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Abstract 

Audiobooks have become increasingly popular and accessible during the past couple of 

years. Concurrently, students’ reading comprehension has decreased. Therefore, teachers 

must work toward improving students’ reading comprehension but also relate to 

audiobooks as a phenomenon. Thus, this qualitative study aimed to explore similarities 

and differences between reading comprehension and listening comprehension through 

previous research, an examination of the course Svenska 1 and interviews with three 

professionals within the target area. The curriculum of Svenska 1 legitimises the use of 

audiobooks and does not specify the concept of reading, therefore allowing teachers to 

interpret whether audiobooks should or can be used. Although the input is of different 

characters in the two modalities, the phase of processing and comprehending is similar. 

Moreover, listening comprehension is a biologically primary ability and can suit students 

with a limited working memory.  According to the findings of this study, students 

struggling with word decoding can linguistically assimilate more complex texts through 

the auditive modality. Hence, audiobooks can be used in educational purpose since they 

provide linguistic content and practice students’ empathy. However, listeners mainly 

extract the gist of a text. Therefore, they rely more on background knowledge and logic 

rules when reconstructing a text. Consequently, listening can burden students’ working 

memory and listeners sometimes miss the intended meaning of a text. Finally, background 

knowledge, motivation, strategies and word decoding are what researchers believe to be 

most important for reading comprehension. Even more skilled readers need to practice 

their decoding skills and therefore a recommendation is to teach decoding parallel to 

knowledge acquisition, which can be provided through audiobooks. 
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1 Inledning 

Att öka elevers läsförståelse är inte bara viktigt i svenskämnet, utan ligger till grund för 

elevers lärande i samtliga ämnen. Dessutom är en god läsförståelse inte enbart nödvändig 

inom utbildningssystemet. Läsförståelse är också betydelsefullt för att vi ska kunna delta 

både i arbetslivet och i samhället: 

  

Läsförståelse är en form av kompetens som är fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som 

vårt. Det gäller inte bara inom utbildningssystemet där förståelse av olika typer av texter är och 

förblir en viktig sida av elevernas förmåga att tillägna sig kunskap. Att läsa med förståelse och 

förstånd är minst lika viktigt utanför utbildningssystemet för att nå ett fullvärdigt deltagande i 

arbetsliv och samhälle. (Bråten, 2008: 11) 

  

Elevers läsförståelse har enligt den senaste PISA-undersökningen 2015 ökat från den 

föregående undersökningen 2012, skriver Skolverket (2016: 22) i sin rapport. Trots det 

presterar svenska elever fortfarande sämre än vad de gjorde för tio år sedan. Det finns 

följaktligen ett behov att ytterligare öka läsförståelsen hos elever för att i framtiden uppnå 

ett ännu bättre resultat. Det är därmed en relevant och viktig uppgift att arbeta aktivt i 

skolan för att öka elevers läsförståelse. 

  

Det finns flera utmaningar som blivande svensklärare i arbetet med att utveckla och 

förbättra elevers läsförståelse. Utmaningarna ligger i att främja läsning och öka elevers 

läsförståelse i relation till vetenskapliga teorier och riktlinjer i styrdokument. För lärare 

är det ramen att förhålla sig till vid planering, utvärdering och bedömning av elevers 

läsförståelse. På så vis bör det alltid finnas ett medvetet ställningstagande kring dessa 

aspekter. Även om lärarutbildningen har bidragit med kunskaper och insikter gällande ett 

läsutvecklande arbete, upplever vi att det finns ett behov att vidareutveckla våra 

kunskaper om läsförståelse och de ramar vi har att förhålla oss till. 

  

Utöver vårt eget intresse samt behov av ytterligare kunskaper inom ämnet läsförståelse, 

stötte vi även på tecken under vår sista praktik på lärarutbildningen, som visar att det finns 

en problematik gällande elevers läsförmåga och läspreferenser. Problematiken vi 

observerade var att många elever föredrog att lyssna på böcker istället för att läsa dem. 

En rimlig anledning till detta är att elevers levnadsvanor har förändrats under de senaste 

åren och därmed mönstret i användandet av medier och litteratur.  Idag finns det en stor 

tillgång av text i form av ljudfiler, som ljudböcker och podcasts. Adelmann (2011: 48) 

skriver att det är genom mobiler, musik och internet som vi ser den tydligaste tendensen 

till att lyssnandet erövrar nya språkliga domäner och att det muntliga språket är på stark 

frammarsch. Försäljningen av digitala böcker har ökat både i de ordinarie 

försäljningskanalerna och genom digitala abonnemangstjänster, som BookBeat, Nextory 

och Storytel. I de ordinarie försäljningskanalerna ökade den digitala ljudboken med 22,8 

procent och e-boken med 3,1 procent. Hos de digitala abonnemangstjänsterna ökade 

försäljningen av ljudböcker med 116,8 procent och e-böcker med 330,2 procent. 

(Wikberg, 2017: 23) Värt att nämnas är att även om e-boken har ökat mer procentuellt är 
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ljudboken populärare än e-boken: ”bara en av tjugo sålda digitala böcker är en e-bok, 

resten är digitala ljudböcker” (Wikberg, 2017: 23). Därför är ljudboken, till skillnad från 

talboken som inte är en kommersiell produkt, den huvudsakliga brännpunkten i denna 

uppsats. Talboken har även tillskillnad från ljudboken en rak och ofärgad inläsning och 

påminner därför mindre om vårt talspråk. 

  

Ljudboken används sålunda allt mer och möjligen syns även detta i skolorna.  I efterhand 

har vi reflekterat över vad det innebär för eleverna och deras läsförståelse. 

Tillgängligheten av ljudböcker i sig behöver nödvändigtvis inte vara ett problem. Likväl 

är ljudböcker ytterligare en aspekt att förhålla sig till som lärare när syftet och målet med 

läsundervisning är att förbättra läsförståelsen. Lärare bör kunna förhålla sig till ljudböcker 

som fenomen, genom forskning och litteratur. Detta gäller även frågor som rör 

bedömning. Om elever bedöms genom att lyssna istället för att exempelvis läsa en roman, 

vet vi då som lärare vad vi bedömer? Är det deras läsförståelse eller hörförståelse och vad 

är skillnaden, i så fall? 

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att läsförståelse är viktigt såväl i 

utbildningssystemet som utanför. För oss som blivande svensklärare är det därför relevant 

och viktigt att kunna ta aktiva ställningstaganden när vi planerar, genomför, utvärderar 

och bedömer läsundervisning, baserat på vetenskapliga teorier och forskning. Ytterligare 

en aspekt gällande läsförståelse är det allt mer digitaliserade samhället där ljudböcker 

blivit lättillgängligt. Dessutom finns ingen tidigare forskning som jämför läs- och 

hörförståelse på ett övergripande och grundläggande sätt. Det finns således ett behov att 

föra dessa forskningsfält samman för att undersöka hur läs- och hörförståelse kan påverka 

såväl pedagogiska-, didaktiska- och bedömningsaspekter i svenskundervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra läs- och hörförståelse. Vi vill undersöka hur läs- 

och hörförståelse skiljer sig åt eller relaterar till varandra och synliggöra den komplexitet 

som dessa två förmågor innebär i undervisningssituationer i svenskämnet. 

  

Frågeställningar: 

  

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan läs- och hörförståelse? 

2. Vilka riktlinjer finns i styrdokumenten för Svenska 1 gällande läsning och lyssning?  

3. Hur resonerar sakkunniga om användandet av ljudböcker inom 

litteraturundervisningen? 
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1.2 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras de metoder som använts i examensarbetet. Följaktligen 

beskrivs samarbetet och uppdelningen, litteraturöversikten, val av metod och 

material, genomförande, reliabilitet samt validitet och etiska principer samt uppsatsens 

disposition. 

