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Sammanfattning 
Denna studie innefattar en enkätundersökning på en gymnasieskola i Västra Götaland kring elevers 

attityder till bruket av ljudböcker, vilket kopplas samman med motivation för läsning av 

skönlitteratur. Enkätundersökningen genomfördes i skolan, tillsammans med närvarande lärare och 

var anonym. Samtliga respondenter blev således informerade om anonymiteten. Studien lyfter vad en 

ljudbok är, vad motivation som begrepp innebär i sammanhanget, samt hur de tillfrågade elevernas 

attityder till ljudbokens plats i skolan är. I samband med detta lyfts även högläsningens tradition i 

skolan då lyssnandet till uppläst text är en tradition i den svenska skolan som sträcker sig långt 

tillbaka. Resultatet av enkäten uppvisar en generellt positiv inställning till bruket av ljudböcker, 

oavsett relativt låga erfarenheter av det sedan tidigare. Då majoriteten av respondenter indikerar att de 

vill öka intaget av ljudböcker i skolan, tillsammans med fysiska böcker indikerar det en möjlighet till 

införande av ljudböcker som metod för att nå motivation för läsning av skönlitteratur skolan.  

Nyckelord: Gymnasieskolan, motivation, ljudböcker, högläsning, svenskundervisning 

Abstract 
This study reveals attitudes among pupils in upper secondary school about the usage of audiobooks 

and its connection with motivation about reading fiction. The data material is gathered through poll 

surveys that takes place in an upper secondary school in the Västra Götaland county. The poll survey 

participants were informed about that the survey was anonymous and were accompanied by a teacher 

while doing it. In the study the concept of motivation, and audiobooks are discussed. Further more the 

study discusses the Swedish tradition of listening to fiction read aloud. This has to do with the usage 

of audiobooks as it’s an extension of that, since it has to do with a recorded reading of a book. The 

result reveals patterns pointing out positive attitudes among the pupils. This is due to the majority of 

answers that points to a desire of increased usage of audiobooks in school. The connection of audio 

books and motivation is therefore revealed in the results as the majority of pupils answer that they 

wish for an increased usage of audiobooks together with physical books. This could be interpreted as 

that the usage of audiobooks could work as an incentive for pupils to read fiction. 
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1.  Inledning 
Vad motiverar elevers läslust gällande skönlitteratur? I detta fall har två specifika utgångspunkter 

legat till grund för studien. Den första är av didaktisk natur, en fråga om hur elever stimuleras i sin 

progression av skönlitterär läsning. Termen motivation indikerar att det finns ett incitament till 

förändring. Ur en lärares perspektiv står den förändringen i korrelation med 

kunskapsutveckling.  Den andra är mer ämnesorienterad med fokus på skönlitteraturen i sig. Det 

finns i den övergripande frågan en underliggande frågeställning rörande ”vilken typ av 

skönlitteratur?”. Eftersom skönlitteratur nämns som en övergripande term blir behovet av definition 

legitim. Frågan kan dissekeras i ytterligare led då tanken om vad som räknas till skönlitteratur kan 

diskuteras, exempelvis då bruket av ljudböcker. Detta tankeled ligger till grund för detta arbete. 

Inför skrivandet var jag aktiv i yrket i samband med ämneslärarutbildningens verksamhetsförlagda 

undervisning (fortsättningsvis förkortat VFU). Under praktiken som varade 10 veckor kom frågan om 

motivation på tal, i omgångar. Vid samråd med befintliga lärare på VFU:n förklarades att motivation 

av elevers skönlitterära läsning varit en återkommande problematik. Svårigheterna hade hanterats 

liknande av samtliga lärare, då ljudböcker varit ett viktigt verktyg för att väcka elevers intresse för 

den skönlitterära världen.  

Bland lärarkandidater är arbetet med motivation angående elevers skönlitterära läsning inte nytt. I ett 

examensarbete från 2011 av Malin Nilsson, Karlstads universitet, lyfts just svårigheter gällande 

skönlitteratur, motivation, och elever som centrala angreppspunkter. Studien heter ”Det är svårt att 

få elever att läsa en hel bok om de inte ser en mening med det” – En studie om hur lärare motiverar 

elever till att läsa skönlitteratur.1 Några år senare, 2016, skriver Emma Ackehed och Emma Bjelkert, 

Stockholms universitet, i ett examensarbete om skillnaderna i läslust mellan pojkar och flickor.2 

Deras studie bär namnet Skillnader mellan pojkars och flickors läslust av skönlitteratur – En 

undersökning om hur lärare och elever ser på läsning. Även Ackehed och Bjelkert ringar in 

betydelsen av (ur ett lärarkandidatperspektiv) motivation för läsning. Lärarkandidater har ställt frågor 

om motivation tidigare, och nu är det min tur, med ett nytt perspektiv. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Denna studie drivs av en inneboende undran om huruvida attityder bland elever är att ljudböcker 

fungerar som en ersättning för läsningen, där lästräningen blir lidande, eller om är det kan vara en 

metod för att nå vidare läslust? Syftet är således att utreda denna fråga.  

 
																																																													
1 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:545621/FULLTEXT01.pdf, hämtad 9/4-2018, kl.13.45 
2 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085603/FULLTEXT01.pdf, hämtad 9/4-2018, kl.13.45 
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Frågeställningen lyder: 

• Vad är gymnasieelevers attityder gällande skönlitterär läsning kontra bruket av ljudböcker som 

alternativ till läsning? 

• Hur anser elever att motivationen för läsning av skönlitteratur blir påverkad av arbetet med 

ljudböcker? 

• Hur är inställningen till och arbetet med ljudböcker som metod i skolan? 
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2.  Bakgrund 
Gymnasieskolan är en plats där tonåringar går från omyndighet till myndighet, och en riktning för 

framtida yrkesmöjligheter tar form. Motivation och intresse kan vara de huvudsakliga faktorerna i 

valet av utbildning, och är även trogna följeslagare under gymnasieskolans gång. Under en 

praktikperiod på en yrkesförberedande gymnasieskola uppstod diskussioner som tydliggjorde att 

motivation och skönlitteratur var två förenade parter som var ett återkommande ämne. Detta väckte 

intresse för ämnesområdet och vid vidare granskning blev det påtagligt att motivation och läsning av 

skönlitteratur är något som Skolverket även fokuserar kring. På deras webbsida fanns mängder av 

innehåll med texter om ämnet. Särskilt intressant fann jag en text skriven av Christoffer Dahl där 

forskningsresultat och teorier understryks som relevanta för vidare studier.  

Texten berör läsning av skönlitteratur och dess bredd, med ett fokus på hur det kan främja flera 

ämnen.3 Dahl förde sina resonemang med en utgångspunkt i grundskolan, men läsning av 

skönlitteratur och motivation är högst aktuell i gymnasieskolan också. I samband med att artikeln blir 

publicerad via Skolverket visar detta även på statligt intresse kring området. Undersökningen tar även 

avstamp i professor Peter Gärdenfors uttryck om att ljudböckers uppsving eventuellt inte utvecklar 

läsförmåga eller ordförråd.4	

2.1 Skolverket och skönlitteratur i gymnasieskolan 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur”.5 Så lyder den första meningen i gymnasieskolans 

läroplan från 2011 under avsnittet om svenskämnet, som är gemensamt obligatoriskt för samtliga 

gymnasieutbildningar. I stycket som följer under rubriken Ämnets syfte beskrivs det att elever i 

samband med ämnet ska utveckla förmågor i att läsa och arbeta med texter, däribland skönlitteratur. 

Skolverket fortsätter vidare att beskriva hur ämnet syftar till att i arbetet med skönlitteratur skapa 

förutsättningar för elever att kunna nå självinsikt samt förståelse för andra människors livsvillkor.6 

Det är här tydligt att skönlitteratur är en vital del i gymnasieskolan. Läsning av skönlitteratur är alltså 

obligatoriskt, men hur arbetet med motivation kring läslust ska ske är upp till varje enskild lärare. 

Arbetet med ljudböcker, E-böcker eller annat anges inte heller specifikt, vilket gör läraruppdraget 

öppet för tolkning. Skolverket återger i sina övergripande mål och riktlinjer att skolans ansvar faller 

kring att elever: ”kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

																																																													
3 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/skonlitteratur-i-

alla-amnen-framjar-larande-1.252658, hämtad 16/4-2018, kl. 11.21 
4 http://www.boktugg.se/2017/05/01/professorn-lyssna-pa-ljudbocker-ovar-inte-lasformagan/, hämtad 9/4-2018, kl. 15.20 
5 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, s.160 
6 Ibid 



	 7 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”7 Arbetet med litteratur berörs även i 

punkten om att elever: ” kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 

källa till kunskap, självinsikt och glädje,”.8 

Det blir här synligt att benämningen modern teknik i det första citatet kan fungera som en 

paraplyterm för just E-böcker eller ljudböcker, samt eventuella andra former som kan komma att bli 

aktuella i framtiden. Även bruket av övrigt kulturutbud i det andra citatet ovan illustrerar att det finns 

en underliggande anspelning på att det är läraren själv som får tolkningsföreträde kring vad det 

innebär. Någon annan specificering uteblir och således är det yrkesutövaren själv som får avgöra. 

Arbetet med litteratur i varierande former är ett fastställt uppdrag som lärare ska efterfölja, medan 

tvister om huruvida ljudböcker är en del i detta kan ses som en tolkningsfråga. Ljudböcker och dess 

alltmer kommersiella genomslag i populärkulturen9 kan ses som tecken på att det även passar ni 

enligt ”övrigt kulturutbud”. Att vara uppdaterad som lärare är en del i att hålla undervisningen 

relevant varav bruket av ljudböcker därför inte är förvånande.			 

	  

																																																													
7 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, s.10 
8 Ibid, s.9 
9 https://www.dn.se/kultur-noje/jonas-thente-albert-bonniers-forlag-vill-nog-stanna-kvar-pa-sitt-fundament/, hämtad 8/5-

2018, kl. 13.22  
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3.  Teoretiskt ramverk 
Nordicom-Sverige är ett projekt tillsammans med Göteborgs universitet, samt Nordiska 

Ministerrådet, som genomför undersökningar om den svenska befolkningens medievanor. Nordicom 

står för Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning. I dessa 

undersökningar av Nordicom-Sverige framgår bland annat statistik kring textintag i form av läsning 

och även kring bruket av ljudböcker. Deras undersökning presenteras i en årlig rapport med data som 

sträcker sig mellan 1979 till nutid där de senaste siffrorna att tillgå är från föregående år, 2017, vilket 

publicerades i mars 2018. Mediebarometern, som rapporten i folkmun kallas, visar förändringar i 

människors medievanor över tid10 och är lämplig i studiet kring ljudböcker och motivation för 

skönlitterär läsning i skolan. 

Aidan Chambers, författare och verksam vid Umeå universitet, skriver i sin bok Böcker inom och 

omkring oss om företeelser kring lärandeprocesser bland elever. Chambers skriver ur ett 

lärarorienterat perspektiv och lyfter processer som sker vid lyssnandet till högläsning. Han ställer sig 

positiv till inlyssnande av text och menar att det kan fungera som en motivationsteknik och 

utvecklingsprocess i närmandet av att läsa själv. Mer om detta i avsnitt 8.2.11 

Skolverket som institution arbetar för utveckling inom utbildning och har på sin webbplattform flertal 

olika artiklar angående arbetet med text ur både lärar- och elevperspektiv. Under fliken 

”skolutveckling” finner den sökande läsaren olika artiklar om utbildningsprojekt och didaktiska 

metoder, med hänvisning till relevant forskning. En del av det material underbygger denna studie 

tillsammans med de styrdokument som ligger till grund för en lärares arbete. 

Då studien bygger på attityder bland elever är Alan Brymans forskning om metodik högst relevant. 

Brymans	Samhällsvetenskapliga metoder från 2011 är det främsta stöd som ligger till grund inför 

utformningen av enkäter, samt datahanteringen efter insamlat material. Bryman presenterar 

varierande metoder för att inskaffa data i vilket denna studie gjorts med förhållning till hans 

metodavsnitt gällande kvantitativ forskningsmetodik. 

Allan Wigfield är en amerikansk forskare som fokuserar på elever, motivation, och processer av 

inlärning. Han har under sin karriär skrivit ett flertal artiklar i olika amerikanska forskningstidskrifter. 

I sin forskning belyser Wigfield bland annat olika incitament för motivation bland elever och 

beskriver fyra betydande faktorer som påverkar motivationen, mer om detta i avsnitt 8.1. 

