare innan 

implementerandet av ljudboksklubben, medan 93% identifierade sig som starka läsare efteråt. 

Detta uttrycks exempelvis av denna elev: “Förra året läste jag typ bara sex korta böcker. Det 

här året har jag läst tio böcker, längre böcker som tar längre tid och är bättre. Jag älskar att läsa 

nu” (Whittingham, 2013:13). Att vara och att se på sig själv som en stark läsare kan ha stor 

positiv effekt på motivation vilket visar sig i den så kallade Matteus-effekten som Westbrook 

m.fl. (2018) resonerar kring i sin studie. Denna skiftning i identitet som läsare bekräftas av 

elevernas föräldrar: “[...] Nu överträffar han sina läsmål. Helt ärligt vet jag inte hur många 

böcker han läser, för han läser hela tiden och det verkar alltid vara något nytt” (Whittingham, 

2013:14). Även deras lärare bekräftar denna skiftning: “En av mina elever har gått ifrån att hela 

tiden behöva bli tillsagd att sätta sig ner och ta fram en bok under lässtunden till att fråga mig 

om vi inte ska läsa snart. Den här elevens beteende har drastiskt förbättrats på grund av 

ljudboksklubben. Nu läser eleverna istället för att stöka runt” (Whittingham 2013:15). 

 

Slutligen framträder en aspekt rörande lyssnandets påverkan på motivation som inte visar sig i 

forskning som berör elever i allmänhet, respektive andraspråkselever - nämligen att den kan ha 

en emotionellt stöttande effekt. Det är vanligt för lässvaga elever att missköta sig och bli 
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utåtagerande för att undgå en situation där de förväntas läsa (Hale m.fl. 2005). Dessa beteenden 

kan i sin tur göra det svårare att utföra skolarbete och passa in socialt vilket kan leda till 

försämrat mående i form av låg självkänsla, ångest och depression (Milani m.fl. 2010). 

 

Milani m.fl. (2010) delade in 40 elever med dyslexi (11–16 år) i två grupper; en grupp som fick 

ljudboksversioner av ett flertal av sina läroböcker i olika ämnen (förklarande text), och en grupp 

som var utan ljudböcker. Åsiktsenkäter rörande elevernas upplevelse av skolan, social 

inkludering och anpassning utfördes innan och efter projektets fem månader. Elevernas 

föräldrar och lärare delgavs en beteende-checklista och därtill utfördes intervjuer med eleverna 

och deras föräldrar kontinuerligt. Resultaten av denna studie var blygsamma då ljudboken inte 

visade sig ha någon större effekt på någon av aspekterna som undersöktes. Dock framträdde ett 

tydligt resultat baserat på föräldrarnas beteende-checklistor. Föräldrarna rapporterade att deras 

barn uppvisade mindre aggressivitet, hyperaktivitet, och uppmärksamhetsstörning. Det bör 

även tilläggas att Milani m.fl. (2010) använde sig av text-to-speech funktioner precis som 

Schmitt m.fl. (2011) vilket skulle kunna vara en förklaring till deras anspråkslösa resultat. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar denna forskning att det finns en stark relation mellan tid och 

läsförståelse, samt att ljudboken kan verka motiverande för att läsa mer även för lässvaga elever. 

Utöver detta finns även en indikation, om än svag, på att ljudboken kan ha en emotionellt 

stöttande effekt för denna typ av läsare. 

 

5. Diskussion  

Den övergripande bild av ljudbokens effekt på läsförståelse som dessa resultat målar upp ger 

svar på arbetets formulerade frågeställningar. Den första frågeställningen -Vilken effekt har 

ljudboken på läsförståelse hos elever i allmänhet? - har besvarats med hänsyn till forskning 

som visar att mer än en tredjedel av läsförståelse och hörförståelse överlappar redan vid nio års 

ålder, och att denna förbindelse successivt växer sig starkare med årens gång. Vidare har själva 

förbindelsen visat sig, till största del, bestå av ordförråd och flyt. Detta tyder på att man kan 

lyssna sig till ett bättre ordförråd och ett bättre flyt som i sin tur kommer verka främjande på 

läsförståelse. Slutligen visar forskning att det finns en koppling mellan motivation och läs- och 

hörtid, samt dedikerad läs- och hörtid och läsförståelse. Dessutom bidrar ljudboken som 
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materialitet med både förståelse och läslust genom att underbygga en snabb och kontinuerlig 

läsning. 