 

1.2.1 Samarbete och uppdelning 

Detta examensarbete utfördes gemensamt, vilket i sin tur medförde ett antal fördelar. 

Bland dessa fördelar var idéutbytet ett av de viktigaste. Samarbetet har även resultaterat 

i en uppsats med en fördjupad undersökning. Detta eftersom insamlandet och 

sammanfattandet av materialet har skett individuellt, men sedan jämförts i syfte att ge en 

bredare inblick i området. Vidare var det problematiskt att dela upp arbetet i två delar då 

en sådan uppdelning skulle resultera i två olika arbeten i ett. Därför skrevs större delar av 

arbetet tillsammans. Även intervjuer, transkribering och sammanställningen av 

intervjuerna utfördes gemensamt. 

1.2.2 Litteraturöversikt  

Detta examensarbete har baserats på en mängd olika källor. Vissa böcker och studier var 

av större betydelse för kartläggningen och jämförelsen mellan läs- och hörförståelse. 

Däremot krävdes det kompletterande litteratur i form av böcker, studier och artiklar vid 

beskrivningen av läs- och hörförståelse kopplat till undervisning och bedömning.  

 

Ivar Bråten och Gary Buck var till stor hjälp i redogörelsen av läs- och hörförståelse. 

Bråten är professor inom pedagogik och specialpedagogik och har bidragit mycket med 

sin bok Läsförståelse i teori och praktik (2008). Hans bok var informativ och stod till 

grund för beskrivningen av läsförståelse i uppsatsen. Vidare var Buck till stor hjälp vid 

redogörelsen av hörförståelse. Buck är en erfaren språklärare som dessutom är expert 

inom bedömning. Boken Assessing Listening (2001) förklarar på ett djupgående sätt de 

komponenter och aspekter som tillsammans utgör hörförståelse och har varit till stor 

nytta. 

 

Barbro Westlund har en bakgrund som lågstadielärare, men idag arbetar hon som lektor i 

läs- och skrivutveckling. Westlund inriktar sig på bedömning av läs- och hörförståelse 

vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon har författat flera 

uppmärksammade böcker inom området bedömning och är aktiv inom läsundervisning. 

Bland annat har hon skrivit två böcker som har använts vid uppsatsens bedömningsdel: 

Att undervisa i läsförståelse (2012) och Att bedöma elevers läsförståelse (2013).   

 

Förutom Bråtens, Bucks och Westlunds arbeten består denna uppsats till stor del av olika 

studier och artiklar som varit relevanta för området. Dit hör bland annat Skolverkets 

dokument och riktlinjer. Utöver den litteratur som använts till litteraturstudien har även 
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handböcker i uppsatsskrivande nyttjats, samt handböcker om intervju som metod. I dessa 

fall har särskilt Jan Krag Jacobsens Intervju: Konsten att lyssna och fråga (1993) och 

Eriksson-Zetterquist samt Arnes kapitel i Handbok i kvalitativa metoder (2011) använts. 

1.2.3 Val av metod 

Denna uppsats valdes att utföras kvalitativt. Det innebar att syftet var att visa den 

komplexitet som användandet av ljudböcker i svenskundervisningen medför, snarare än 

att reducera komplexiteten till enkla samband. (Alvehus, 2013: 20) Som komplement till 

litteraturstudien har semistrukturerade intervjuer använts. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2012: 36) skriver att intervjuer med individer som är verksamma och kunniga inom ett 

område ger en inblick i de förhållanden som råder där och kunskap om ämnet. Intervju 

som metod var därför lämplig för uppsatsens syfte, eftersom metoden tillåter nya, 

oförutsedda aspekter som kan vara av intresse att framkomma under intervjuns gång. 

(Krag Jacobsen, 1993:18)  

 

Dalen (2015: 58) skriver att valet av informanter är viktigt inom kvalitativ 

intervjuforskning. En utgångspunkt är att antalet informanter inte ska vara för stort, då 

utförande och bearbetningen är en tidskrävande process. Samtidigt måste det 

intervjumaterial som samlas in vara av sådan kvalitet att det utgör tillräckligt med 

underlag för att kunna tolkas samt analyseras. Alvehus (2013: 67) skriver att det självklart 

är intressant att intervjua personer som kan relatera till de frågor man vill ställa. Därför 

valdes ett strategiskt urval, vilket resulterade i att tre personer tillhörande olika 

yrkesområden intervjuades. Således intervjuades en lärare, en logoped och en 

kognitionsforskare. Med det sagt kan deras syn inte spegla hela deras yrkeskår, men deras 

uppfattningar gav en indikation för hur diskursen kan se ut inom respektive yrkesområde.  

 

En fördel med kvalitativa intervjuer är att man utifrån situationen kan anpassa frågorna 

och ordningen. På så sätt får man svar på fler frågor och en bredare bild med fler nyanser 

och dimensioner än vid standardiserade frågor. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2012: 36) 

Detta utesluter inte användandet av vissa standardiserade frågor även vid en kvalitativ 

intervju, exempelvis om syftet är att jämföra svaren med andra undersökningar. 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012: 40) Inför intervjuerna i denna studie skapades tre 

huvudfrågor samt följdfrågor till varje huvudfråga. Huvudfrågorna anpassades i en liten 

grad utifrån informanternas kompetensområde. Detta för att liknande frågor skulle 

ställas till samtliga intervjupersoner, men också för att skapa olika infallsvinklar. 

Förberedda följdfrågor bidrar dessutom med möjligheten att anpassa frågorna och 

ordningen. För att senare kunna jämföra intervjupersonernas svar användes samma 

huvudfrågor, men vilka följdfrågor som blev relevanta styrdes under samtalets gång. När 

frågorna formulerades var det viktigt att de var tydliga och inte öppna för tolkning. 

Nämnvärt är också att enbart tre huvudfrågor användes för att uppnå kvalité i svaren.   
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1.2.4 Genomförande  

Litteraturstudien  

Läs- och hörförståelse undersöktes inledningsvis separat, eftersom en av uppsatsens 

forskningsfrågor syftar till att svara på vilka skillnader och likheter som finns mellan läs- 

och hörförståelse. Värt att nämnas är att vissa förmågor krävs både för läs- och 

hörförståelse. Däremot beskrivs förmågorna på olika sätt i de respektive forskningsfälten. 

Ett exempel på detta är inferenser, som beskrivs i både läs- och hörförståelseforskningen. 

Därför har vissa förmågor, som inferenser, placerats i både läs- och 

hörförståelseavsnitten. Dessutom finns det förmågor som är mer generella och som 

självklart krävs för att skapa förståelse i respektive modalitet. Placeringen av dessa 

komponenter eller förmågor, till exempel uppmärksamhet, motivation, mentala modeller 

och skript och scheman, har fallit på det område där de oftast nämns i forskningen. 

 

Jämförelsen av läs- och hörförståelse 

En jämförelse av läs- och hörförståelse utfördes baserat på materialet i litteraturstudien, 

men även med hjälp av ytterligare studier. De studier som kompletterade litteraturstudiens 

material var studier som inte självklart hörde till antingen läs- eller hörförståelse, utan 

som berörde båda områdena.  

 

Intervjuerna  

Inledningsvis resonerades om vilka informanter som ansågs vara aktuella att intervjua. 