																																																													
10 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-
dokument/Mediebarometern/Mbar_Tema_rap/mediebarometern_2017_de_forsta_resultaten.pdf, hämtad 11/4-2018, kl. 
12.07 
11 Läs även: Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, [Ny utg.], Gilla böcker, Stockholm, 2014, s.68 
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I Uppdrag lärare – en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar skriver Martin 

Hugo om motivation. Antologin innehåller flera kapitelförfattare där Hugo i sin text fokuserar kring 

motivation och hur man kan granska elevers motivation enligt två synsätt. Den ena kategorin handlar 

om inre motivation som innebär den inre lusten till att lära sig eller utföra något. Den andra berör om 

yttre motivation såsom att skapa stimuli utifrån såsom belöningar.12  

 

	  

																																																													
12 Alexandersson, M., & Mathiasson, L. (red.), Hugo, Martin, (kap.), Uppdrag lärare: en antologi om status, 

yrkesskicklighet och framtidsdrömmar, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2012, s.32-33 
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4. Metod 
Då studien bygger på undersökningar av elevers uppfattningar, attityder och tankar om motivation, 

skönlitteratur och ljudböcker är det av vikt att bruka en metod som tydligt kan belysa övergripande 

tendenser. Det är ett effektivt sätt att genom enkätundersökningar avspegla generella diskurser bland 

flera elever. En kvantitativ undersökning som denna, kräver således ett förhållningssätt till den 

kvantitativa forskningstraditionen. Valet av metod är baserat utifrån tidskrav, lättillgänglighet och 

logistiska möjligheter. En webb-baserad enkät utesluter logistiska svårigheter, förutsatt att varje 

tillfrågad skola har internetuppkoppling, vilket är en rimlig självklarhet. Tidsramen har dessutom 

varit en betydande faktor då enkäten enligt beräkning tar ca 5-7 minuter att genomföra. Det 

underlättar genomförandet då elever och lärare värdesätter tiden i skolan mycket, särskilt i slutet av 

skolterminen i samband med betygsättning. Att då undvara 5-7 minuter kan upplevas som mer rimligt 

än intervjuer som kan vara ca 60 minuter och kan uppta viktig lektionstid.  

Valet av att respondenterna ska svara på enkäterna i skolan är baserat utifrån att eleverna genomför 

det på lektionstid. De kontaktade lärarna kan då bistå med information om eleven undrar något vid 

genomförandet av enkäten. Detta är fördelaktigt då lärarna i förväg via mejlkontakt blivit 

informerade om enkäten och kan bistå med förklaringar om elever inte förstår exempelvis ordval 

eller rent tekniskt hur man svarar.   

Utformningen av frågor varierar mellan flervalsfrågor där respondenten kan klicka i ett av de olika 

alternativen, eller graderingsfrågor där respondenten graderar huruvida hen instämmer eller ej i 

påståendet. Valet av sådan utformning är baserat på att skapa en lättöverskådlig enkät som inte är 

statisk utan snarare dynamisk i sin utformning. Tanken är att det således blir lättare att genomföra när 

formen av frågor varierar och att det skapar en positiv stimuli. Valet av 20 frågor är baserat utifrån 

studiens syfte. I samband med frågeställningen ansågs dessa 20 frågor nödvändiga för att grundligt 

uppfylla olika perspektiv och bakomliggande orsaker som kan ligga till grund för eventuella attityder. 

Genom antalet påståenden och frågor möjliggörs granskandet av faktorer såsom tidigare läsvanor, 

attityder till skönlitteratur eller attityder till skolan som motivator.  

Metodens fundament härrör huvudsakligen ur Allan Bryman, metodforskare, och hans indelning av 

kvantitativ forskning enligt de två principerna reliabilitet och validitet i Samhällsvetenskapliga 

metoder från 2011.  
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4.1 Reliabilititet 

Reliabiliteten har att göra med om mätningens pålitlighet och konsekvens.13 Reliabiliteten uppfylls 

enligt att enkäterna varit likadan för samtliga kontaktade skolor, tillsammans med informationen om 

dess avsikt. Informationen har således varit jämbördig och konsekvent. Då enkäterna är webb-

baserade har ingen avvikelse ägt rum i enkätens utformning. Statistiken insamlad av enkäterna är 

även utförda enligt en datorkalibrering som räknar ut antalet svar i procent på respektive 

flervalsfråga. Bryman menar även att enkäter är snabbare och billigare att utföra och administrera 

eftersom man kan nå ett stort antal på kort tid samt med teknologiska verktyg få en överblick i 

statistik angående svaren. Detta är en stark fördel i arbetet med respondenter över stort geografiskt 

avstånd. Möjligheter till simultant arbete på flera platser genom en webb-baserad enkät har varit 

avgörande i undersökningens utförande och är därför en fundamental orsak till valet av metod. 

Pålitligheten ökar dessutom i grad med att eleverna besvarar enkäten i klassrummet med närvarande 

lärare. Därför kan ingen utomstående svara och läraren har således möjlighet att kontrollera att de 

tilltänkta respondenterna faktiskt är dem som genomför enkäten. 

4.2 Validitet 

Validitet innebär huruvida ett mått för mätningen verkligen mäter av det som är avsett.14 Således är 

det av vikt att poängtera att validiteten i denna studie är starkt påverkad av ett stort bortfall då ett 

större urval var tilltänkt. Trots detta bör det understrykas att respondenternas attityder ändå är 

mätbara och genererar ett resultat som kan illustrera deras attityder.  

I studien uppkommer flertalet graderingsfrågor där skalan graderas enligt 0-5. Den lägsta graderingen 

lyder instämmer inte alls varan den högsta lyder instämmer till fullo. Genom en skala med jämnt antal 

graderingar kan respondenten inte inta en slags ”neutral” position genom att välja ett mittenalternativ. 

Alternativen blir i samband med den jämna skalan antingen övervägande negativa eller positiva. 

Detta val är medvetet på grund av riskerna av ett vagt resultat i samband med ett mittenval. 

Skärningspunkten för ett positivt, instämmande svar är således gradering 3 och uppåt, samt 2 och 

nedåt gällande icke instämmande. Om respondenten däremot inte instämmer alls i en fråga eller något 

av tillhörande påstående kan hen markera det tydligt genom graderingen 0. I de flervalsfrågor 

innehållande typer av påståenden där respondenten tar ställning finns möjligheter att ställa sig i 

polemik till frågan genom valmöjligheten inget av alternativen. Frågorna och de olika påståenden 

som respondenten ställs inför är medvetet utformade så att elevernas attityder kan avläsas tydligt, 

vare sig de är positiva eller negativa i respektive fråga. Då studiens avsedda syfte är att utreda 

																																																													
13 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s.161 
14 Ibid, s.163 
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huruvida attityderna bland elever är positiva eller negativa i samband med ljudböcker och motivation 

för läsning är formen för enkäten och dess graderingsmått utformat därefter. 

Resultatet kan sedan analyseras med hjälp av exempelvis statistik som framgår i Nordicom-Sveriges 

årliga undersökning om människors läs- och medievanor, ett projekt med Göteborgs Universitet och 

Nordiska ministerrådet som presenterar kvantativ data mellan 1991-2017.15 Statistiken som 

uppkommer av respondenternas svar mäter således det syfte som är avsett gällande vidare granskning 

och måttet för mätningen uppfyller sitt syfte. 

4.3 Urval 

Då studien avgränsar sig till att undersöka elever på gymnasiet görs detta enligt en 

bekvämlighetsprincip, där tillgången av möjligheter till elevrespons är begränsad i samband med 

terminsslut. Jag har således kontaktat de verksamma lärare som jag mött under lärarutbildningens 

gång. Lärarna fick information om att sprida enkäten vidare i fri utsträckning i alla årskurser. Enkäten 

skickades ut (efter tidigare kontakt) till fem lärare varav enbart en lärare genomförde enkäten i två 

grupper med sammanlagt 45 elever ur olika årskurser. Tre av de fem lärarna som kontaktades 

verkade vid ett studieförberedande gymnasium och de två övriga på yrkesförberedande gymnasium. 

Ett större elevantal var efterfrågat och trots påminnelser till samtliga lärare som i tidigt skede utlovat 

genomförande i sina klasser uteblev majoriteten, vilket resulterade i ett stort bortfall. 

Arbetsmetoden med webb-baserade enkäter är lämplig då det täcker upp flera elevers respons 

samtidigt, då tidsramar annars kan påverka möjligheterna negativt. Urvalet har således även 

innefattat elever i andra regioner. Följaktligen innebär det att någon fysisk kontakt med eleverna 

uteblivit, och information istället vidarebefordrats genom min korrespondens med lärare. Samtliga 

kontaktade skolor har därför också grundligt blivit informerade om studien och även anonymiteten 

för respondenterna. Då enkäten både skickats till yrkesförberedande och studieförberedande 

gymnasieprogram har möjligheter för representanter för båda kategorierna funnits. Trots det har 

enbart en lärare på studieförberedande program genomfört enkäten med två grupper och resultatet är 

således representativt därefter. Elevernas namn, socioekonomiska- och religiösa bakgrund är helt 

anonymt och samtligt material är redovisat i enlighet med Vetenskapsrådets God forskningssed från 

2017. Vetenskapsrådet redovisar råd inför, under och efter utförd forskning och anger vedertagna 

principer att följa vid forskningsstudier. Eftersom samtligt material rör verksamma elever i 

gymnasieskolan är råd om datainsamling av individer relevant. Vetenskapsrådet uttrycker att 

																																																													
15 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-

dokument/Mediebarometern/Mbar_Tema_rap/mediebarometern_2017_de_forsta_resultaten.pdf, hämtad 11/4-2018, kl. 
12.07 
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forskning inte får skada eller kränka individer som deltar och att de därför ska skyddas enligt det så 

kallade individsskyddskravet.16  

Samtligt insamlat material har genomförts enligt anonymitetsprincip där elever enbart angett vilken 

årskurs de går i, könstillhörighet17 och ålder. Därför kan ingen specifik elev spåras och skyddas 

dessutom i enlighet med individsskyddskravet. Ingen av eleverna är under 15 och därför har 

samtycke av vårdnadshavare inte krävts utöver elevernas eget samtycke. Vetenskapsrådet uttrycker 

att den tillfrågade även ska bli informerad om vad forskaren avser att analysera. Således har skolorna 

i samband med etablerad kontakt blivit informerade om undersökningens syfte och gått med på 

kravet om att informationen ska föras vidare till eleverna. Detta har även verifierats via 

korrespondens med ansvarig lärare i samband med respondenternas genomförande. I samband med 

studien är insamlat material hanterat i en stängd webb-baserad databas som enbart jag har tillgång 

till.  

4.2 Kritik av metod  

Med varje val av metod medföljer en viss risk för negativa påföljder. Allan Bryman beskriver 

riskerna med enkäter. Enligt Bryman är möjligheterna med enkäter begränsade i avseendet gällande 

att kunna hjälpa respondenter vid undringar om frågor. I en intervju kan intervjuledaren be 

respondenten utveckla sina svar, och även hjälpa till om respondenten frågar något tillbaka. I en 

enkät är denna möjlighet begränsad då den enda kommunikation respondenten kan ta del av är den 

information som följer med enkäten.18 Trots att enkäterna genomförs med närvarande lärare är 

eventuella uppföljningsfrågor svåra att svara på om läraren själv inte utformat enkäten. En tydlig 

klarhet och försäkran om möjlighet till frågor blir således utebliven.  

Det är även en viss problematik, vilket Bryman lyfter, kring att vissa frågor inte passar i en enkät. 

Frågor som kan uppkomma vid ett samtal försvinner i enkätens stängda form där respondenten enbart 

blir en mottagare. Avsändarens intentioner kan gå förlorade då samtal kan generera innehåll som 

enkäten inte täcker. Det finns även en hänsyn till Brymans principer om generalisering.19 Bryman 

påpekar att allt urval innebär en generalisering av en större grupp. I kvantitativa undersökningar blir 

urvalet en representativ grupp för det efterfrågade området. I detta fall blir således elevsvaren 

generaliserande för elevers attityder över lag, vilket innebär en risk för att vara missvisande. Det är 

därav viktigt att understryka att det finns en medvetenhet kring detta och att elevsvaren dessutom är 

bundna till en specifik skola, och specifik plats i Västra Götaland. Det geografiska läget samt att 

																																																													
16 Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2017, s.27 
17 Möjligheter att svara att man är ickebinär eller att svara annat fanns utöver man och kvinna. 
18 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 229 
19	Ibid, s. 168	
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samtliga elever går ett studieförberedande gymnasieprogram är faktorer som kan bidra till denna risk 

för missvisande generalisering. 

Enkätens utformning, en blandning av flervalsfrågor och graderingsfrågor har varit ett val i strävan 

mot en dynamisk, enkelt genomförbar enkät. Trots detta är det betydande att lyfta att skalan till 

graderingsfrågorna utelämnar ett mittenalternativ i samband med att den aktuella skalan är 0-5. 