 

Den andra frågeställningen - Vilken effekt har ljudboken på läsförståelse hos 

andraspråkselever? - har besvarats med hänsyn till forskning som visar att lyssna och läsa 

synkroniserat har större effekt på läsförståelse än att endast lyssna eller att endast läsa. Texten 

underlättar förståelse genom att styra fokus, medan ljudboken underlättar förståelse genom uttal 

och prosodi. Att utveckla sitt uttal leder till utveckling i ordförråd och utveckling i prosodi leder 

till utveckling i flyt, vilka i sin tur leder till utveckling av läsförståelse. Dessvärre kan 

ljudbokens uppläsningshastighet verka negativt på förståelse och motivation om denna inte 

matchar lyssnarens nivå av flyt. Detta kokar dock ner till en fråga om teknisk färdighet eftersom 

uppläsningshastigheten går att reglera på moderna ljudböcker. På så sätt kan ljudboken även 

verka positivt på förståelse och motivation om lyssnaren behärskar denna tekniska färdighet. 

Avslutningsvis visar forskning att det finns ett förhållande mellan dedikerad hörtid och 

läsförståelse även för andraspråkselever. Den visar också att ljudboken i kombination med text 

har en motiverande effekt på läsning, och att denna motivation kan bero på fyra olika faktorer; 

intresse, nöje, kunskap, och teknisk färdighet. 

 

Den tredje och sista frågeställningen - Vilken effekt har ljudboken på läsförståelse hos svaga 

läsare? - har besvarats med hänsyn till forskning som visar att endast lyssna, samt lyssna och 

läsa synkroniserat, har större effekt på läsförståelse än att endast läsa. Detta verkar delvis bero 

på att ljudboken kan erbjuda en skicklig uppläsare som läser i ett tempo som utmanar den svaga 

läsarens flyt. Vidare visar det sig även att lyssna och läsa synkroniserat är mer kostnadseffektivt 

som stödstrategi för lässvaga elever. Avslutningsvis framträder en koppling mellan motivation, 

dedikerad hörtid och läsförståelse, samt belägg för att ljudboken kan främja läslust även för 

lässvaga elever. Utöver detta finns även en indikation, om än svag, på att ljudboken kan ha en 

emotionellt stöttande effekt på denna typ av läsare.  

 

Med utgångspunkt i dessa resultat har vissa frågor och potentiella problem uppenbarat sig. 

Dessa kommer att diskuteras nedan. 
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5.1. Oväntade resultat 

Forskningen är betydligt mer positiv till ljudboken än förväntat. På lärarprogrammet på 

Linköpings universitet har vi upplevt en påtaglig uppfattning av att man som svensklärare 

förväntas vara en läsande förebild, och det genom att läsa tryckta böcker. Detta ideal 

upprätthålls av både lärare och medstudenter, och påminner om den litterära elitism som 

uppmärksammats och kritiserats av Hörisch (se Inledning). Många universitetslärare på 

svensklärarprogrammet har vid flertalet tillfällen gett uttryck för deras syn på den tryckta 

bokens överlägsenhet i förhållande till litteraturundervisning. Dessutom vittnar studenternas 

förhållningsätt till läsandet om det stigma som omger ljudboken. Många av oss använder 

nämligen ljudbokstjänster för att hinna med den tilldelade skönlitteraturen, speciellt när det 

handlar om att läsa flera större verk på mycket kort tid, men ingen talar om det högt. Om det 

nämns så sker det i förtroende och med viss skam inför enskilda medstudenter. Men resultaten 

i detta arbete har potential att förändra innebörden av vad det innebär att vara en läsande 

förebild. Det stigma som omger ljudboken känns plötsligt inte lika rimligt och rättvist. 

Ljudboken har en positiv effekt på läsförståelse och förtjänar således en plats i 

svenskundervisningen. 

 

5.2. Ljudbokens mångtydighet 

Som tidigare nämnts i metoddelen representerar ‘ljudbok’ uppläst text på lite olika sätt. I detta 

arbete presenteras forskningsartiklar som använt högläsning, podcast, mp3-spelare, CD-ROM 

(genom CD-spelare eller dator), text-to-speech-verktyg genom dator och läsplattor med diverse 

uppläsningsfunktioner. Samtliga kan räknas under kategorin ‘ljudbok’ men det går inte att låta 

bli att fundera över om dessa verkligen är likvärdiga och kan ersätta varandra i alla lägen? 

 

Åsikterna här kan potentiellt variera avsevärt. Somliga skulle kanske säga att högläsning inte 

är ett digitalt verktyg medan andra kritiserar den bristfälliga prosodin i text-to-speech-verktyg. 