Tre olika kompetensområden valdes ut för att skapa en heltäckande bild av 

problemområdet. När dessa tre områden var fastslagna inleddes ett uppsökande av 

personer med relevant kunskap i relation till vårt problemområde samt syfte. Ett mejl 

skickades därefter ut till informanter som ansågs lämpliga för undersökningen. Vidare 

förklarades det övergripande syftet samt vad deras kompetens och yrkeserfarenhet kunde 

bidra med. Detta ledde till att tre informanter tackade ja till att delta i undersökningen. 

Innan intervjuerna påbörjades förtydligades det att samtalet skulle spelas in för att 

underlätta transkriberingsprocessen, vilket godkändes av samtliga intervjudeltagare. Vid 

intervjuerna deltog vi båda och frågorna fördelades jämt mellan oss. Grunden för 

intervjuerna var de sedan innan förberedda frågorna. Samtalet hölls dock öppet för andra 

infallsvinklar. Vid några tillfällen ställdes följdfrågor som inte var förberedda. 

Efter varje intervju påbörjades transkriberingsarbetet i direkt anslutning. Detta för att 

behålla samtalet färskt i minnet och för att kunna utvärdera intervjuns kvalité för framtida 

intervjuer. Vid sammanställningen av intervjumaterialet sorterades svaren utifrån de tre 

huvudfrågorna. Sedan sammanställdes svaren och sorterades vid resultatredovisningen 

utifrån hur de relaterade till varandra. Svar som inte ansågs vara relevanta för 

undersökningen uteslöts från resultatredovisningen. Intervjumaterialet som valdes ut till 

resultatredovisningen diskuterades slutligen i relation till studierna. 
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1.2.5 Reliabilitet och validitet 

Litteraturstudien 

Det finns som tidigare nämnts inte mycket forskning som jämför läs- och hörförståelse 

på ett övergripande sätt. Det finns däremot mycket forskning inom både läs- och 

hörförståelse. Således har tidigare forskning sovrats bland och det som funnits relevant 

har valts ut och använts i en sammanställande jämförelse. På grund av detta baserades 

jämförelsen på urvalet av den forskning som finns. En avgränsning har varit nödvändig 

eftersom all forskning inom ämnet inte har kunnat tas del av. Vidare har läroplanen för 

Svenska 1 undersökts med syftet att undersöka hur läroplanen framhåller läsning och 

lyssning, vilket även var en avgränsning som gjorts baserats på uppsatsens omfång. Om 

samtliga svenskkurser undersökts hade det givna omfånget överstigits. 

 

Intervjuerna  

Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet med studien och för att ge en fördjupad 

inblick i tre olika yrkesroller som var och en var relevanta för uppsatsens syfte. Det är 

alltså möjligt att utföra samma undersökning igen. Däremot kan svaren skifta eftersom 

olika individer har varierade erfarenheter och åsikter. Vidare förklarades de frågor som 

upplevdes otydliga för informanterna, vilket ökar validiteten i intervjuundersökningen. 

Däremot upptäcktes det vid granskningen av intervjuerna att svaren inte alltid har speglat 

frågan som ställdes. Att intervjupersonerna svarade utanför frågan kan berott på att 

informanterna har olika kompetenser och svarat utifrån sina kunskaper. En annan 

förklaring till detta kan ha varit att vi saknar rutin som intervjuare. 

1.2.6 Etiska principer  

Innan intervjuerna tog plats informerades informanterna om uppsatsens syfte och ämne. 

Informanterna delgavs även om i vilket sammanhang uppsatsen kommer publiceras, hur 

lång tid det hela kan ta och vilka rättigheter de har (Krag Jacobsen, 1993: 192). Vad 

informanternas roll i studien skulle bidra med förtydligades också, i enlighet med 

informationskravet. Informanterna anonymiserades även enligt konfidentialitetskravet, 

vilket innebar att de är anonyma genom hela uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002: 7-12).   

1.2.7 Uppsatsens disposition 

De komponenter som tillsammans utgör läs- och hörförståelse redogörs för i avsnitt 2 i 

turordning, följt av en jämförelse av desamma under avsnitt 3. Därpå redogörs de delar 

ur styrdokument och läroplanen för Svenska 1 som funnits relevanta utifrån uppsatsens 

syfte i avsnitt 4. I avsnitt 5 redovisas intervjuresultatet och slutligen följer en diskussion 

under avsnitt 6.  
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2 Litteraturstudie 

I denna litteraturstudie kommer läsförståelse definieras och förklaras genom tidigare 

forskning. Forskningen lyfter olika viktiga komponenter för läsförståelsen och en 

närmare granskning av de komponenter som tillsammans skapar läsförståelse kommer 

att redogöras för. Vidare kommer även hörförståelse beskrivas, återigen genom att 

granska de komponenter som tillsammans skapar hörförståelse.  

2.1 Läsförståelse  

I detta avsnitt kommer inledningsvis ett vanligt synsätt på läsförståelse presenteras, the 

simple view of reading. Därefter följer de komponenter som enligt tidigare forskning är 

av betydelse för läsförståelsen. Vi har valt att dela in dessa komponenter i följande 

underrubriker: ordavkodning, talspråk, icke-språkliga kognitiva förmågor, kunskap om 

skriftspråk, förståelsestrategier, motivation, och slutligen inferensläsning.  

2.1.1 Simple view of reading 

Läsförståelse kan enligt Bråten (2008: 47) definieras som:  

 

Att skapa mening genom att genomsöka och samspela med skriven text. Å ena sidan handlar det 

alltså om att utvinna den mening som texten förmedlar – det vill säga om en textnära förståelse – å 

andra sidan gäller det att skapa mening genom att dra slutsatser som går utöver textens bokstavliga 

innebörd. 

 

Läsförståelse kan alltså beskrivas som produkten av läsning. Läsförståelse bygger på en 

textnära förståelse, men också på förmågan att dra slutsatser utöver den bokstavliga 

innebörden. Läsförståelse innebär sålunda att läsaren dels kan avkoda en skriven text, 

men samtidigt förstå innehållet i den (Hoover & Gough, 1990: 131). Ett av de klassiska 

synsätten som beskriver läsförståelse är the simple view of reading. Hoover och Gough 

har gjort en modell som beskriver the simple view of reading. Modellen visar ett 

beroendeförhållande mellan ordavkodning och förståelse. Hoover och Gough menar att 

om ordavkodningen fungerar dåligt påverkar det läsförståelsen även om hörförståelsen 

skulle vara tillfredsställande. Samma sak gäller om hörförståelsen fungerar sämre 

påverkar det läsförståelsen även om ordavkodningen skulle fungera. Båda processerna 

måste samverka enligt en multiplikativ modell – L(äsning) = A(vkodning) x F(örståelse). 

(Hoover & Gough, 1990: 130) Myrberg menar att läsare kan fungera bra i båda 

avseendena. En individ kan ha problem med ordavkodning men samtidigt ha fungerande 

förståelseprocesser. Det förekommer också att läsare har bristande förståelse, men väl 

fungerande ordavkodning. Den sista kombinationen i modellen där läsaren har en 

bristande avkodningsförmåga samt hörförståelse brukar vanligtvis beskrivas som en 

”allmänt dålig läsare”. (Myrberg, 2007: 12) 
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2.1.2 Ordavkodning 

Avkodning vid läsning förklaras enligt Hoover och Gough genom att läsaren kan hantera 

kodade texter i skrift och samtidigt omvandla koden till språk. Detta sker när varje 

bokstav kodas av för sig eller genom att ordens bokstavsföljd känns igen av läsaren. 

(Hoover och Gough, 1990: 130-131) Bråten (2008: 50) förklarar ordavkodning med hjälp 

av följande komponenter: medvetenhet om skrift och kunskap, om begrepp som gäller 

skrift, alfabetisk kunskap, stavning och igenkännandet av hela ord.  