Respondenter som känner sig osäkra i ett påstående kan då eventuellt inte markera detta genom att i 

en skala som 1-5 välja ett mittenalternativ (det vill säga 3). Mittenalternativet skulle i sådant fall 

indikera att respondenten ställer sig relativt neutral eftersom gradering 3 i en sådan skala skulle 

innebära varken positivt instämmande eller negativt nekande. Genom den aktuella skalan 0-5 

försvinner sådana möjligheter och därför också eventuella röster av osäkerhet. Detta hade kunnat 

tillgodoses genom att samtliga frågor istället varit flervalsfrågor där inget av alternativen varit en 

konstant valmöjlighet. Denna typ av enkät hade dessutom således även blivit kortare då designen i 

webbplattformen som användes för enkäten innefattar att graderingsfrågor tar större plats i 

utformningen. Därför kan det lätt upplevas som mer att läsa med graderingsfrågor där varje påstående 

står separat i ett större typsnitt, än med flervalsfrågor där alla påståenden uppträder tätt i följd i 

mindre typsnitt. 

Slutligen finns det även en risk för att respondenterna inte svarat i enlighet med vad dem faktiskt 

tycker. Denna risk finns vid olika typer av metoder och vid bruket av webb-enkät är en särskild risk 

att den tillfrågade svarar slumpartat genom att markera varierade svar för att snabbt ta sig igenom 

enkäten. Trots närvarande lärare som kan upptäcka den typen av beteende är risken ett faktum, vilket 

innebär en risk för missvisande. Denna form av svar kan dock utredas då datakalibreringen i enkätens 

webb-plattform även registrerar svarstid vilket gör det möjligt vid behov att undersöka både specifika 

svar samt även urskilja en genomsnittstid.  Någon sådan vidare granskning har i detta fall inte ansetts 

behövas, men hade för grundligare granskning kunnat genomföras. 
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5.  Vad räknas till litteratur? 
Aidan Chambers skriver i Böcker inom och omkring oss om David Daiches, och hans definition kring 

litteratur. Daiches, som är en brittisk litteraturforskare20, och citeras angående om hur litteraturens 

uppgift ”[…] inte är att kommunicera fakta, utan berätta en historia (antingen tagen helt ur fantasin 

eller en som med fantasins hjälp fått nytt liv) eller att bereda nöje genom den kreativa fantasins 

förmåga att använda ord.”21 

Chambers utvecklar definitionen och beskriver vad som räknas till en bok där han beskriver att ”En 

bok är en följd av sidor på vilka framträder meningsbärande tecken där alltihop är sammanbundet i 

en given ordning”. Han menar vidare att så länge dessa element ingår räknas det som en bok, oavsett 

hur texten levereras.22 

Ljudböcker, som är en inspelning av högläsning, skulle möjligtvis enligt Chambers och även Daiches 

definition passa in som skönlitteratur. Utifrån sådan avgränsning gäller detta så länge följden av sidor 

är sammanbundet i given ordning. En ljudbok som är uppläst utan kronologisk ordning, vilket enligt 

Nationalencyklopedin kan förekomma23, skulle enligt sådan definition inte passa in.  

Det finns även en ytterligare aspekt här att beakta, nämligen yttringen om meningsbärande tecken. 

Vad innebär det i förhållande till en ljudbok som inte har tecken? Ur språklig aspekt är den minsta 

betydelsebärande enheten i språket ett morfem. Det är möjligt att den minsta betydelsebärande 

enheten i talspråket, ett morfem, kan likställas med det minsta meningsbärande tecknet i 

skriftspråket. Om ett sådant antagande görs kan en ljudbok med ”rätt” kronologi väl tillskrivas 

formen som godtagbar bokform, utefter Chambers avgränsning. 

5.1  Skillnader mellan talbok och ljudbok –  

en kort historisk översikt 

En talbok är inläst för dem som har någon form av läs-förhinder. I Sverige arbetar Myndigheten för 

tillgängliga medier (förkortat MTM) för just detta. MTM arbetar med att tillgängliggöra bland annat 

taltidningar, punktböcker (för dem som av olika skäl använder sig av punktskrift), eller talböcker24. 

Skillnader mellan talbok och ljudbok kan vara att talboken utläser textens form mer utförligt, såsom 

beskrivandet av tidningsbilder, eller innehållsförteckningen i en bok, och även sidnumret.  

																																																													
20 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/david-daiches, hämtad 27/4-2018, kl. 12.58  
21 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, [Ny utg.], Gilla böcker, Stockholm, 2014, s.105 
22 Ibid s.106  
23 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ljudbok, hämtad 27/4-2018, kl.10.55 
24 https://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-och-lagar/, hämtad 25/4-2018, kl. 13.10 
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De första talböckerna, år 1955, kunde lånas på spole och tillkom genom initiativ av De blindas 

förening (förkortat DBF) i samarbete med folkbiblioteken.25 Åren gick och tekniken framskred och 

1975 kom talboken istället ut på kassett, då under Synskadades riksförbund som var det nya namnet 

istället för DBF. Fem år senare, 1980, bildades den statliga myndigheten Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket. 1990 infördes ett nytt format, vid namn Daisy (förkortning av digital anpassat 

informationssystem). Detta format har senare blivit internationell standard och sedan 2001 i Sverige 

ges alla böcker ut enligt detta format. Talboks- och punktskriftsbiblioteket behöll sitt namn fram till 

den 1 januari 2013, och bytte då till nuvarande MTM.26 

Enligt Nationalencyklopedin (förkortat NE) är en ljudbok däremot är en bok som är tillkommen med 

ett kommersiellt syfte och som är uppspelningsbar som bland annat mp3-fil eller via mobiltelefon.27 

Vissa ljudböcker kan specifikt läsa ut sidnummer, kapitel, eller titel likt en talbok medan andra, enligt 

NE, inte behöver följa bokens kronologi och kan ibland även vara förkortad version.28 NE redovisar 

även för att ljudböcker ofta är inlästa av författaren för respektive verk, eller skådespelare och att 

ljudböcker fick ett stort genomslag i Sverige, både försäljningsmässigt samt bibliotekslånemässigt i 

början på 2000-talet.29 Läsaren kan här uttyda att ljudbokens tillkomst är nyare än talboken, men 

ändå har gemensamma drag. Det är dock denna definition som ligger till grund för användandet av 

begreppet ljudbok i uppsatsen.	

	  

																																																													
25 https://www.mtm.se/om-oss/organisation/historik1/talboken---kort-historik/ , hämtad 25/4-2018, kl.14.53 
26	https://www.mtm.se/om-oss/organisation/historik1/talboken---kort-historik/ , hämtad 25/4-2018, kl.14.55	
27 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ljudbok, hämtad 26/4-2018, kl.14.28 
28	Detta är självfallet beroende av vad åhöraren/läsaren har valt för utgåva eller version.	
29 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ljudbok, hämtad 26/4-2018, kl.14.28 
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7.  Högläsningens tradition i skolan 
Högläsning har länge funnits som en del i undervisning. Redan för 2500 år sedan började 

högläsningen spridas under dåvarande antikens Grekland. Det förekom då främst att det högre 

samhällsskiktet hade möjlighet till bildning men övriga människor kunde ändå få höra texter läsas 

upp i offentliga sammanhang.30 

I den svenska skolan däremot var läsundervisning tätt förenat med den kristna traditionen.  Det var 

upp till prästerna, enligt kyrkolag 1686, att undervisa om kristendomen genom husförhör där 

läsundervisningen var klockarens uppgift.31 Kravet kring läskunskap kom i samband med den 

Lutherska reformationen och läsningen sågs då som en rak kommunikation med guds ord.32 I 

husförhör om den stora och lilla katekesen kontrollerades att den heliga skriften (det vill säga bibeln) 

lästs flitigt och man kunde i dessa förhör då få läsa eller recitera högt ur böckerna och religiösa 

passager.33 

1723 tillkom en lagstiftning som ålade föräldrarna ansvaret att undervisa barnen, då främst avseende 

den kristna läran och specifika religiösa texter och avsnitt och i Lärande, skola, bildning- grundbok 

för lärare uttrycks det att ”Undervisningen skulle ge färdighet i att läsa innantill i bok […]”.34 

Det blir här tydligt att högläsning var en betydande del i den tidiga svenska undervisningen. Det är 

rimligt att anta att föräldrar läste religiösa stycken högt för barnen som inte kunde läsa, och att de 

sedan tillsammans övade upp barnens läsning. Undervisningen innebar även att barnen skulle läsa i 

ABC-bok och lära sig Luthers lilla katekes.35 

Högläsning har alltså sedan tidigt varit en del i den svenska undervisningen vilket då även innebär att 

lyssnandet till högläsning också funnits som en del i skoltraditionen. Att lyssna till text som är 

uppläst har länge funnits i kulturen och det först i modern tid då möjligheten till att spela in 

uppläsningar vuxit fram i samband med teknikens möjligheter. Behovet i undervisningssyfte har 

sedan länge funnits i den svenska skoltraditionen, men skiftet till kommersiellt bruk är något som är 

relativt nytt och media kan idag vara en väg till läsning. 

	  

																																																													
30 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och 

uppdaterade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2014, s. 29-30 
31 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkskola, hämtad 27/4-2018, kl. 11.20 
32 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och 

uppdaterade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2014, s.45 
33 Ibid, s. 47 
34 Ibid 
35	Ibid, s.64	
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8.  Media och läsning 
Enligt Nordicom-Sveriges undersökning från 2017 (ett projekt tillsammans med Göteborgs 

universitet och Nordiska ministerrådet), som publicerades i mars 2018, blir det tydligt att Sveriges 

befolkning på daglig basis brukar media i varierande former. Undersökningen med namnet De första 

resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017 (fortsättningsvis benämnt som 

Mediebarometern) ger tydliga besked om svenskarnas medievanor och framför detta i statistik. 

Statistiken visar bland annat att 83 % av befolkningen har en smartphone, 81 % tittar på television 

via någon plattform, och 56 % läser en dagstidning via en plattform.36  

Bland medier finns således även böcker och texter, i olika former. Det framgår i undersökningen att 

den genomsnittliga tiden som den svenska befolkningen spenderar på textmedier på ”en vanlig dag” 

är 62 minuter.37 Åldersspannet för samtliga undersökningar i Mediebarometern är 9-79 år och det 

framgår där att ca 4 % av befolkningen använder sig av ljudböcker en genomsnittlig dag.38 Mellan 

1997 och 2017 har läsning av skönlitteratur/ungdomsböcker kretsat mellan 25-29 % där 2013 

uppvisade det lägsta resultatet kring användandet en genomsnittlig dag.39 

Vi ser här att ljudböcker enligt mätningar rent generellt har en låg procenthalt i jämförelse med övrig 

skönlitteratur. Trots detta underlag har Bonniers bokförlag, ett av Sveriges största bokförlag, valt att 

satsa på utveckling av ljudböcker, och investerat kapital, samt uppmanat allmänheten och författare 

till utvecklingen av ljudböcker.40, 41 Denna allmänna diskurs kring ljudböcker ger en fingervisning av 

att ämnet ”är på tapeten”. Trots Mediebarometerns statistik anser uppenbarligen ett betydande förlag 

som Bonniers att ljudböcker har en dragningskraft på bokmarknaden. Företagets satsning talar för 

detta. Men det finns även andra röster som konstaterar att ljudböckers popularitet är av betydelse. 

Jonas Thente, journalist och litteraturkritiker på DN (Dagens Nyheter) skriver i en artikel: ”Självklart 

måste bokförlagen tjäna pengar, inte tu tal om det. Och försäljningen av tryckt skönlitteratur minskar 

medan ljudbokslyssnandet ökar. Det vet vi också”.42 

I allmänna diskurser verkar ljudböcker vara på agendan, och hur upplever elever i gymnasiet detta? 

Är ljudböcker en väg till läsning av skönlitteratur?	  