Vad som klassas som ljudbok är inte konsekvent eller tydligt och det är inte heller alltid som 

forskningsartiklarna är tydliga med hur själva ‘lyssnandet’ går till. De övergripande resultaten 

riskerar således att bli missvisande om läsaren avstår från att reflektera över resultaten i detalj 

och begränsar sig till dess helhet. Att ljudboken främjar läsförståelse betyder inte per automatik 

att alla uppläsningsvarianter och texttyper främjar läsförståelse för alla elevgrupper. Därför bör 
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lärare se till var och ett av resultatdelens block för att avgöra relevansen för den tänkta 

undervisningsmetoden och den aktuella elevsammansättningen. Resultaten i detta arbete 

erbjuder många och breda perspektiv på ljudbokens effekt på läsförståelse. Således finner vi 

resultaten i detta arbete givande för vår framtida roll som svensklärare så länge dem granskas 

med förstånd. 

 

5.3. Läsförståelsetester och texttyper 

Inom den forskning där ljudböcker och lyssnande studerats i samband med läsförståelse 

existerar en generell otydlighet i metodval. Denna otydlighet består av två aspekter; val av 

texttyp och val av mätinstrument. Som tidigare nämnts skiljer sig förförståelsen för olika 

texttyper (förklarande/berättande) i kombination med olika modaliteter (lyssna/läsa) som 

grundar sig i de arbetsmetoder som utbildningen väljer att fokusera på (Diakidoy m.fl. 2005). 

Exempelvis brukar fokus ligga på lyssnande av berättande text i lägre åldrar, medan detta fokus 

skiftar till läsning av förklarande text i högre åldrar. 

 

I och med detta finns det en risk för att de studier som exempelvis valt att undersöka hur mycket 

en äldre elev förstår efter att ha läst en förklarande text (något de tränat på mycket), i jämförelse 

med en annan student som fått lyssna på samma förklarande text (något de tränat på lite) drar 

slutsatser av resultatet som är direkt felaktiga. Där man, som i Schmitt m.fl. (2011), attribuerar 

den lyssnande elevens bristande förståelse till den använda modaliteten istället för deras 

förkunskaper. 

 

Som en påbyggnad av detta framträder även en otydlighet i val av mätinstrument. Somliga, t.ex. 

Verhoeven och Leeuwe (2008), är explicita när det kommer till att presentera vilken typ av 

mätinstrument som används och vad detta mätinstrument faktiskt mäter. Andra är inte explicita 

– till exempel mäter Daniel och Woody (2010) läsförståelse genom ett “quiz” vars ursprung 

och mätbarhet förblir oförklarat. Detta gäller i synnerhet för de studier som på olika vis 

undersökt läsförståelse. Läsförståelse har nämligen olika dimensioner, en mer ytlig dimension 

som framför allt handlar om minne, och en djupare dimension som utgör förståelse och kritiskt 

tänkande (Westbrook m.fl. 2018). Det spelar därför roll för tolkning av resultaten vilken eller 

vilka dimensioner av läsförståelse som man ämnat mäta. 

 



 31 

Vidare kan man föreställa sig att olika texttyper lämpar sig bättre i kombination med olika 

mätinstrument, där minnesdimensionen av läsförståelse går bättre ihop med förklarande text 

och förståelsedimensionen går bättre ihop med berättande text. Därför är det viktigt att 

författarna är tydliga med vilken texttyp och vilka mätinstrument som använts i 

undersökningen. 

 

5.4. Kritik mot forskningsläget 

Vid inledandet av detta arbete föreställde vi oss att ljudbokens effekt på läsförståelse till största 

del skulle relatera till berättande text. Allteftersom arbetet fortgick blev det tydligt för oss att 

den tillgängliga forskningen om ljudboken i förhållande till berättande text tyvärr var allt för 

tunn för att utgöra ett helt arbete. Avsaknaden av studier kring kommersiellt skönlitterära 

ljudböcker lyfts av Moore och Cahill (2016). De menar att det behövs betydligt fler studier 

inom detta område. Vi stämmer in i denna önskan och hoppas att forskning framöver lägger 

mer resurser på studier om ljudböcker av berättande karaktär och dess effekt på läsförståelse.  