 

Den första komponenten, medvetenhet om skrift och kunskap är vital om barn ska lära 

sig läsa och kan ses som en huvudsaklig kompetens. Inom den kompetensen hör bland 

annat grundläggande förståelse för hur skriftspråket är uppbyggt: skrivna ord skiljs åt med 

mellanrum, skrivna ord kan representera talade ord, läsning löper från vänster till höger, 

bokstäver motsvarar skilda ljud, med flera. (Bråten, 2008: 50) Alfabetisk kunskap kallas 

ofta även för fonologisk avkodning. Alfabetisk kunskap kan förklaras som förmågan att 

kunna skilja på bokstäver och koppla bokstäver eller bokstavskombinationer till enskilda 

ljud. På så vis kan orden ljudas fram. Även kunskap om stavning har betydelse för 

ordavkodningen. Det faktum att elever måste notera alla enheter i ordet, i den rätta 

ordningsföljden är av betydelse för ordavkodningen. (Bråten, 2008: 50–51) Förmågan att 

ljuda fram ord genom enskilda bokstäver är förstås inte det effektivaste sättet att avkoda 

ord, men kan vara fördelaktigt vid vissa tillfällen när elever inte direkt känner igen ett 

ord. Desto effektivare är igenkännandet av hela ord, som innebär att ordets skriftbild 

associeras med dess uttal och betydelse. (Bråten 2008: 51)  

 

Ordavkodningsfärdigheter 

Vellutino (2003) skriver om de färdigheter vi behöver för att avkoda ord. Dessa är: 

fonologisk medvetenhet, ortografisk medvetenhet, ordförråd och grundläggande 

kognitiva förmågor, som fonologiskt minne och förmågan att knyta samman verbal och 

visuell information.  

 

Den fonologiska medvetenheten innebär att man har kunskap och medvetenhet om att 

talade ord består av olika enheter, som stavelser och individuella ljud, det vill säga fonem. 

(Vellutino, 2003: 56). Den andra medvetenheten handlar om kunskap om det ortografiska 

systemet. Ortografisk medvetenhet handlar om återkommande bokstavskombinationer 

och dess uttal. Om barn är medvetna om sådana mönster kan det bidra till att 

ordavkodningen blir effektivare. (Vellutino, 2003: 57-58) Ordförrådet är också en viktig 

del för ordavkodningen. Det är svårare för barn att avkoda ord som inte är en naturlig del 

av deras vokabulär. Slutligen är även vårt fonologiska minne, som består både av ett 

korttidsminne och långtidsminne för språkliga enheter, av betydelse för ordavkodning. 

(Bråten, 2008: 52) Bråten skriver att vi behöver kunskap om dessa språkliga enheter. 

Språkliga enheter som är bland annat stavelser, fonem och meningar för att kunna dela in 

talade ord i mindre ljudenheter, vilket leder till helordsläsning, utvecklar vårt ordförråd 

och hjälper oss minnas det vi läst. (ibid.) 
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2.1.3 Talspråk 

Bråten (2008: 55) menar att elevers muntliga språkkompetens är av stor vikt för 

läsförståelsen och listar fyra betydande aspekter gällande muntlig språkkompetens. Dessa 

är: ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och verbalt minne.  

 

Ordförråd 

För att kunna förstå innehållet i en text är det viktigt att förstå innebörden av enskilda ord. 

Läsaren kommer att komma i kontakt med olika ord, beroende på vad ämnet eller temat i 

texten är. Vissa texter har en mycket specifik vokabulär. Om läsaren inte förstår de mer 

ämnesspecifika orden blir förståelsen bristande. På grund av detta kan läsare med ett mer 

utvecklat ordförråd tillgodogöra sig en text bättre och alltså förstå den bättre. (Bråten, 

2008: 56) 

 

Grammatik 

En del kunskaper i grammatik behövs också för att förstå det lästa. Det kan innebära att 

elever har antingen implicita eller explicita grammatiska kunskaper. (Bråten, 2008: 56) 

Implicit kunskap brukar även kallas tyst eller outtalad och innebär att elever besitter 

grammatisk kunskap, men kunskapen är omedveten. Explicit kunskap å andra sidan är 

sådan som kan uttryckas och är medveten. De implicita och explicita grammatiska 

kunskaper som elever kan ha är bland annat kunskap om ordklasser, ordstammar och 

andra strukturer som aktiv och passiv form. Kunskaper om grammatik är dock naturligtvis 

något som följer ålder i förhållande till kunskap. (ibid.) 

 

Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet är en medvetenhet om språkliga strukturer, som syntaktisk 

medvetenhet och pragmatisk medvetenhet. Elevers mottaglighet för vad som är 

grammatiskt korrekt från en syntaktisk synpunkt bidrar till att de kan avgöra om en 

mening följer språkets regler gällande böjning och satsbyggnad. Pragmatisk medvetenhet 

å andra sidan handlar om “Elevers känsla för hur språket används i kommunikationssyfte” 

(Bråten, 2008: 57). För att föra en dialog måste man bland annat förstå dialogpartnerns 

budskap, hur turtagning i samtal fungerar, intonation och röststyrka. Den sortens 

medvetenhet, det vill säga pragmatisk medvetenhet, bidrar till att elever lättare kan följa 

med i ett idéutbyte när texten har en dialogform. (ibid.) 

 

Verbalt minne 

När vi hämtar meningsfulla språkliga enheter från korttidsminnet, arbetsminnet eller 

långtidsminnet använder vi vårt verbala minne. I korttidsminnet kan vi bara bevara 

information i några sekunder. När vi läser måste vi alltså under den tiden hinna uppfatta 

textens innebörd, det vill säga orden och meningarna. Innehållet i det lästa lagras å andra 

sidan i arbetsminnet som har en längre varaktighet. Med hjälp av arbetsminnet kan vi 

koppla samman information och skapa större meningssammanhang. Vårt långtidsminne 
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lagrar information i obegränsad utsträckning, bland annat språklig information. (Bråten, 

2008: 57) 

2.1.4 Icke-språkliga kognitiva förmågor 

Förutom de tidigare nämnda kognitiva förmågorna som ordavkodning, språklig 

medvetenhet och verbalt minne, finns det ett antal ytterligare kognitiva förmågor som är 

av vikt för vår läsförståelse. Vellutino (2003) har valt att dela in de icke-språkliga 

kognitiva förmågorna utifrån: uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga, generell 

intelligens och förkunskaper. 

 

Uppmärksamhet 

Uppmärksamhetsproblematik kan bero på neurologiska störningar som ADHD, men även 

andra faktorer, som låg motivation för läsning, litet intresse för innehållet eller bristfällig 

avkodningsförmåga. (Bråten, 2008: 61) Till exempel kan ett begränsat ordförråd, 

bristande förkunskaper eller litet intresse för ämnet i sig direkt påverka 

uppmärksamheten. Dessa faktorer kan även samspela och tillsammans bidra till 

uppmärksamhetsproblem. (Vellutino, 2003: 65) Förmågan att arbeta med koncentration 

och uppmärksamhet är en viktig förmåga för att kunna skapa förståelse under läsning. 