																																																													
36 Nordicom-Sverige, Göteborgs Universitet, Nordiska Ministerrådet, De första resultaten från Nordicom-Sveriges 

Mediebarometer 2017, 2018, s.1 
37 Ibid 
38 Ibid, s.1-2 
39 Ibid, s.4 
40	https://www.dn.se/kultur-noje/konflikt-om-ljudbocker-pa-bonniers-nobelpristagare-underpresterar-digitalt/, hämtad 

17/4-2018, kl.12.17 
41 http://www.svb.se/nyheter/bonniers-startar-ny-brittisk-ljudboksavdelning, hämtad 17/4-2018, kl.12.18 
42 https://www.dn.se/kultur-noje/jonas-thente-albert-bonniers-forlag-vill-nog-stanna-kvar-pa-sitt-fundament/, hämtad 

17/4-2018, kl.12.22 
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9.  Motivation som begrepp i skolan 
Martin Hugo skriver i Uppdrag lärare – En antologi om status, yrkesskicklighet och 

framtidsdrömmar om motivation. Hugo beskriver motivation enligt följande: ”Det är vanligt att 

motivationsfaktorer grovt delas in i de två kategorierna inre och yttre motivation.”43. Han fortsätter 

redogöra för hur inre motivation är en känsla av meningsfullhet inombords och att själv ha kontroll 

över uppgiften man står inför. Yttre motivation menar Hugo snarare handla om tvång, belöningar, 

kontroll och straff utifrån.44 

Denna indelning av inre och yttre motivation ligger till grund för studien, där elevers motivation 

granskas utifrån beskrivningen ovan. Om en elev redogör för arbetet med läsning som meningsfullt 

utifrån att hen själv anser sig ha kontroll över arbetsprocessen kan det således tydas som att denne 

känner en inre motivation. Detta kan indikeras genom att elever markerar att de exempelvis föredrar 

att läsa hemma hellre än i skolan. Om eleven snarare beskriver arbetet med läsning av skönlitteratur 

som ett tvång och beskriver former av straff eller kontroll utifrån tyder det på att denne upplever en 

yttre motivation.  Detta skulle exempelvis kunna tydas i att elever indikerar att skolan både kan 

stimulera läsning, men även skapa en olust. En sådan indikation tyder på att elever upplever en 

kontroll styrd utifrån, vilket faller inom kategorin för yttre motivation. 

Einar Skaalvik och Sidsel Skaalvik uttrycker i Motivation och lärande att motivation (i skolans värld) 

handlar om att skapa förutsättningar så att elever känner sig motiverade att utföra skoluppgifter.45 

Motivation beskrivs utifrån tre underbyggande begrepp: kognitioner, emotioner, och beteende. 

Kognitioner innebär de tankar elever har och förväntningar de besitter kring sitt lärande. Emotioner 

är de känslor, engagemang, rädslor eller glädje de känner och beteendet är koncentrationen, 

ansträngningen, valen och uthålligheten elever besitter. Dessa begrepp förklaras vara de delar som 

tillsammans underbygger termen motivation.46 

Elevsvar granskas således utifrån yttre och inre faktorer, samt vilka förväntningar, känslor och 

koncentration elever uttrycker att de bär med sig i sin läsning av skönlitteratur.  

9.1 Motivation i förändring och utvidgning 

Elevers syn på av motivation och resultat kan säkerligen för den vane läraren upplevas som två tätt 

förenade faktorer gällande goda prestationer i skolans värld. Skaalvik & Skaalvik beskriver dock en 

																																																													
43 Alexandersson, Mikael & Mathiasson, Leif, Uppdrag lärare: en antologi om status, yrkesskicklighet och 

framtidsdrömmar, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2012, s.32 
44 Ibid 
45 Skaalvik, Einar M. & Skaalvik, Sidsel, Motivation och lärande, Andra, rev. utgåvan, första tryckningen, Natur & 

Kultur, Stockholm, 2016, s.7 
46 Ibid, s.10 
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problembild av en nedåtgående trend bland elevers känslor av motivation inför skolarbeten. De 

beskriver det enligt: ”Pedagogisk forskning visar dessutom att elevernas motivation för skolarbetet 

minskar med åren […]”47,48. Ett sätt att klarlägga fyra möjliga förklaringar kan göras utifrån 

forskarna Allan Wigfield och Laurel Wagner. De återger fyra punkter innehållandes: 

resultatjämförelse, social jämförelse, färre timmar med varje lärare, och skolans brist på korrelation 

med fritidsintressen. Dessa fyra kursiverade begrepp ovan är här återgivna i koncentrerad form och 

uttrycks här i begrepp snarare än meningar.49 

Den resultatmässiga jämförelsen beskrivs påverka motivationen då jämförelser elever emellan kan ha 

en negativ effekt på den enskildes lust att anstränga sig. I exemplifiering skulle det kunna handla om 

att elever höga betyg pressar de elever med lägre och skapar en negativ känsla som exempelvis 

”varför ska jag anstränga mig, jag får ju ändå aldrig lika högt som X”. 

Den sociala jämförelsen beskrivs som en faktor som kan förstärka jämförandet elever emellan genom 

skolans sätt att bemöta och bedöma dem. Om lärare är tydligt partiska i sin förhållning till olika 

elever kan detta eventuellt skapa osämja mellan dem och påverka deras motivation. Att känna sig 

orättvist behandlad kan då vara förödande för att känna sig motiverad till att anstränga sig mer på 

exempelvis en hemuppgift. Det kan i sin tur göra att man som elev inte presterar lika mycket som 

man egentligen kan eftersom man upplever en uppgivenhet. Den tredje punkten beskrivs utifrån att 

elever får fler ämnen i högre klasser, vilket bidrar till färre timmar med varje lärare. Detta kan 

eventuellt påverka relationen mellan lärare och elever där elever kan uppleva en brist i emotionellt 

stöd. Att inte känna sig sedd och gå miste om det relationella lärandet är för vissa elever en stor 

förlust och kan göra att man tappar intresset för ett ämne som man tidigare känt stor motivation för. 

Den sista och fjärde punkten som behandlar elevers ökade behov av autonomi beskrivs utifrån 

skolans oförmåga att tillgodose stimulerande uppgifter som korrelerar med deras fritidsaktiviteter. 

Detta förklaras skapa risker för att annat utöver skolan prioriteras istället för skoluppgifter då 

motivationen inte stimulerats.50 Tidigare nämnt (avsnitt 7) rapporterades det i Mediebarometern att 

den genomsnittlige svensken enbart använder 62 minuter per på att läsa olika textmedier.51 Detta 

innebär alltså textintaget utspritt över en hel dag. Att då som lärare konstruera uppgifter som 

exempelvis förutsätter att elever spenderat tid på att läsa olika tidskrifter angående en viss 
																																																													
47 Skaalvik, Einar M. & Skaalvik, Sidsel, Motivation och lärande, Andra, rev. utgåvan, första tryckningen, Natur & 

Kultur, Stockholm, 2016, s.8 
48 Den forskning som Skaalviks åberopar presenterades online 2010 i Developmental review, volume 30, Issue 1, och är 

skriven av Allan Wigfield och Jenna Cambria. 
49	Skaalvik, Einar M. & Skaalvik, Sidsel, Motivation och lärande, Andra, rev. utgåvan, första tryckningen, Natur & 

Kultur, Stockholm, 2016, s.8-9	
50 Skaalvik, Einar M. & Skaalvik, Sidsel, Motivation och lärande, Andra, rev. utgåvan, första tryckningen, Natur & 

Kultur, Stockholm, 2016, s.8-9 
51 Nordicom-Sverige, Göteborgs Universitet, Nordiska Ministerrådet, De första resultaten från Nordicom-Sveriges 

Mediebarometer 2017, 2018, s.1 
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samhällshändelse vore eventuellt ett misstag. Utifrån siffrorna av Mediebarometern är det mer troligt 

att elever spenderat tid av dagen på andra medietyper än text, troligtvis något som korrelerar med 

deras egna intressen. Således kan uppgiften i enkla termer inte kännas ”kul nog” att göra, eftersom 

den känns främmande och distant från elevens egna vardag. 

Wigfield utvecklar diskussionen om motivation ytterligare i en artikel för Contemporary Educational 

Psychology från 24 september 2016.52 Wigfield skriver där tillsammans med Emily Q. Rozenweig 

om forskningens uppsjö av olika perspektiv kring vad som räknas till läsningsmotivation och inte. 

Han menar själv att han förknippar motivation med en elevers tilltro på sin kapacitet inför en 

skoluppgift och att resultatet av utförandet är starkt påverkat av detta självförtroende53. Men Wigfield 

och Rozenweig slår trots det fast att motivation inte bör beskrivas som en enskild process. Detta 

styrker Wigfield även en annan artikel tillsammans med John T. Guthrie som är publicerad i The 

handbook of research on teaching the English language art 2017. Där skriver Wigfiled och Guthrie: 

”One fundamental point we and others […] have made in theoretical writings on the nature of 

motivation is that it is not a single process. Just as the cognition of reading contains many aspects 

including phonemic awareness, vocabulary, fluency and comprehension, literacy motivation is a 

spectrum”.54  

Wigfield fortsätter i anslutning till detta understryka de fyra punkterna nämnt i avsnitt 9.1, vilket 

antyder att motivation som begrepp bör tillskrivas en avgränsning. I citatet ovan understryks just hur 

motivation kan innebära flera olika aspekter, i vilket Wigfield sedan åberopar tidigare klargjorda 

egenskaper gällande motivation. Att arbeta med begreppet motivation antyds här kräva en 

gränsdragning för att begreppet ska bli hanterbart. 

Det är med språng ur Wigfields avgränsning som studien har sin utgångspunkt angående motivation 

då begreppet tillskrivs just resultatjämförelse, social jämförelse, färre timmar med varje lärare, och 

skolans brist på korrelation med fritidsintressen. Det är särskilt fördelaktigt i granskningen av 

attityder som elever i gymnasieskolan har gällande ljudböcker, motivation och läsning. Analyser av 

deras svar blir tydliga och överskådliga om begreppet motivation innefattar en utgångspunkt att 

förhålla sig till. Utifrån innebörden av begreppet och tillsammans med skiljandet av inre och yttre 

motivation kan elevers syn på motivation förklaras. Motivation bör inte betraktas som en statisk 

företeelse, utan snarare ett begrepp som innefattar underkategorier.  

I nästa skede är läsningen i skolan i fokus, där huruvida motivation är ett fundament som möjliggör 

åtagandet av skönlitterär läsning utreds. 
																																																													
52 https://ac.els-cdn.com/S0361476X16300406/1-s2.0-S0361476X16300406-main.pdf?_tid=740b950c-4a47-4f36-9448-

b568ca69dc00&acdnat=1525865546_c3b4a7f47041ce1a52b5cb0ae14891ea, s. 133, hämtad 9/5 -2018, kl. 13.36 
53 Ibid, s. 134 
54 John T. Guthrie, Allan Wigfield, The handbook of research on teaching the English language art, Chapter 3, Literacy 

Engagement and Motivation: Rationale, Research, Teaching, and Assessment, 2017, s.58 
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10.  Elever och läsning 
Varje år genomförs olika undersökningar av Skolverket för att studera elevers läsvanor och strategier. 

I en artikel på Skolverket från 2018 om lässtrategier av Martin Malmström diskuteras PISA-

undersökningarnas nedåtgående trend om elevers försämrade läsresultat. Malmström, som utgår från 

Ylva Hallessons forskning om vad som gör vissa elever till goda läsare och andra inte, och förklarar 

termen lässtrategi enligt: ”En lässtrategi kan beskrivas som en aktiv handling för att förstå en text”.55 

Han fortsätter vidare med fäste vid Hallessons forskningsresultat56 om hur högpresterande elever har 

ett plural av lässtrategier och belyser att det kan vara en framgångsfaktor. En intressant faktor som 

Malmström åskådliggör är att det är vanligt att goda läsare utvecklar en metod som är individuellt 

anpassad. Malmström slår an en sträng som är relevant att lyfta i sammanhanget: individuella 

strategier som metod för att ta sig vidare i läsning. Kan ljudböcker finnas bland dessa strategier? 

Läsaren finner elevernas respons angående användandet av ljudböcker som komplement i sitt läsande 

i avsnitt 11. 

10.1 Inre och yttre förutsättningar 

Aidan Chambers skriver i Böcker inom och omkring oss om hur människan är påverkad i alla sina 

aktiviteter av två kriterier. Dessa delar han in i inre och yttre förutsättningar. Chambers menar att de 

inre förutsättningarna är den förening av känslor och intellektuella attityder som människan besitter 

och bär med sig i sitt väsen.57 Till de inre förutsättningarna tillskrivs även tidigare erfarenheter, 

kunskaper eller sinnesstämning.  

Yttre förutsättningar däremot menar Chambers har att göra med den miljö som aktiviteten äger rum i. 

Om exempelvis en aktivitet sker i en lämpad miljö kan det gynna aktiviteten och skapa god stimulans 

medan exempelvis en picknick under en blåsig dag bredvid en stinkande soptipp kan påverka 

upplevelsen negativt.58 Chambers menar att dessa principer även gäller läsning som aktivitet, och 

uttrycker det ”Om vi tycker om att läsa och förväntar oss något positivt är det också troligt att vi 

kommer att uppleva detta. Om vi istället är tvingade att läsa och inte förväntar oss något större 

utbyte, kommer vi troligen också tycka att det är tråkigt.”59 

Denna typ av förhållning är relevant i studiet av elever och motivation till läsning av skönlitteratur. 