 

Utöver avsaknaden av studier om ljudböcker av berättande karaktär ser vi dessutom att näst 

intill alla studier som finns tillgängliga utspelar sig under ett kort tidsspann, vissa under enbart 

ett och samma tillfälle, även om detta självklart varierar från studie till studie. Resultat från 

kortare studier vore intressanta att undersöka under en längre tid för att avgöra om samma 

resultat kvarstår eller om andra aspekter framträder. Dock ska det tilläggas att för de som väljer 

att utföra längre studier, bör variabeln ’mognad’ eller ’förväntad läsprogression’ kontrolleras 

för (Whittingham, 2013). 

 

Avslutningsvis saknas studier kring ljudbokens effekt på läsförståelse från Sverige och Norden. 

Trots intensivt sökande efter forskning på området fann vi inte en enda studie om ljudboken 

från dessa länder. Vi finner detta ytterst märkligt eftersom ljudboken funnits relativt länge. Vi 

ser därför att forskare i Sverige och Norden bör forska på detta område inom den närmsta 

framtiden. 
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5.5. Didaktiska implikationer 

Baserat på de resultat som presenterats i detta arbete kan vissa didaktiska implikationer 

urskiljas. Dessa kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

 

5.5.1. Ljudboken och avkodning  

Resultaten i denna studie ger lärare anledning att använda ljudboken i svenskundervisningen. 

För elever i allmänhet, som inte avkodar ett nytt språk eller är en svag läsare, kan ljudboken 

ersätta den tryckta texten. Detta eftersom dessa elever har automatiserat avkodningen och 

därmed har störst utvecklingspotential i hörförståelsen. 

Dock finns det vissa tillfällen då enbart ljudboken inte ger tillräckligt för att främja läsförståelse. 

Detta gäller i de fall då elever har problem med avkodning. Herkner (2021) visar att det finns 

elever i årskurs 9 som ännu inte automatiserat avkodningen. Dessa elever kan gymnasielärare 

komma att möta i sin undervisning och därför är det viktigt att applicera kombinationen lyssna 

och läsa för att gynna läsförståelsen genom såväl hörförståelse som avkodning. Ljudboken i 

kombination med den tryckta texten är dock inte enbart något som passar för lässvaga elever, 

utan kombinationen ljud och text gynnar alla elevers läsutveckling. 

Det är alltså viktigt att inte helt ersätta den tryckta texten med ljudboken. I stället bör 

svensklärare anamma kombinationen ljudbok och tryckt text för att inkludera alla elever oavsett 

läsförståelsenivå i en gemensam undervisning.  

 

5.5.2. Motivation 

Resultaten visar att ljudboken kan motivera elever att lyssna och läsa mer. Möjligheten att 

anpassa hastighet, att få höra hur ord ska uttalas och känslan av att man förstår mer av det man 

läser hjälper elever, som aldrig tidigare har upplevt sig själva som läsare, att uppleva läsning 

intressant och glädjefyllt. En del i att finna läsning intressant och glädjefyllt är att berättarrösten, 

med sin inlevelse, skapar läsglädje. Statistiken visar tydligt att elever idag inte läser lika många 

berättande böcker som tidigare. Ljudboken kan återuppväcka detta intresse och på så sätt stärka 

läsförståelsen hos eleverna. 



 33 

5.5.3. Ljudboken och högläsning 

Som tidigare diskuterats, i avsnittet om ljudbokens mångsidighet, skulle vissa anse högläsning 

vara något annat än ljudboksuppläsning. Även om dessa rent formellt skiljer sig åt så finner vi 

inga argument för att de inte skulle ge samma effekt. I högläsning kan läraren pausa och 

diskutera svåra ord eller ställa frågor. Detta görs ganska enkelt även med ljudboken genom att 

läraren pausar uppspelningen.  På så vis ger både högläsning och ljudboken möjlighet för 

läraren och eleverna att stanna upp och diskutera och analysera innehållet om så behagas. 

Denna tanke blir dock extra intressant i ljuset av exempelvis Westbrook m.fl. (2018) och Boyle 

m.fl.s (2003) studier som båda visar att de analysverktyg som användes i deras studier 

(anteckningsmallar och diskussionspauser i läsningen) inte har någon effekt på läsförståelse. I 

och med dessa resultat väcks frågan om analyser och diskussioner aldrig har någon effekt på 

läsförståelse? Är det nödvändigt, och ger det något, att gång på gång avbryta uppläsningen för 

att diskutera innehållet? Dessa är frågor som vi anser behöver mer utredning för att avgöra om 

de potentiella fördelarna med pauser och diskussioner väger över fördelarna med att lyssna 

oavbrutet. Framtida litteraturstudier kan komma att handla om detta område för att vidare utreda 

ljudboken i förhållande till högläsning. 
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