Individer som klarar av att arbeta fokuserat har en klar fördel i jämförelse med de som 

inte klarar av att arbeta uppmärksamt. Bristande uppmärksamhet kan i sin tur leda till 

bristande förståelse av mer komplicerade texter. (Bråten, 2008: 61)  

 

Visuell föreställningsförmåga 

Läsförståelsen påverkas av läsarens förmåga att skapa, förvara och ta fram visuella bilder 

och föreställningar. En duktig läsare skapar inre bilder av meningarna i texten. Det i sig 

skapar en personlig tolkning och föreställning av innehållet, vilket ger en djupare 

förståelse av det lästa menar Bråten. Att kunna visualisera texten är särskilt användbart i 

texter som har ett konkret innehåll, det vill säga texter som beskriver saker, människor 

och konkreta handlingar. (Bråten, 2008: 62) 

 

Generell intelligens 

Intelligens och läsförståelse hänger ihop, vilket förefaller rimligt. För att kunna förstå det 

vi läser är det viktigt att vi kan tänka logiskt, analysera information kritiskt samt dra 

slutsatser som inte är direkt uttryckta i texten. Däremot visar forskning att om sambandet 

mellan intelligens och läsförståelse är tydligt, är sambandet mellan ordavkodning och 

intelligens betydligt mindre tydligt. Det bekräftar att god läsförståelse är beroende av de 

komponenter som finns, utöver en felfri och flytande ordavkodning. (Bråten, 2008: 63) 

 

Förkunskaper 

Vad läsaren får ut av att läsa en text har en stark sammankoppling till vad eleven tidigare 

känner till om textens innehåll, det vill säga läsarens förkunskaper om texten. 

Förkunskaper möjliggör förmågan att dra slutsatser och tolka information som 
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presenteras i texten samt att läsaren kan jämföra det med de kunskaper läsaren har sedan 

innan inom området. (Bråten 2008: 63-64) Bråten menar att förkunskaper till och med är 

den allra viktigaste komponenten för läsförståelsen.  Elever som har en sämre 

ordavkodningsförmåga kan kompensera sina svårigheter med hjälp av 

läsförståelseundervisning som syftar till att öka elevernas förkunskaper och 

förståelsestrategier. Cromley, Snyder-Hogan och Lucwic-Dubois (2010: 696) visade 

också att det finns en viss korrelation mellan förkunskap eller erfarenhet av textens ämne 

och generella resultat vid läsförståelsetest. Den relationen tyder på att desto mer 

förkunskap en läsare har, desto bättre kan hon eller han förstå texten.   

2.1.5 Kunskap om skriftspråk 

Det finns många likheter mellan muntligt och skriftligt språk och det finns även ett 

samband mellan muntlig språkkompetens och läsförståelse. Däremot finns det viktiga 

skillnader mellan muntligt och skriftligt språk. Därför är det angeläget att eleven är 

medveten om skriftspråkets särdrag då det har betydelse för läsförståelsen. (Bråten, 2008: 

66) Skriftspråket är mindre spontant än talspråket och mer permanent, vilket bidrar till att 

läsaren kan tolka och studera texten flera gånger. Det är viktigt att elever blir bekanta med 

vad som kännetecknar berättande texter till skillnad från sakprosa och informativa texter. 

En elev som har stor erfarenhet av berättande texter är medveten om att syftet oftast är att 

underhålla läsaren, att det finns ett centralt tema och att den innehåller flera huvud- och 

bipersoner. Med erfarenhet kan även eleven förstå en texts struktur, med inledning, 

mittenparti och avslut. Genom att eleven har kännedom om den här typen av struktur i 

berättelser bidrar det till att eleven lättare förstår innehållet i texten. Samma sak gäller för 

elever som är förtrogna med faktatexter. De förstår strukturen och vet att avsikten med 

texten är att förmedla och diskutera information om ett tema eller sakförhållande. 

Personer med god läsförmåga har ofta bättre kunskap mellan olika genrer än vad personer 

med sämre läsförståelse har. Det resulterar i att det blir lättare för de med god läsförmåga 

att hantera och förstå olika typer av texter och dra nytta av dem. (Vellutino, 2003: 63-64) 

2.1.6 Förståelsestrategier 

Goda läsare är aktiva när de läser. Aktiva läsare använder sig av lässtrategier genom hela 

texten. Användning av lässtrategier innebär exempelvis att läsaren försöker förutse 

innehållet i texten, ställer frågor till sig själv under läsningens gång och försöker besvara 

dem. Med hjälp av strategier försöker läsaren skapa visuella föreställningar utifrån texten, 

sammanfatta innehållet i texten med egna ord samt klargöra svåra ord och dra slutsatser. 

(Bråten, 2008: 69) Westlund (2013: 51) skriver att lässtrategier avser specifika 

förståelseprocedurer för att nå läsförståelse. Begreppet lässtrategier innebär i sin tur olika 

kognitiva strategier som aktiveras för att skapa mening i en text.  

 

Lässtrategier kan definieras som “mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket 

för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka och 

styra sin egen textförståelse” (Bråten, 2008: 69). Lässtrategier kan delas in i fyra olika 
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grupper: minnesstrategier, struktureringstrategier, elaboreringsstrategier och 

övervvakningsstrategier. Minnesstrategier används för att upprepa och repetera 

information i texten. Struktureringsstrategier används för att koppla ihop eller sortera 

information eller idéer som presenteras i texten, exempelvis genom att göra 

sammanfattningar och på så sätt skapa sig en uppfattning och översikt av innehållet i 

texten. Elaboreringsstrategier används för att göra texten mer meningsfull genom att 

bearbeta, fördjupa och ta vara på den nya informationen i jämförelse med den kunskap 

läsaren tidigare har inom området och kan koppla det till t.ex. tidigare erfarenheter för att 

förstå innehållet. Övervakningsstrategier använder läsaren för att kontrollera och bedöma 

den egna förståelsen under läsningen, exempelvis genom att fråga sig själv om den lästa 

texten är förstådd. Om inte, bör läsaren försöka öka sin strategiska insats och eventuellt 

försöka använda andra strategier för att förstå innehållet i texten. (Bråten, 2008: 68-69) 

2.1.7 Motivation 

Motivation handlar om varför människor gör som de gör, varför de väljer att göra det och 

hur engagerade de är även när de stöter på motstånd. Forskare menar att en persons 

motivation bestäms av de uppfattningar, värderingar och uppsatta mål som personen har 

(Bråten, 2008: 75).  

 

Anmarkrud och Bråten studerade om uppfattad läseffektivitet och läsuppgiftsvärde kan 

förutspå förståelsen av en samhällskunskapstext efter att variabler som kön, prestation i 

ämnet, ämneskunskap, djupa och ytliga strategier hade tagits bort vid deras analys. 

Resultatet visade att även efter att de hade tagit bort dessa variabler stod motivation för 

ytterligare en varians. Läsuppgiftens värde visade statistiskt signifikant kunna förutse 

läsförståelsen, medan läseffektiviteten och läsförståelse inte visade någon statistisk 

signifikans. (Anmarkrud & Bråten, 2009: 252) Deras studie visar att även om förkunskap 

och lässtrategier är viktiga, bör inte motivationens vikt för läsförståelsen förminskas: 

  

Thus, reading task value seems particularly important because it can override the contributions of 

other important constructs. In terms of education, the findings suggest that an emphasis on cognitive 

constructs such as prior knowledge and strategic text-processing should not make us overlook the 

specific importance of promoting motivation for reading comprehension. (Anmarkrud & Bråten, 

2009: 252) 

 

Som lärare bör man eftersträva att skapa en inre motivation hos eleverna som bidrar till 

att de vill läsa för sin egen skull och på så sätt öka lusten till ett livslångt lärande genom 

läsning skriver. (Westlund 2013: 28) Sammanfattningsvis leder mer läsning till bättre 

förståelse av det lästa. Mer läsning gynnar elevernas avkodningsförmåga, utvecklar 

ordförrådet, ger kunskaper samt utvecklar förståelsestrategier. (Bråten, 2008: 77-78) 
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2.1.8 Inferensläsning 

Inferensläsning bygger på metakognition som är “en form av reflektion över kunskap” 

(Lindgren & Mahieu, 1997: 10). Inferenser är en sådan typ av metakognitiv kunskap. I 

normala lässituationer skapar duktiga läsare textrepresentationer som både är 

integrerande och sammanhängande. Att skapa inferenser är en viktig del i den processen. 