Ljudböcker skulle kunna utredas som en metod för att skapa stimulans i både inre och yttre 

förutsättningar kring läsning.  
																																																													
55 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/hogpresterande-elever-har-manga-

lasstrategier-1.267009, hämtad 17/4-2018, kl. 14.33 
56 Hallesson, Ylva, Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser, 2017 
57  Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, [Ny utg.], Gilla böcker, Stockholm, 2014, s. 25 
58  Ibid 
59  Ibid, s.26	
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10.2  Den muntliga berättelsen 

Chambers beskriver en relevans i det muntliga berättandet mellan lärare och elever. Han beskriver att 

berättandet av historier med personliga erfarenheter är en effektiv metod för att bygga relationer60. 

Chambers understryker dock att berättandet av historier och högläsning är två helt skilda processer. 

Han beskriver det enligt ”Det muntliga berättandet bygger på ett samspel mellan berättare och 

åhörare, medan högläsningen är textfokuserad.”.61 En relevant parentes att tillägga i anslutning till 

detta är att en ljudbok är just denna process: en högläsning som är inspelad. Chambers menar att 

skillnaden mellan återberättandet av historier och den ordagranna högläsningen av en text är viktig. 

Han understryker att när man lyssnar till högläsning får man som åhörare ett slags kvitto på hur 

texten fungerar. Textens uppläsning kan avslöja vad åhöraren kan förvänta sig av den och Chambers 

hävdar att det således förbereder åhöraren för att läsa på egen hand62. I en utläggning om lyssnande 

till högläsning beskriver Chambers en relevant poäng. Han hävdar att läsutvecklingen kan bli positivt 

påverkad genom att lyssna till mer avancerad text än man själv är van vid. Han uttrycker det enligt: 

”Genom att lyssna till det vi inte skulle kunna läsa själva, möter vi texter som i sin tur ger oss 

motivation att sträcka oss längre”.63 Här blir det tydligt att tankegångar om huruvida lyssnande till 

böcker kan fungera som motivationsteknik har existerat tidigare. Chambers fastslår här i sitt 

anförande en avslutad tanke: att vara åhörare till en uppläst text kan hjälpa oss vidare i vår läsning.  

I anslutning blir det intressant att lyfta Judith Langer som i Litterära föreställningsvärldar – 

litteraturundervisning och litterär förståelse styrker tanken om litteraturens kraft att påverka 

mottagaren, oavsett som läsare eller åhörare. I en utläggning om hur litteratur kan främja människans 

förståelse för varandra, menar hon att berättelserna man tar del av kan bidra till att sätta sig in i 

människors livsvillkor ur flera synvinklar. Hon uttrycker det enligt ”All litteratur, både de historier vi 

läser och de vi berättar, låter oss se människans potential”.64 Märkvärt är här hur Langer uttrycker att 

även berättandet är betydelsefullt, då hon poängterar både läsning och berättande. Langers bok 

bygger främst på inläsningsprocessen av text, samt undervisningen kring detta, men hon väljer i 

citatet ovan trots det att lyfta berättad litteratur som värdefull. Liksom Chambers visar Langer här att 

den berättade litteraturen är en del i att gynnsamt utvecklas gällande sin förståelse för andra 

människor. Huruvida den berättade litteraturen kan vara ett sätt att motivera till mer läsning, och 

skapa läslust förblir dock oklart i Langers resonemang. Tanken om den berättade litteraturens värde 

finns där, om än inte utvecklad.	  

																																																													
60 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, [Ny utg.], Gilla böcker, Stockholm, 2014, s.54 
61 Ibid, s.57 
62 Ibid, s.65 
63 Ibid, s.68 
64	Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Daidalos, Göteborg, 

2005, s. 17	
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11. Resultat – Elevers attityder gällande 
läsning, motivation, och ljudböcker 
Undersökningens resultat presenteras nedan enligt punktbelysning av särskilda frågor och 

påståenden. Det fullständiga resultatet med samtliga frågor, finner läsaren i bilaga. Elevernas respons 

återges i procent och presenteras i cirkeldiagram samt stapeldiagram. Enkäten har skickats ut till en 

skola i Västra Götaland. Frågor i enkäten ställs i form av flervalsfrågor samt graderingsfrågor. 

Flervalsfrågorna ställs med ett urval av alternativ att klicka i, där respondenten ombedes klicka i det 

alternativ som hen anser bäst stämma överens med sin åsikt. Vid graderingsfrågorna ställs ett antal 

påståenden där eleverna graderar huruvida de instämmer eller inte. Skalan är utformad enligt 0-5 på 

samtliga graderingsfrågor, vilket innebär att ett så kallat ”mitten-alternativ” eliminerades i samband 

med antalet graderingsalternativ. Den lägsta siffran, 0, lyder ”instämmer inte alls” varav den högsta 

siffran, 5, lyder ”instämmer till fullo”. Brytningspunkten för ett bejakande svar blir således gradering 

3 och uppåt, respektive 2 och nedåt om man inte instämmer. 

Enkäten innehåller 20 frågor varav de fyra första gäller kön, ålder, typ av gymnasium och årskurs. 

Enkätens utformning börjar med allmänna frågor kring läsning till att sedan specificera mer ingående 

frågor om ljudböcker, och attityden till bruket av dessa i skolan. Fråga 5 till och med fråga 13 

behandlar skönlitteratur, läsvanor och motivation. Fråga 13 till och med fråga 20 berör erfarenhet av 

ljudböcker, attityder till bruket av ljudböcker och ljudböcker som motivation för vidare läsning. 

Vidare analys av resultatet i ställning till teoretiskt underlag finner läsaren i avsnitt 12.  

Av de tillfrågade 45 eleverna svarar 75,6 % kvinnor, 22,2 % män och 2,2 % annat.65 Samtliga går ett 

studieinriktat program där majoriteten av de svarande går tredje året på gymnasiet. Vid frågan om 

ålder svarade respondenterna enligt följande: 

																																																													
65 Alternativen var Kvinnor, Män, Ickebinär, Annat 
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Figur	1 

Majoriteten, 55, 6 % svarar att de går tredje året i gymnasiet, 33,3 % första året, och resterande svarar 

att de går andra året. Vid fråga 5 angående elevers tidigare erfarenheter av läsning, utöver skolan 

svarar 53,3 % att de läser sporadiskt och 28,9 % att de har läst regelbundet men i perioder. 8, 9 % 

svarar att de har läst och läser regelbundet någon/några dagar i veckan. Det är här märkbart att endast 

2,2 % (ett svar) klickade i att denne har läst och läser regelbundet varje dag.  

Svaren visar till övervägande del att läsning utöver skolan existerar, då alternativet liten erfarenhet66 

enbart har två respondenter.  

Enkäten fortsätter genom att efterfråga vilken typ av litteratur de tillfrågade har läst tidigare. Frågan 

delar upp litteratur enligt två kategorier, fakta- eller skönlitteratur och efterfrågar vad respondenterna 

främst har erfarenhet av. 60 %, majoriteten, svarar att de främst läst skönlitteratur tidigare. 17,8 % 

svarar att de läst ungefär lika mycket av båda sorterna och 15,6 % svarar att de främst läst 

faktalitteratur. Respondenterna uppvisar här till övervägande del erfarenheter av skönlitteratur. Trots 

det är det av vikt att poängtera att det näst högsta alternativet markerar att de tillfrågade läst ungefär 

lika mycket av båda typerna. Faktalitteratur utgör följaktligen en betydande del i den bakgrund 

gällande de svarandes tidigare erfarenheter. Tre svar, motsvarande 6,7 % har här svarat att de har 

liten erfarenhet av båda sorterna. 

Vid fråga 7 som berör tidigare läserfarenheter och dess påverkan på läslust svarar respondenterna 

varierande i respektive påstående. De olika påståendena kräver en gradering, varav det första 

																																																													
66 Se bilaga 1, fråga 5 
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påståendet lyder En person som läser mycket har förmodligen fått det intresset hemifrån67. 

Respondenterna har graderat till övervägande del med de högre siffrorna på skalan (det vill säga från 

3 och uppåt). Graderingen med flest svar är nummer 3 med 44,4 %. Vid det andra påståendet som 

lyder Att känna läslust finns antingen inom en eller inte, och är därför inte beroende av tidigare 

erfarenheter graderar majoriteten att de inte instämmer genom siffrorna 0-2. Graderingen med flest 

svarande med 31,1 % var nummer 1, vilket indikerar att respondenterna anser att läsning 

sammanhänger med tidigare erfarenheter (se diagram nedan). 

	

Figur	2	

  

Det tredje påståendet berör huruvida skolan kan göra att man känner ett intresse eller en olust för att 

läsa i vilket 42, 2 % svarar med den högsta bejakande graderingen, nummer 5. Det tyder på att de 

instämmer till fullo. Tydligt är här hur majoriteten av svar uppträder på den bejakande sidan av 

skalan, 3 och uppåt där gradering 4 och 5 har övervägande del av svarande. 

																																																													
67 Se bilaga 1, fråga 7 
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Figur	3 

Vid det avslutande påståendet som lyder En person som har liten erfarenhet av läsning tycker 

förmodligen att läsning är tråkigt svarar återigen en majoritet bejakande i graderingsskalan. Flest 

svar (31,1 %) var gradering fem, instämmer till fullo (se diagram nedan). 

	

Figur	4 

Respondenterna uppvisar här ett generellt mönster angående att de till majoriteten har erfarenheter av 

skönlitteratur utöver skolan. De svarar i regel bejakande vid påståenden som understryker att läsning 

är i beroendeställning till tidigare erfarenheter. Enkäten fortsätter med frågor om läsvanor där fråga 8, 

en graderingsfråga, berör eventuella orsaker till varför man inte läser skönlitteratur.  

Det första påståendet hävdar att det finns annan underhållning som lockar såsom olika typer av 

media. 51,1 % av de svarande bejakade genom att markera högsta gradering (instämmer till fullo) där 
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den övriga majoriteten markerade bejakande på skalan, 3 och uppåt. Endast två svarande (4,4 %) 

svarar nekande genom att markera gradering 1.   

Det andra påståendet angående varför man eventuellt inte läser skönlitteratur lyder För att man inte 

har någon läsvana sedan tidigare. Påståendet specificerar inte varifrån/hur läsvanan etablerats utan 

beskriver enbart att läsvana inte funnits tidigare. I diagrammet nedan är det tydligt att ingen svarande 

graderat påståendet med nummer 0, instämmer inte alls. 

	

Figur	5 

Det tredje påståendet i fråga 8 lyder För att man redan läser mycket i skolan och inte orkar mer 

utöver det. Återigen har respondenterna till övervägande del svarat bejakande med totalt 35 svar på 

den instämmande sidan av skalan (28,9 % på gradering 5, och 24,4 % på både gradering 3, och 4). På 

den nekande delen av skalan har 10 svarat där gradering 0 har flest svarande med 8,9 %.68  

Det fjärde påståendet angående orsaker till varför man inte läser skönlitteratur berör skolan som 

motivationsskapande för läsning69. Det lyder För att skolan inte lyckats väcka ett intresse.  

																																																													
68 De övriga graderingarna 1 samt 2 uppvisar 6,7 % svarande på vardera. 
69 Intresse sammanlänkas här tätt med motivation eftersom intresse kan ses som en generator för motivation. 
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Figur	6 

Utifrån figur 6 kan läsaren uttyda hur de svarande till övervägande del instämmer med påståendet. 

Trots gradering 2 med flest svar är den totala summan av svar till övervägande del på den 

instämmande sidan av skalan. 

Det sista påståendet i fråga 8 berör att man inte fått vanan hemifrån. Majoriteten av svar indikerar här 

att respondenterna inte instämmer i påståendet. Att man inte läser skönlitteratur på grund av att man 

inte skapat en vana hemifrån uppvisar totalt 20 svarande på sidan av skalan som indikerar att de 

instämmer med påståendet. 25 svarar på sidan som inte instämmer (0 till 2), och det är tydligt att 

inställningarna detta påstående generellt är relativt jämnt (se diagram nedan). 