De är nödvändiga för att sammankoppla idéer och fylla i detaljer som inte explicit nämns. 

Duktiga läsare skapar lätt inferenser. Alla läsare klarar dock inte av att skapa tillräckliga 

inferenser för att försäkra tillfredsställande förståelse. (Cain & Oakhill, 1999)  

  

Två olika typer av inferenser 

Cain och Oakhill nämner två typer av inferenser. Den första inferenstypen är att kunna 

integrera explicit information för att skapa sammanhang mellan satser, text-connecting 

inference. Den andra är att kunna inkorporera information bortanför texten, så kallade 

gap-filling inferences, där vi använder vår generella kunskap. Deras studie visade att barn 

som hade god läsförståelse var bättre på båda inferenstyperna, vilket stämmer på tidigare 

forskning. Deras analys bekräftar också relationen mellan läsförståelse och förmågan att 

skapa inferenser. En källa till bristande prestation på inferensfrågorna kan bero på dåligt 

minne av texten som helhet. I deras studie var de mindre skickliga barnen inte signifikant 

sämre på att svara på frågor om bokstavlig information trots deras svårigheter att skapa 

inferenser, och inferensskapandet förbättrades när texten fanns tillgänglig. Således 

berodde de mindre skickliga barnens dåliga prestationer på inferensfrågorna inte bara på 

grund av dåligt minne av texten i sig. När barnen fick felen utpekade kunde de gå igenom 

texten igen och visa att de kunde skapa inferenser. (Cain & Oakhill, 1999: 501) 

 

Aktivera förkunskap för inferenser 

Elbro och Buch-Iversen (2013) skriver om förkunskapens betydelse vid läsning och 

förmågan att kunna göra inferenser i texten. Deras studie visade att det gick att hjälpa 

elever att förbättra deras förmåga att göra inferenser genom att spendera åtta lektioner i 

förberedande syfte där de gav eleverna förkunskaper om läsförståelse. Effekten var även 

fortsatt stor när deras tidigare förmågor i ordavkodning, vokabulär och verbalt IQ 

testades. Däremot var det inte något förhållande mellan utveckling av matematiska 

förmågor eller motivation, vilket tyder på att effekten av övning var specifik för just 

läsförståelsen och inte förmedlat via motivation eller en generell förväntanseffekt. Det 

positiva resultatet av övning stödjer tanken att elever kan lära sig att aktivera deras 

förkunskaper spontant när det behövs, för att kunna göra inferenser som är 

kunskapsbaserade. (Elbro & Buch-Iversen, 2013: 448) 
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2.2 Hörförståelse 

I detta avsnitt kommer två synsätt på hörföreståelseprocessen redogöras samt olika 

beståndsdelar som är betydande för hörförståelsen. Beståndsdelarna har delats in i 

följande rubriker: hörförståelseprocessen, lingvistiska särdrag, använda kunskap om 

språket, förståelse, kommunikationskontext, skapa mentala representationer av mening 

samt hörstrategier.  

2.2.1 Hörförståelseprocessen 

De två vanligaste synsätten på hörförståelseprocessen är bottom-up view och top-down 

view. Dessa termer refererar till i vilken ordning de olika typerna av kunskaper används 

när vi skapar förståelse. Enligt Bucks erfarenhet antar människor som tänker på 

språkprocessen att den sker genom en bestämd ordning. Ordningen sker med andra ord 

från den lägsta nivån av detaljer och rör sig upp till den högsta nivån. Enligt bottom-up 

view antas det att de ljud vi tar in först avkodas till fonem och fonemen används sedan 

för att särskilja enskilda ord. Sedan fortsätter processen till nästa högre steg, den 

syntaktiska nivån, som följs av en analys av det semantiska innehållet. Analysen 

resulterar sedan i en litterär förståelse av den grundläggande lingvistiska betydelsen. 

Slutligen tolkar den som lyssnar den litterära betydelsen med hjälp av 

kommunikationssituationen för att förstå vad talaren menar. (Buck, 2001: 2) Emellertid 

finns det en del motargument mot detta synsätt på språkförståelse, menar Buck. Det finns 

därför ett annat sätt att se på hörförståelse som kallas top-down view. 

 

Enligt top-down view kan vi faktiskt förstå ett ords innebörd innan vi avkodar dess ljud, 

eftersom vi har många olika typer av kunskap, inkluderat kunskap om världen runt 

omkring oss. I de flesta situationer vet vi vanligtvis vad som händer, därför har vi 

förväntningar på vad vi ska höra. Dessa förväntningar kan vara precisa eller vaga, men 

när vi lyssnar kommer vi nästan alltid ha något slags antagande om vad vi troligtvis 

kommer att höra därpå. I sådana fall behöver vi inte använda all information som finns 

tillgänglig för oss. Vi behöver bara ta in precis så mycket som vi behöver för att fastställa 

eller avslå vår hypotes. (Buck, 2001: 2) Med det sagt menar Buck att vi för den delen inte 

bör underskatta vikten av inmatning av ljud, eller vikten av lingvistisk information. 

Poängen är att hörförståelse är ett resultat av en interaktion mellan ett antal olika 

informationskällor som inkluderar: ljudintag, olika typer av lingvistisk kunskap, detaljer 

om kontexten, generell kunskap om världen och så vidare. Lyssnare använder följaktligen 

den information som de har tillgänglig, eller den information som verkar relevant för att 

hjälpa dem att tolka vad talaren säger. (Buck, 2001: 3) Både forskning och daglig 

erfarenhet indikerar att processen av de olika kunskapstyperna inte sker i en fastslagen 

ordning, snarare att de olika typerna av processer kan ske samtidigt eller i den ordning 

som är bekväm.  
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Idag är de flesta forskare överens om att top down-processer, det vill säga förståelse, samt 

bottom up-processer, det vill säga god avkodningsförmåga, samspelar för att skapa 

förståelse av en text: “Thus, syntactic knowledge might be used to help identify a word, 

ideas about the topic of conversation might influence processing of the syntax, or 

knowledge of the context will help interpret the meaning.” (Buck, 2001: 2) 

2.2.2 Lingvistiska särdrag i talade texter  

Buck menar att många människor antar att talspråk är samma sak som skriftspråk. Denna 

syn delar inte Buck. Tal- och skriftspråk bygger på samma lingvistiska system, men det 

finns stora skillnader mellan dem. En sak som skiljer dem åt är till exempel att människor 

vanligtvis inte talar i fulla meningar. I talspråk används snarare korta fraser eller satser, 

så kallade idéenheter. Idéenheterna är ihopklumpade på ett relativt löst sätt och är mer 

sammanlänkande med koherens än grammatik. Vokabulären och grammatiken tenderar 

även att vara mer vardaglig och mindre formell. Många ord och uttryck används bara i 

tal, aldrig i skrift. (Buck, 2001: 9) Det som särskilt utgör lingvistiska särdrag i talade 

texter är: input till lyssnaren, fonologisk modifikation och betoning och intonation.  

 

Input till lyssnaren 

Den externa inmatningen till hörförståelseprocessen är en ”akustisk signal”. Detta 

representerar meningsfulla språkliga ljud, det vill säga fonem. Fonemen kombineras 

tillsammans och skapar individuella ord, fraser och så vidare. Den akustiska signalen är 

ofta inte distinkt. I ett normalt samtal modifierar ofta talaren ljuden och alla fonem är inte 

helt klara och kan vara tvetydigt inbäddade i budskapet. (Buck, 2001: 4) 

 

Fonologisk modifikation 

Processen där ljud ändras är regelbunden och styrd av regler. Den bygger på en mängd 

fonologiska regler som varierar från ett språk till ett annat. I ett normalt samtal, i vanlig 

hastighet, ändras vissa ljud beroende på ljuden bredvid dem. Vissa ljud utesluts helt och 

andra kombineras på ett komplext sätt. Många ord är faktiskt inte särskilt distinkta och 

det är den omgivande kontexten som gör det möjligt för oss att identifiera dem. (Buck, 

2001: 5) 

 

Betoning och intonation 

Medan det finns omfattande bevis för att många av de individuella ljuden kan vara 

antingen inte distinkta eller saknas, finns det också mycket bevis för att så inte är fallet 

med språkets prosodiska verktyg som betoning och intonation. (Buck, 2001: 5) De är 

viktiga även i mycket snabbt tal. Talare betonar det som de tycker är viktigt och de 

viktigaste orden, de som uttrycker huvudidén, eller kärntanken skriver (Brown, 1990: 45-

46). Vidare listar Buck (2001: 10-11) ytterligare ett antal skillnader mellan tal- och 

skriftspråk: 
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- I talspråk är ofta idéenheter kortare med enklare syntax, medan skriftliga 

idéenheter tenderar att vara tätare, med en mer komplicerad syntax, som bisatser 

och underordnade satser för att ge mer information. 

- I talspråk tenderar idéenheter att vara klumpade samman med hjälp av 

konjunktioner, medan i skriftspråk tenderar idéenheter att vara sammanlänkade på 

mer komplexa sätt. 

- Talspråk innefattar ofta tveksamheter, som pauser och repetitioner, vilka ger 

talaren mer betänketid, samt möjlighet till reparationer av felaktiga inledningar, 

grammatiska korrigeringar eller vokabulär. 

- Talspråk tenderar att ha mer icke-standardiserade kännetecken, som dialekt, slang, 

och vardagligt språk, medan skriftspråk har ett mer formellt, konservativt och 

korrekt språk. 

- Talspråk tenderar att vara mer personligt, känslomässigt involverade och med 

mycket mindre precision.  

2.2.3 Använda kunskap om språket 

För att vi ska kunna processa språk måste vi ha kunskap om språket och förmågan att 

använda den kunskapen. För att beskriva detta kan man göra en distinktion mellan två 

olika typer av kunskap: declarative knowledge, det vill säga förklarande kunskap och 

procedural knowledge, det vill säga processkunskaper. Förklarande kunskap handlar om 

fakta eller saker, medan processkunskap är kunskap om hur vi gör saker: ”For example, 

knowing the fact that English relative clauses are introduced by who, which or that is 

declarative knowledge, but being able to string them together is procedual knowledge” 

(Buck, 2001: 14). Vad detta innebär för vår språkliga förmåga är att vi inte helt kan förstå 

något förrän vi kan använda det korrekt och effektivt. Därför är processkunskapen viktig 

för hörförståelsen. Vi använder särskilt vår kunskap om språket när vi förstår ord, 

processar idéenheter, bearbetar sammanhållna samtal och vid användandet av semantiska 

nätverk. (ibid.) 

 

Förstå ord 

Processen vi går igenom när vi förstår ord kan delas in i två delar: att känna igen ordet 

samt att förstå dess mening. De flesta forskare är av åsikten att vi har ett mentalt lexikon 

där alla ord finns lagrade, både deras form och mening. Två typer av information används 

när vi tolkar ett ord: förnimmelsen av ljud och kunskap om kontexten. Ljuden i sig ger 

oss många ledtrådar om betydelsen, men vår övergripande kunskap är till stor hjälp när 

vi bestämmer vilket ord det är vi hör. Vi hör oftast rätt ord, men förstår ofta också den 

rätta betydelsen. Kontexten hjälper oss med detta. Ord kopplas samman med 

associationer och skapar ett komplext semantiskt nätverk. När vi stöter på ett koncept 

eller ord aktiveras också andra saker som associeras med det ordet. (Buck, 2001: 15) 

 

Processa idéenheter 
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Vanligtvis känner vi inte igen isolerade ord, utan som delar av idéenheter. När vi 

processar idéenheter krävs det att vi tar betydelsen av individuella ord och kopplar dem 

tillsammans för att konstruera mening av kompletta yttranden. När vi skapar ett samband 

mellan betydelsen av individuella ord och betydelsen av hela yttranden kallas det 

satslösning. Det betyder att vi tar reda på exempelvis vem som gör vad, mot vem och med 

vad. Den syntaktiska analysen baseras på semantiska och syntaktiska ledtrådar. (Buck, 

2001: 17)  

 

Bearbeta sammanhållna samtal 

I typiska samtal organiserar talare sällan komplicerade yttranden i ett enda yttrande. 

Istället sprids informationen över många olika idéenheter och talturer, allt eftersom idéer 

utvecklas och expanderas. Variabler på diskursnivå är viktiga för hörförståelse. (Buck, 

2001: 17) En sådan viktig variabel är kohesion. Halliday och Hasan (1976) förklarar att 

kohesion uppstår när tolkningen av något element i en text är beroende av ett annat 

element. Den ena förutsätter den andra, på så vis att det ena elementet inte kan effektivt 

avkodas förutom med hjälp av den andra. När detta sker skapas en relation av kohesion 

mellan de två elementen, den som förutsätter och den förutsättande. (Halliday & Hasan, 

1976: 4). För att förklara detta ger de läsarna en exempelmening: ”Wash and core six 

cooking apples. Put them into a fireproof dish.” (Halliday & Hasan, 1976: 2) I meningen 

refererar them (dem) tillbaka till six cooking apples (sex matlagningsäpplen). Dem knyter 

alltså samman de två meningar, det vill säga skapar kohesion. På så vis tolkar vi de två 

meningarna som en helhet. Ordet äpple har emellertid ingen kohesionskraft själv. Ordet 

dem har inte heller någon kohesionskraft på egen hand. Kohesion skapas i relationen som 

inrättas mellan de två orden. (Halliday & Hasan, 1976: 4-5) En viktig typ av kohesiva 

verktyg är sambandsord som “därför” eller “på grund av det”. Dessa ord indikerar 

relationer mellan de idéenheter som de kopplas till. Pronomen är en annan typ av 

sambandsord. Det är nödvändigt att en lyssnare förstår vad ett pronomen refererar tillbaka 

till. (Buck, 2001: 17) 

 

Semantiska nätverk  

Sanford och Garrod utreder semantiska nätverk och anser att en distinktion bör göras 

mellan implicit och explicit kunskap. De menar att det är en ren självklarhet att olika 

koncept relaterar till andra koncept. Ordet fågel exempelvis, relaterar till djur, springa 

relaterar till gå och så vidare. Ett semantiskt nätverk består alltså av två element. Noden 

representerar ett koncept och bryggan representerar ett förhållande mellan noderna. 

Figur 1. Modellen visar ett semantiskt nätverk.  