	

Figur	7 

Frågorna börjar härefter mer direkt beröra motivation och läsning samt etablera en bild av 

respondenternas syn på deras egen läsning. Vid fråga 10 ställs en flervalsfråga där respondenten ska 

klicka i det alternativ hen anser bäst stämma överens med under vilka former hen läser skönlitteratur. 
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Då samtliga av de tillfrågade går ett studieförberedande gymnasieprogram är det tänkbart att svaren 

reflekterar en del av arbetsbördan som medföljer i samband med studieinriktningen. Bland 

svarsalternativen finns inget alternativ som tillkännager att respondenten inte läser alls, då läsningen 

är en central del i svenskämnet. Det innebär att respondenterna i någon mån läser antingen i skolan, 

eller hemma förutsatt att de inte skolkar eller struntar i uppgifter. Även om fallet vore så kan 

respondenten svara enligt vilken typ av läsning i så fall väljer bort. Alltså om de väljer bort läsning i 

samband med skoluppgifter innebär det ändå den typen av läsning som de främst utsätts och 

förväntas utföra. Majoriteten av de svarande markerar att de både läser i samband med skoluppgifter 

och för eget nöje (se diagrammet nedan). 

	

Figur	8 

Vid fråga 11 uttalas termen motivation direkt då frågan lyder Tycker du att du är motiverad att läsa 

skönlitteratur utöver skolan? varvid respondenterna graderar huruvida de instämmer i respektive 

påstående eller ej. Det första påståendet lyder Jag läser regelbundet och tycker det är kul. I 

anknytning till detta svarar majoriteten att de inte instämmer genom att gradera 0-2. Sammanlagt 57, 

7 % svarar nekande på skalan där gradering 2 har flest svarande med 24,4 %. På den bejakande sidan 

av skalan uppvisar gradering 3 flest svarande med 24,4%. 6,7 % svarar att de instämmer till fullo och 

resterande 13,3 % graderar med nummer 4.  

Detta svar blir relevant i kontrast till det tredje påståendet, Jag läser sporadiskt utöver skolan, men 

skulle vilja läsa mer. Då majoriteten av respondenterna tidigare indikerat att de inte instämmer i att 

de läser regelbundet och tycker läsning är kul antyder majoriteten i detta påstående att de instämmer. 
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73,4 % svarar på den bejakande sidan av graderingsskalan. Majoriteten av respondenterna uppvisar 

här en vilja om att läsa mer, vilket utifrån det första påståendet skulle kunna tänkas vara osannolikt. 

Ytterligare intressant blir det att granska det femte påståendet i fråga 11 som ordagrant nämner 

begreppet motivation. Påståendet lyder Jag tycker läsning är tråkigt och känner mig inte motiverad 

att göra det. Vid detta påstående svarar majoriteten av respondenterna att de inte instämmer och 75,6 

% har svarat genom gradering på den nekande sidan av skalan. Majoriteten av respondenterna 

uppvisar här att de inte instämmer i påståendet vilket kan underbygga svarsmönstret i påståendet om 

att vilja läsa mer. Det första påståendet innehåller ett värdeladdat ord, termen kul. Detta ord ställs här 

i motsats då ordet tråkigt används. I båda fallen där orden förekommer svarar majoriteten av 

respondenterna att de inte instämmer i respektive påstående. I påståendet som däremot berör att man 

skulle vilja läsa mer svarar majoriteten instämmande. I diagrammet nedan blir fördelningen tydlig. 

	

Figur	9 

Vid fråga 12 tillfrågas eleverna angående under vilka förhållanden de föredrar att omgivningen ska 

vara när de läser. Två påståenden sticker ut. Det första kan läsaren utläsa nedan i figur 10 där 

respondenterna till övervägande del ställer sig positivt till en lugn miljö.  
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Figur	10 

Det blir här tydligt att majoriteten föredrar en stilla miljö när de läser skönlitteratur. Det förekommer 

även en grav diskrepans mellan de instämmande och icke instämmande. Vid ett annat påstående som 

berör platsen de vill vara på när de läser uppvisar svaren följande: 

	

Figur	11 

En dominerande majoritet av de tillfrågade läser helst hemma, varav enbart en av respondenterna inte 

instämmer. De övriga svarande bejakar påståendet instämmande. 
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Motivation, skola och läsning intensifieras i fråga 13 där eleverna blir tillfrågade om de upplever att 

skolan motiverar dem till att känna läslust. Även denna fråga är en graderingsfråga med fem 

påståenden. Alternativen delar in ansvarsområden där ett påstående lyder Ja, men jag måste jobba 

själv med att bli motiverad och ett annat lyder Nej, skolan måste jobba för att få mig motiverad. 

Dessa två uppdelningar av ansvar uppvisar ett relevant underlag. 

Vid påståendet om att man måste jobba själv med motivationen svarar majoriteten, totalt 68,9 %, 

genom gradering 3 och uppåt på skalan 0-5. Majoriteten indikerar här att det är deras eget ansvar70. 

Vid påståendet om att det är skolans ansvar svarar 71,1 % nekande, och svaren uppvisar att 

respondenterna i majoritet inte instämmer med påståendet.  

Fråga 14 är brytningspunkten i vilket ljudböcker introduceras. Frågan lyder Hur är dina erfarenheter 

av ljudböcker? Det är en flervalsfråga där respondenterna uppvisar en sida som är intressant för 

observation. Två alternativ har här har nästan lika många svar. Det ena är att man inte har någon 

tidigare erfarenhet av ljudböcker och det andra gäller att man lyssnat på ljudbok någon gång tidigare.  

	

Figur	12 

Utifrån detta är en majoritet bekanta med ljudböcker sedan tidigare, varav omfattningen av den 

bekantskapen är varierande. De svar som berör att man inte har någon tidigare erfarenhet utgör en 

betydande del av respondenterna vilket blir relevant i fråga 15 som söker svar på orsaker till varför 

man inte läst ljudböcker tidigare.  

																																																													
70 Bilaga 1, Fråga 13, graderingsfråga, påståendet lyder ”Ja, men jag måste jobba själv med att bli motiverad”. 
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Då över en tredjedel svarar att de inte har någon tidigare erfarenhet av ljudböcker blir fråga 15 

hithörande. Frågan innehåller fyra påståenden som graderas. Svarskategorierna är påståenden om 

uteblivet personligt intresse för ljudböcker, att man inte tagit del av det i skolan, att man inte hört 

något om det hemifrån, eller att lyssnandet verkar kräva koncentration som i sin tur känns 

avskräckande. Det första påståendet om att orsaken kan vara på grund av lågt personligt intresse 

uppvisar en majoritet bland svaren som inte instämmer. 

Det andra påståendet angående att orsaken kan bero på att man inte arbetat med det i skolan har en 

övervägande del instämmanden. Det är 71,1 % instämmande svar där gradering 3 på skalan har flest 

svar med 31,1 %.  

Det tredje påståendet i fråga 15 pekar på att orsaken kan vara för att man inte blivit introducerad för 

ljudböcker i hemmet. Här uppvisar svaren en relativt jämn fördelning då 44,4 % svarar att de inte 

instämmer och övriga 55,6 % svarar instämmande. 

Det sista påståendet i fråga 15 angående orsaker till varför man inte använt ljudböcker tidigare uttalar 

en tanke om att det kan vara på grund av att lyssnandet och den koncentration det kräver verkar 

jobbigt. Denna fråga uppvisar en relativt jämn fördelning på de olika sidorna av skalan. På den 

instämmande sidan har totalt 48,9 % svarat där gradering 3 flest svar med 22,2 %. På den icke 

instämmande uppvisar gradering 0, instämmer inte alls, flest svar med 22,2 %.  

Fråga 16 efterfrågar respondenternas erfarenheter i skolan gällande ljudböcker i samband med 

påståenden som graderas. Frågan lyder Hur tycker du att skolan har arbetat med ljudböcker, har det 

Figur	13 
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varit ett möjligt alternativ för dig som läsare? Det första påståendet statuerar att lärare aldrig har 

nämnt ljudböcker, till detta svarar majoriteten instämmande, med totalt 64,5 % svar på den 

instämmande sidan av skalan (se diagram nedan).  

	

Figur	14 

Bruket av den odefinierade termen Lärare används genomgående i samtliga påståenden i fråga 16 då 

det täcker upp ett plural, eftersom elever kan haft lärare i flera ämnen som arbetat (eller inte) med 

ljudböcker. I det andra påståendet svarar respondenterna på följande Lärare har sagt att elever kan få 

använda ljudböcker (vid vissa tillfällen). Majoriteten (totalt 75,6 %) har svarat att på den del av 

skalan som indikerar att de inte instämmer. Graderingen med flest svar är 0, Instämmer inte alls. 

Vid påstående 3 på fråga 16 som beskriver att lärare ofta jobbat med ljudböcker, vilket gör att 

respondenten är van graderar majoriteten att de inte instämmer. Ingen har svarat på den instämmande 

sidan av skalan. Flest svar hade gradering 0 med 37 svarande.  

Fråga 17 lyder Hur tror du ljudböcker kan påverka din motivation? Varje påstående är skrivet i jag-

form i vilket respondenten kan instämma i påståendet genom samma graderingsskala som använts 

kontinuerligt genom enkäten. Det finns inget påstående som lyder Inget av alternativen då 

respondenten själv kan välja om hen anser att denne inte alls instämmer i något av alternativen. 

Möjligheten för respondenten är således att konsekvent gradera med 0 på varje påstående. Det första 

alternativet och respektive gradering kan läsaren utläsa i diagrammet nedan. 
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Figur	15 

Det framgår här att majoriteten instämmer, men trots det finns en mängd som graderar icke 

instämmande. Det andra påståendet i fråga 17 hävdar däremot att ljudböcker kan göra att man 

föredrar dem istället för vanliga böcker i vilket fördelningen är relativt jämn med 42,2 % svar på den 

icke instämmande sidan och resterande 57,8 % på den medhållande sidan. Flest svar hade gradering 

3, på den instämmande sidan och gradering 1 på den icke instämmande. Båda graderingarna hade 

24,4 % svarande. 

Det tredje påståendet som direkt innehåller termen motivation lyder Ljudböcker kan göra mig 

motiverad till att läsa oftare. Det är här en minoritet som inte instämmer på 37, 9 % och resterande 

majoritet (3 och uppåt) på den instämmande sidan. Flest svarande graderade med siffran 3. Den 

uppvisar 13 stycken svarande, motsvarande 28,9 %. 

Det sista påståendet i fråga 17 lyder Ljudböcker gör ingen skillnad för min motivation. Totalt 18 

graderade instämmande, motsvarande 40 % i vilket den övriga majoriteten inte instämde. Flest svar 

hade gradering 0 med 11 svar71. 

Fråga 18 berörde elevernas syn/attityd på att använda ljudböcker i skolan. Frågan var en flervalsfråga 

där respondenterna ombads svara enligt de alternativ de tyckte stämde bäst in (se diagrammet nedan).  

																																																													
71 Bilaga 1, se fråga 17, påstående 4 för mer detaljerad överblick. 
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Figur	16 

Fråga 19 berörde om respondenten trodde det kunde finnas nackdelar med att använda sig av 

ljudböcker. Även denna fråga är en flervalsfråga där den tillfrågade svarar enligt vad hon anser bäst 

stämma in. I detta fall fanns även möjligheten att svara enligt alternativet Inget av alternativen. 

Eftersom det är en flervalsfråga är alternativet nödvändigt då respondenten annars inte kan markera 

att hen inte instämmer. Svaren kan utläsas i diagrammet nedan. 

	

Figur	17 
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Det blir här tydligt att majoriteten tror att man kan bli långsammare om man vänjer sig vid 

ljudböcker. 4,4 % svarar Inget av alternativen, vilket indikerar att majoriteten av respondenterna tror 

att det finns risker med bruket av ljudböcker.  

Den sista frågan, nummer 20 är en graderingsfråga med olika påståenden om eventuella fördelar med 

ljudböcker. Respondenterna får här gradera med 0 på samtliga påståenden om de inte instämmer 

gällande något av dem. Det är tre påståenden varav varje påstående uppvisar specifika mönster varav 

varje diagram presenteras nedan i löpande form. Därefter förs en kort presentation av innehållet. Det 

första påståendet ser ut enligt följande: 

	

Figur	18 
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Det andra påståendet, figur 19 nedan, berör kombination av ljudböcker och fysiska böcker,:  

	

Figur	19 

Det tredje påståendet i fråga 20 uppvisar: 

	

Figur	20 

I det första påståendet har en majoritet graderat instämmande angående att ljudböcker kan göra en 

mer motiverad att läsa även fysiska böcker. Fyra svarande angav gradering 0, Instämmer inte alls.  

Det andra påståendet berör läsutvecklingsmöjligheterna kring att kombinera fysiska böcker och 

ljudböcker genom att ha en fysisk kopia av ljudboken framför sig medan man lyssnar. Majoriteten 

instämmer här genom att då flest svar är gradering 5, Instämmer till fullo.  
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Det tredje och sista påståendet i fråga 20 är angående ljudböcker som väg för att skapa motivation om 

man tidigare tyckt läsning varit tråkigt. Även här uppvisar majoriteten av respondenterna ett 

bejakande. 
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12. Diskussion och Analys  
Samtliga svar har till övervägande del utgjorts av kvinnliga respondenter. Det finns visserligen en 

poäng att granska könsindelningen angående svaren men en detaljerad indelning av kön har inte varit 

studiens avsikt. Således är vidare analyser av hur många män respektive kvinnor som svarat vad på 

varje fråga inte en del i presentationsmaterialet och inte heller en del av analysen. Det är noterat att 

majoriteten respondenter utgörs av kvinnor varav läsaren kan finna mer förslag på vidare forskning i 

avsnitt 13.  

Respondenterna uppvisar en relativt hög erfarenhet av läsning av skönlitteratur. De svarar till 

övervägande del att de läser eller har läst i perioder angående läsning utöver skolan. Det innebär att 

läsning är och har varit del av deras fritid. Svaren är således starkt påverkade av att flertalet 

respondenter har haft motivation för läsning till den grad att de valt att läsa utöver skolan. 

Majoriteten av respondenterna kan således rimligtvis hävdas besitta en relativt hög motivation för 

läsning som aktivitet, oavsett om det är skönlitteratur eller faktalitteratur. 

Vid granskning av svaren utifrån Martin Hugos teori om inre och yttre motivation blir det relevant att 

lyfta hur majoriteten av de tillfrågade svarar i respektive fråga som berör området. Fråga 7, som 

lyfter påståenden om tidigare erfarenheters påverkan på läslust uppvisar mönster som är särskilt 

relevant. Ett påstående berör intresse utifrån skolans arbetssätt och lyder Skolan kan göra att man 

känner ett intresse eller en olust för att läsa. Vid påståendet indikerar majoriteten att de instämmer 

genom bejakande gradering. Respondenterna uppvisar här, med granskning genom Hugos teori, 

mönster om yttre motivation. Det är rimligt att anta att skolan och dess innebörd är en del i vad som 

skapar en yttre motivation. Eftersom elever blir introducerade för varierande former av skönlitteratur 

i samband med svenskämnets centrala innehåll kan svaren kopplas till yttre motivation. Skolan 

utsätter elever för krav i samband med skolämnen, skolans lokala regler, och diverse bestämmelser 

som gäller innanför skolans värld. Således är det också rimligt att anta att svaren uppvisar ett 

instämmande till följd av att elever upplever skolan som en plats där yttre krav tar form. Det blir 

ytterligare tydligt då det är rimligt att anta att samtliga elever tar del av de kunskapskrav som gäller 

för ämnet. Termen kunskapskrav är ett tydligt exempel på krav utifrån då begreppet är tämligen 

laddat med förväntningar från skolans håll samt även innehåller ordet krav. 

Vid fråga 8 angående orsaker bakom ett icke-läsande av skönlitteratur lyder återigen ett påstående 

riktat mot skolan som motivator. Påståendet För att skolan inte lyckats väcka intresse uppvisar en 

majoritet bejakande svar. Detta pekar återigen på tendenser där skolans roll anses ha betydelse bland 

majoriteten av respondenter. Att anta att skolan har en betydande roll i känslan av yttre motivation är 

således relevant. 



	 42 

Motsatsen till yttre motivation, det vill säga inre, kan också identifieras i fråga 8 vid påståendet som 

lyder För att man redan läser mycket annat i skolan och inte orkar mer utöver det. Meningen syftar 

på individens ork, där bruket av subjektet man visar att personen i fråga inte orkar läsa. Påståendet är 

således inre motivationsorienterat. Majoritetens uppvisande av instämmande understryker här att 

respondenterna till övervägande del uppfattar att läsande är personligt förknippat. Detta framträder i 

svarsstatistiken tillsammans med påståenden som underbygger tanken om yttre motivation, det vill 

säga påståenden om skolans roll. Både yttre och inre motivation kan således tolkas vara 

förekommande delar av elevernas upplevelser av läsning och dess samband med skolan. De båda 

delarna avlöser varandra då skolan å ena sidan kan tolkas som en tydlig bidragande faktor i yttre 

motivation och den personliga lusten å andra sidan vara starkt påverkande för den inre motivationen. 

Termen motivation, som tidigare nämnt i avsnitt 9.1 kan enligt Allan Wigfield tillskrivas fyra 

egenskaper. En av dem, skolans brist på korrelation med fritidsintressen72, blir särskilt intressant att 

granska i både fråga 7 och 8. I frågorna svarar eleverna på påståenden som har att göra med skolans 

brist på korrelation med fritidsintressen. I det förstnämnda gäller frågan läslust och tidigare 

läserfarenheter. I fråga 8, orsaker till att man inte läser skönlitteratur. I båda frågorna finns 

påståenden om skolans roll. I fråga 7 handlar påståendet om just skolans möjlighet att skapa intresse. 

I fråga 8 berörs samma ämne och dessutom andra fritidsintressen då ett påstående nämner att det kan 

finnas annan typ av underhållning som lockar, såsom olika typer av media. Frågorna ringar således in 

skola och fritidsintressen. Respondenterna har vid påståenden om skolan som 

motivator/intresseskapare till övervägande del bejakat. Vid påståendet om att annan underhållning 

kan fylla upp människors tid istället för skönlitteratur bejakar också majoriteten. Det blir följaktligen 

tydligt att majoriteten av respondenterna upplever en diskrepans mellan skola och fritidsintressen.  

I avsnitt 9 lyfts motivation som begrepp även via exempel om inre och yttre motivation. Det ena 

berör att elever i enkäten kan markera att de exempelvis föredrar att läsa hemma hellre än i skolan. 

Detta beskrivs i svepande form som möjligt att kunna kopplas till inre motivation eftersom det 

eventuellt pekar på en självcentrerad upplevelse av kontroll. Detta är då förutsatt att den tillfrågade 

har möjligheter att själv kunna styra över sin studiemiljö hemma i större mån än i skolan. I ett annat 

exempel gällande känslor av yttre motivation beskrivs möjligheter för att indikera detta genom svara 

instämmande på ett påstående i fråga 7. Påståendet lyfter att skolan både kan stimulera läsning, men 

även skapa en olust. Respondenterna har till övervägande del bejakat instämmande till detta 

påstående vilket tyder på en inre motivation. I förlängning till detta finns det även ytterligare 

möjlighet att indikera känslor av yttre kontroll i fråga 8. Frågan berör eventuella orsaker till varför 

man inte läser skönlitteratur innehåller ett påstående som pekar mot skolans ansvar. Ett relevant 

påstående i anknytning till detta lyder För att skolan inte lyckats väcka ett intresse. I frågan har 
																																																													
72 Skaalvik, Einar M. & Skaalvik, Sidsel, Motivation och lärande, Andra, rev. utgåvan, första tryckningen, Natur & 

Kultur, Stockholm, 2016, s.8-9 
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majoriteten av svarande bejakat instämmande i graderingsskalan. Detta tyder på att många elever 

upplever en kontroll styrd utifrån, vilket pekar på en känsla av yttre motivation. Vi ser här att det 

uppkommer en blandning av mönster både gällande inre och yttre motivation.  

Till detta blir det av relevans att lyfta underlaget från fråga 10 de tillfrågade svarar angående under 

vilka förhållanden de läser. Denna fråga innehåller möjligheter för respondenten att positionera sig 

genom sitt svar, både inom inre och yttre motivation. Majoriteten svarar att de läser både på grund av 

skoluppgifter och för eget nöje, tätt följt av det näst högsta resultatet, nämligen alternativet angående 

att man läser till övervägande del i samband med skoluppgifter. Frågan som innehåller möjligheten 

att svara enligt att man läser till övervägande del för nöjes skull har enbart 8 svarande (motsvarande 

17,8 %). Det är därmed också det alternativ med minst svarande. Svaren uppvisar ett mönster där 

majoriteten totalt sett indikerar att de läser i samband med skoluppgifter eftersom svaret med högst 

antal respons kan sammanslås med det näst högsta. Båda behandlar nämligen att skoluppgifter är en 

del av läsningen, men skiljer sig i hur mycket utrymme det tar. Återigen finns här en indikation av att 

många respondenter förknippar läsning med yttre motivation, eftersom skolan rimligtvis är en stark 

påverkande faktor sådana känslor. 

Gällande ljudböcker som väg till läsning är det relevant att lyfta att en betydande del av de tillfrågade 

uppger i fråga 14 att de aldrig använt ljudbok tidigare (31,1 %). Det är fler som svarar att de aldrig 

lyssnat på ljudbok än de som anger att de lyssnar på ljudböcker regelbundet (8,9 %). I samband med 

statistiken framförd i Mediebarometern är detta intressant då det där framgår att 4 % av befolkningen 

använder sig av ljudböcker en ”normal” dag73. Ljudboksanvändandet som regelbunden aktivitet är 

lågt bland befolkningen enligt Mediebarometern och likaså framgår det här bland de tillfrågade. 

Detta är av vikt då en betydande del av de tillfrågade fortsätter svara vidare på fråga 18 att de önskar 

använda mer ljudböcker tillsammans med fysiska böcker i skolan, trots den generellt låga 

erfarenheten bland de tillfrågade. I fråga 18 finns det två alternativ som båda berör ett ökat 

användande av ljudböcker, men appliceringen av användandet skiljer sig åt. Det ena påståendet har 

att göra med att använda mer ljudböcker tillsammans med fysiska böcker, och det andra att använda 

det mer istället för fysiska böcker. Skillnaden är betydelsefull men i detta avseende innebär båda 

kategorierna ett önskat intag av ljudböcker i skolan. Båda kategorierna utgör tillsammans 51,1 % av 

de tillfrågade.  

Detta pekar på att ungefär varannan elev besitter en positiv attityd till bruket av ljudböcker och skulle 

vilja använda mer av det. Bland samtliga svarsalternativ har majoriteten i fråga 18 svarat att de vill 

använda mer ljudböcker tillsammans med fysiska böcker. Det är således rimligt att anta att denna 

majoritet ser fördelar med att använda ljudböcker och fysiska böcker tillsammans. Detta blir 

																																																													
73 Nordicom-Sverige, Göteborgs Universitet, Nordiska Ministerrådet, De första resultaten från Nordicom-Sveriges 

Mediebarometer 2017, 2018, s.1-2 
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intressant i koppling till resultatet angående fråga 10. Frågan berör vad som stämmer bäst gällande 

respondentens läsning av skönlitteratur. Där framkommer det att svarsalternativet med flest svar 

pekar på att man läser både på grund av skoluppgifter och för eget nöje. Alternativet med näst högst 

svar innebar att respondenten ansåg sig läsa till övervägande del för skoluppgifter. Av de fyra olika 

alternativen var det lägsta svarsalternativet (med 13,3%) att man läser enbart när man måste i 

samband med skoluppgifter. Detta visar att den övriga majoriteten (86,7 %) inte läser för att de 

känner ett tvång, då alternativet som innehåller termen måste erbjuder den typen av medhåll. Det är 

därför rimligt att anta att den övervägande delen av respondenterna läser utifrån både inre och yttre 

motivation. 

Yttre motivation förutsätter en form av yttre krav, något som är tänkbart kan upplevas i samband med 

skolan. Att känna inre motivation i form av lust och känslor av kontroll förutsätter också utifrån 

alternativen i fråga 10 att respondenten inte upplever ett måste i samband med skoluppgifter. 

Attityden till läsning av skönlitteratur är här till dominerande del definierad av nöje då 37,8 % svarar 

att de läser både på grund av skola och nöje och 17,8 % svarar att de läser till övervägande del för 

nöjets skull. Vid sammanslagning av de två kategorierna är det sammanlagt 55, 6 % som indikerar att 

de läser i samband med nöje. Lusten att läsa utgörs här av en majoritet vilket är intressant vid 

mönstret som uppkommer i fråga 18 om ljudböcker. Eleverna har till övervägande en positiv syn på 

läsning som nöje, och de har till övervägande del en vilja av att använda mer ljudböcker i skolan, om 

än av olika orsaker. 

Frågor som ställts angående ljudböcker har varit av olika karaktär. Fråga 17 berör direkt ljudböcker 

och kopplingen till motivation. Respondenterna instämmer till övervägande del (65,8%) i det första 

påståendet om att ljudböcker kan göra att man tycker det är roligare att läsa, även i vanlig bokform. 

Respondenterna fortsätter att svara på övriga påståenden i fråga 17 i vilket det tredje påståendet blir 

betydelsefullt. Påståendet innehåller begreppet motivation och lyder Ljudböcker kan göra mig 

motiverad till att läsa oftare. Majoriteten (totalt 62,1 %) graderar instämmande på skalan vilket 

indikerar att respondenterna tenderar till att instämma i ljudböckers betydelse för motivationen.  

Detta styrks även vidare i det fjärde och sista påståendet i fråga 17 som lyder Ljudböcker gör ingen 

skillnad för min motivation. 60 % graderade i den här frågan att de inte instämde vilket tyder på att 

respondenterna till övervägande del anser ljudböcker kunna påverka motivationen för läsning. 

Enkäten fortsätter vidare genom frågor om ljudböcker och dess eventuella påverkan på användaren. 

Vid de två sista frågorna svarar respondenterna angående nackdelar samt fördelar med användningen 

av ljudböcker. Fråga 19 har att göra med ljudböcker och eventuella nackdelar och fråga 20 berör 

fördelar. Här framkommer det relevant underlag. Vid fråga 19 har svarsalternativet med flest svar 

(33,3 %) att göra med risken för att man kan bli långsammare i sin läsning i samband med 

ljudboksanvändning. Svaret med näst högst svar (31,1 %) berör risken för att tappa ordkunskap om 
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hur ord stavas. Bland alternativen fanns även risker för att man läser mindre fysiska böcker och att 

man inte höll med i något av alternativen. Det svarsalternativ med minst svar var Inget av 

alternativen med 4,5 %. Det finns således en överrepresentation bland de tillfrågade som ser risker 

med användandet av ljudböcker.  

Vid påståenden om eventuella fördelar med bruket av ljudböcker instämmer majoriteten (sammanlagt 

66,7 % på den instämmande delen av skalan) gällande att man kan känna sig mer motiverad för att 

läsa fysiska böcker genom att använda sig av ljudböcker. Det är ett tydligt mönster att en utgörande 

del av respondenterna återkommande ställer sig positiva till bruket av ljudböcker, både som metod i 

skolan och som alternativ till läsning. Majoriteten anser att motivation blir påverkat av ljudböcker 

vilket indikerar att bruket av ljudböcker kan fungera som ett incitament för vidare läsning. 

Gällande inre och yttre förutsättningar är det tydligt att skolan som plats för läsning inte är att föredra 

då enbart en respondent indikerade att hen inte instämde i påståendet som löd Jag läser helst hemma. 

Vid påståendet om att det ska vara lugnt och tyst graderade 51,1 % med nummer 5, Instämmer till 

fullo. Detta tyder på att respondenterna är i stark beroendeställning av yttre faktorer vid lästillfällen 

eftersom majoriteten graderar påståenden angående omgivning som betydelsefulla och dessutom 

genom gradering 5.  

Majoriteten av respondenterna uppvisar en tydlig generell positiv inställning till bruket av ljudböcker. 

Det finns undantag, men i hög utsträckning påvisar statistiken av deras svar att det är många av de 

tillfrågade som ställer sig positiva till ett ökat intag av ljudböcker i skolan. Ljudböckers relation till 

motivation för läsning kan antas utifrån respondenterna vara förknippade med en god tilltro för 

ljudbokens funktion som en motivationsgenerator. Då samtliga svarande går ett studieförberedande 

program är detta en viktig faktor att lyfta. Det är rimligt att anta att den generellt positiva 

inställningen till både läsning av fysiska böcker och bruket av ljudböcker är påverkad av typen av 

gymnasieprogram.  
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13. Slutsatser och förslag på vidare forskning 
Avslutningsvis är det tydligt att elevernas attityder till bruket av ljudböcker i skolan är både 

förknippat med den inre motivationen, kopplat till den personliga lusten och intresset, samt i 

beroendeställning till skolans yttre krav, d.v.s. yttre motivation. Båda delarna korrelerar med 

varandra, då skolans krav där läsning är en grundläggande del i svenskämnet i viss mån uppvisar en 

krock med respondenternas egna intressen. En näst intill fullständig majoritet svarar i fråga (alla 

utom en svarande) graderar bejakande i fråga 11 i påståendet om att man helst läser hemma. Detta 

tyder på att skolan som plats för läsning inte upplevs som fördelaktig. En ytterligare rimlig slutsats är 

att majoriteten av respondenter ställer sig positivt till bruket av ljudböcker som metod för att skapa 

motivation för läsning av skönlitteratur. Det är även tydliga tecken på generellt positiva inställningar 

kring ett ökat intag av ljudböcker i skolan. I hög utsträckning belyser svarsstatistiken att ljudböcker 

kan ses i relation till motivation för läsning och att respondenterna har en god tilltro för ljudbokens 

funktion i skolan. Läsning, motivation och ljudböcker uppvisar enligt undersökningen ett samband. 

Ett samband som till hög grad värderas positivt enligt majoriteten av de tillfrågade. 

Undersökningen har till betydande del varit påverkad av diskrepansen mellan det tilltänkta urvalet 

och det faktiska urvalet. Förslag på vidare forskning är således en större undersökning med ett större 

urval. Vid intresse av genusperspektiv är även granskning kring svarsindelning möjlig och kan ge 

underlag för åtskilliga perspektiv. Webb-enkäter gör det möjligt för ett varierat geografiskt urval, 

vilket vid eventuella framtida studier kan vara möjligheter i hopp om att nyansera resultat från olika 

regioner. Detta är en stark möjlighet vid vidare forskning då ett varierat urval från olika 

gymnasieprogram, samt olika regioner i landet kan ge ett brett underlag för vidare studier. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
1. Kön? 

* 

o   Kvinna 
o   Man 
o   Ickebinär 
o   Annat 

2. Hur gammal är du? 
* 

o   15 
o   16 
o   17 
o   18 
o   19 
o   20 

3. Vilken årskurs går du?  
* 

o   Första året i gymnasiet 
o   Andra året i gymnasiet 
o   Tredje året i gymnasiet 

 

4. Vilken typ av gymnasium går du? 
* 

o   Yrkesinriktat gymnasium 
o   Studieinriktat gymnasium 
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5. Vad stämmer bäst in gällande dina erfarenheter av 
läsning utöver skolan? 

Klicka i alternativet som du tycker bäst stämmer överens 

* 

o   Liten erfarenhet 
o   Sporadiskt (utspritt då och då) 
o   Jag har läst regelbundet, men i perioder 
o   Jag har läst och läser regelbundet någon/några dagar i veckan 
o   Jag har läst och läser regelbundet varje dag 

 
6. Utöver skolan, vilken typ av litteratur har du främst 
läst, fakta eller skönlitteratur? 

 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

* 

o   Jag har liten erfarenhet av båda 
o   Jag har läst ungefär lika mycket av båda sorterna 
o   Jag har främst läst faktalitteratur 
o   Jag har främst läst skönlitteratur 

 

7. Hur ställer du dig till följande påståenden om att 
tidigare läserfarenheter kan påverka en persons läslust? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

En person som läser mycket skönlitteratur har förmodligen fått det intresset hemifrån * 

	
0	 1	 2	 3	 4	 5	

	

Instämmer	inte	alls	 		 		 		 		 		 		 Instämmer	till	fullo	
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Att känna läslust finns antingen inom en eller inte, och är därför inte beroende av 
tidigare erfarenheter * 

	
0	 1	 2	 3	 4	 5	

	

Instämmer	inte	alls	 		 		 		 		 		 		 Instämmer	till	fullo	

 

Skolan kan göra att man känner ett intresse, eller en olust för att läsa * 

	
0	 1	 2	 3	 4	 5	

	

Instämmer	inte	alls	 		 		 		 		 		 		 Instämmer	till	fullo	

 

 

En person som har liten erfarenhet av läsning tycker förmodligen att läsning är tråkigt * 

	
0	 1	 2	 3	 4	 5	

	

Instämmer	inte	alls	 		 		 		 		 		 		 Instämmer	till	fullo	

 

8. Om man inte läser skönlitteratur, vad tror du är den 
främsta orsaken? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

För att det finns annan underhållning som lockar (olika typer av media) * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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För att man inte har någon läsvana sedan tidigare * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

För att man redan läser mycket annat i skolan och inte orkar mer utöver det * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

För att skolan inte lyckats väcka ett intresse * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

För man inte fått vanan hemifrån * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

9. Om man helst läser en viss typ av skönlitteratur (t.ex. 
deckare), vad är troligt som bakomliggande orsak? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 
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Att man fått intresset från kompisar * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

Att man fått intresset hemifrån * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

Att någon typ av media påverkat * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

Att man har ett personligt intresse * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Att skolan kan ha väckt ett intresse * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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10. Vad tycker du stämmer bäst gällande när du läser 
skönlitteratur? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

* 

o   Jag läser enbart när jag måste i samband med skoluppgifter 
o   Jag läser både på grund av skoluppgifter och för eget nöje 
o   Jag läser till övervägande del för skoluppgifter 
o   Jag läser till övervägande del för nöjets skull 

 
 

11. Tycker du att du är motiverad att läsa skönlitteratur 
utöver skolan? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

Jag läser regelbundet och tycker det är kul * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Jag läser enbart i skolan och orkar inte mer utöver det jag redan gör * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls              Instämmer till fullo 

 

Jag läser sporadiskt utöver skolan, men skulle vilja läsa mer * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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Jag läser sporadiskt utöver skolan och tycker det räcker * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Jag tycker läsning är tråkigt och känner mig inte motiverad att göra det * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

12. När du läser skönlitteratur, hur vill du att 
omgivningen ska vara? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

Det ska vara lugnt och tyst * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Det spelar inte särskilt stor roll * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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Jag läser helst i skolan * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Jag läser helst hemma * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Jag har gärna på musik när jag läser * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

13. Tycker du att skolan motiverar dig till att känna 
läslust? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

Till viss del * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Inte alls * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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Ja, men jag måste jobba själv med att bli motiverad * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Nej, skolan måste jobba för att få mig motiverad * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Ja, skolan gör mig motiverad till att läsa skönlitteratur * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

14. Hur är dina erfarenheter av ljudböcker? 

Klicka i alternativet som du tycker bäst stämmer överens 

* 

o   Jag har lyssnat på ljudbok någon gång tidigare 
o   Jag har ingen erfarenhet av ljudbok 
o   Jag lyssnar på ljudböcker regelbundet 
o   Jag lyssnar på ljudböcker sporadiskt 

 

15. Om man inte använt ljudböcker tidigare, vad tror du 
kan vara orsaken? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 
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Man har inget intresse för det * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Man har inte tagit del av det i skolan * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Man har inte hört talas om det hemma * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

För att man tycker det verkar jobbigt att koncentrera sig på lyssnandet * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

16. Hur tycker du skolan har arbetat med ljudböcker, har 
det varit ett möjligt alternativ som lärare lyft för dig som 
läsare? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 
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Lärare har aldrig nämnt ljudböcker * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Lärare har sagt att elever kan få använda ljudböcker (vid vissa tillfällen) * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Lärare har ofta jobbat med ljudböcker i klassen och jag är därför van vid det * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Enbart elever som har lässvårigheter har fått jobba med ljudbok * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

Alla elever får välja om de vill använda ljudböcker istället för vanlig bok * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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17. Hur tror du att ljudböcker kan påverka din motivation 
för läsning?  

 
Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

Ljudböcker kan göra att jag tycker att det är roligare att läsa, även i vanlig bokform * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Ljudböcker kan göra att jag föredrar dem istället för vanliga böcker * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

Ljudböcker kan göra mig motiverad till att läsa oftare * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

 

Ljudböcker gör ingen skillnad för min motivation * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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18. Hur ser du på att använda ljudböcker i skolan?  

Klicka i alternativet som du tycker bäst stämmer överens 

* 

o   Jag vill använda mer ljudböcker, istället för fysisk bok 
o   Jag vill använda mer ljudböcker, tillsammans med fysisk bok 
o   Jag vill använda mer fysiska böcker 
o   Jag bryr mig inte om det är mer eller mindre användning av ljudböcker 
o   Jag vill använda mindre ljudböcker 
 

19. Tror du det kan finnas några nackdelar med att 
använda sig av ljudböcker? 

Klicka i alternativet som du tycker bäst stämmer överens 

* 

o   Jag tror inte det gör någon skillnad 
o   Jag tror det kan göra att man läser mindre fysiska böcker 
o   Jag tror man kan tappa ordkunskap om hur ord stavas 
o   Jag tror man kan bli långsammare i sin läsning om man vänjer sig vid ljudböcker 
o   Inget av alternativen 

 

20. Tror du det kan finnas några fördelar med att 
använda sig av ljudböcker? 

Klicka i alternativen utefter vad du tycker bäst stämmer överens med respektive 
påstående 

 

Man kan känna sig mer motiverad att läsa även fysiska böcker * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

  



	 62 

Man kan kombinera genom att ha fysiska böcker framför sig när man lyssnar på 
ljudböcker och bli en bättre läsare * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 

 

Man kan med ljudböcker känna en större motivation inför läsning om man tidigare tyckt 
det varit tråkigt * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls             Instämmer till fullo 
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Bilaga 2. Enkätsvar 
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