Modellen är baserad på Sanford och Garrods modell (1981: 20) 
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Bird och animal är noder och ”ISA” är etiketten för valvet som binder dem 

samman.  Sanford och Garrod menar att grafen kan översättas till ett enda påstående: ”A 

bird is an animal” (Sandford & Garrod, 1981: 20). Det semantiska nätverket representerat 

i modellen är dock inte helt realistisk, eftersom i verkligheten finns det många fler noder 

som relaterar till djur på det här sättet. För att förklara hur ett sådant mer komplicerat 

nätverk kan se ut, förklarar Sanford och Garrod att de kan innehålla både explicit- och 

implicit kunskap. Återigen använder de sig av exempelmeningar för att förklara detta. 

Anta att två personer har fått höra två saker: 

 

1.  Alla polismän är vänliga 

2.  Alla detektiver är polismän 

 

Från dessa två explicita påståenden uppstår ett tredje, att alla detektiver är vänliga. Detta 

kallar författarna för implicit kunskap. De föreslår alltså att saker som har nämnts är i ett 

explicit fokus, medan saker som antytts är i ett implicit fokus. (Sanford & Garrod, 1981: 

20) Exempelvis, om ett hus nämndes skulle det vara i ett explicit fokus och aspekter av 

huset skulle vara i ett implicit fokus. Alltså, det skulle vara möjligt att nämna “huset” med 

en hänvisning till “trädgården” och lyssnaren skulle kunna förstå vilken trädgård som 

hänvisades till. (Buck, 2001: 18) 

2.2.4 Förståelse 

När vi skapar förståelse är ett antal komponenter och förmågor viktiga. Automatiska 

processer är en sådan förmåga, likväl förmågan att skapa inferenser. Vår minnesfunktion 

är en betydande komponent vid hörförståelse och förklaras med hjälp av begreppen skript 

och schema. När vi tolkar muntligt språk kan ytterligare en aspekt tas i beaktning, 

nämligen varierade tolkningar.  

 

Vikten av automatiska processer 

Westlund (2013: 196) menar att det finns en skillnad mellan att kunna cykla, springa, 

knyta skorna till att faktiskt förstå hur man förstår. Mycket av det vi lär oss automatiseras 

efter ett tag och vi behöver inte fundera varje gång för att förstå hur man till exempel läser 

av en busstidtabell. När vi väl har lärt oss att läsa av en tabell kan vi läsa av andra tabeller 

för exempelvis tåg eller flyg. Förståelse handlar om att kunna sortera idéer, händelser 

eller föremål efter någon princip. Personen ska sedan ha möjlighet att skapa ett mönster 

vid likartade processer. Läs- och hörförståelse är en sådan process. 

 

Vi talar ofta fort, vilket leder till att vi har lite tid till att reflektera över betydelsen av 

varje ord när vi lyssnar. Därför måste processen när vi lyssnar vara nästan helt automatisk. 

Det kan vara hjälpsamt att dra en distinktion mellan två typer av kognitiva processer: 

kontrollerad process och automatisk process. Den kontrollerade processen rör en rad 

kognitiva aktiviteter som vi aktivt kan kontrollera, genom att använda vår 

uppmärksamhet. Eftersom de kontrollerade processerna kräver uppmärksamhet är de 
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också begränsade. Det är exempelvis svårt att bemästra två kontrollerade processer 

samtidigt utan att de stör varandra. De kan möjligen kombineras om de kräver mycket 

långsamma handlingar. (Schneider & Shiffrin, 1977: 2-3) Den automatiska processen å 

andra sidan är den som rör kognitiva aktiviteter som sker automatiskt, alltså inget vi aktivt 

styr. Processen när vi ser ett rödljus används som exempel av Schneider och Shiffrin. Ser 

en förare ett rött ljus initierar det förmodligen en respons att bromsa när föraren upptäcker 

ljuset. (Schneider & Shiffrin, 1977: 2) Desto mer automatiserade en lyssnares kognitiva 

processer är, desto effektivare kommer förståelsen att vara. Vid en hög talhastighet hinner 

inte lyssnare med mindre automatiserade processer bearbeta lexikal eller grammatisk 

information och de kommer börja missa delar av texten. Detta är vanligtvis ett större 

problem för andraspråksinlärare än vad det är för förstaspråksinlärare. (Buck, 2001: 7) 

 

Inferenser 

Det är rätt självklart att alla delar i hörförståelseprocessen förutsätter en stor del icke-

lingvistisk kunskap om världen vi lever i och hur saker fungerar här. Den kunskapen kan 

påverka förståelsen på flera olika sätt, men det är framför allt på två sätt:  

 

1. Kunskap om den övergripande kontexten sätter en gräns för tolkningar av text.  

2. Kunskap om särskilda fakta, eller kunskap om hur saker vanligtvis händer kan 

användas för att fylla i detaljer som inte explicit finns i texten. (Buck, 2001: 19)  

 

Kunskap om världen används genom inferensprocessen, det vill säga när vi “läser mellan 

raderna”. Inferenser varierar beroende på hur mycket förkunskap som behövs för att göra 

tolkningen. Det kan vara tolkningar som kommer naturligt från ett ords innebörd, till de 

som bygger på en utvecklad och stor kunskap om världen. Tolkningar görs inte bara om 

situationer som beskrivs i en text, utan även talarens motiv, eller poängen med texten kan 

vara föremål för tolkning. (Buck, 2001: 19) Vad som är klart är att förkunskap är mycket 

viktigt för hörförståelsen, och bidrar till vår förmåga att skapa inferenser: 

 

If the listener shares the same knowledge as the speaker, much of what is being said can be 

understood by means of inferences based on shared background knowledge. However, if the listener 

has no knowledge relevant to the particular events being described in the text, then it will be more 

difficult to make inferences, and comprehension will be more dependent on interpreting the 

linguistic information. (Buck, 2001: 21)  

 

Det vill säga, om lyssnaren delar kunskaper med talaren kan lyssnaren förstå budskapet 

genom inferenser som bygger på delad förkunskap. Om så inte är fallet är det svårare för 

lyssnaren att skapa inferenser och förståelsen kommer då grundas mer på den lingvistiska 

informationen.  

 

Skript och schema 

För att förstå hur kunskap om världen lagras i minnet och utnyttjas vid förståelse av en 

text har ett antal liknande och relaterade teorier tagits fram. En av dessa är skriptteorin, 
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script theory som Abelson och Schank har utvecklat. Teorin grundar sig på att ett yttrande 

skapar förväntningar, i form av ett skript om vad som vanligtvis sker i den kontexten. Det 

finns många olika skript. Vi skapar skript som mentala strukturer, vilka beskriver 

vardagliga situationer. Vi har förmodligen skript för allt som regelbundet händer i vårt 

liv: klassrumsskript, fotbollsskript, restaurangskript och så vidare. När vi lyssnar på en 

berättelse som instämmer med ett skript kommer skriptet automatiskt bli en del av 

berättelsen även om den inte är uttalad. Vi vet vad som händer vid ett restaurangbesök 

och därför behöver inte berättelsen tala om för oss att servitrisen kommer ut med vatten 

eller att kunden betalar för maten. (Abelson & Schank, 1977: 151-152)  

 

Sammanlänkat med skript finns schema, eller schemata. Schema är strukturer som 

representerar kunskaper i vårt minne och antas existera för de mesta saker vi vill 

representera i minnet, innefattande generella koncept, situationer eller händelser 

(Rumelhart & Ortony, 1977: 100-101). Precis som skript bidrar schema till tolkningar av 

texter med inbyggda förväntningar (Buck, 2001: 20). 

 

Varierande tolkningar 

Det finns en till aspekt som kan påverka hörförståelsen när talspråkets natur tas i 

beaktning, nämligen tolkningar. När vi lyssnar på något använder vi vår förkunskap om 

världen. Vi skapar förväntningar och använder dessa när vi försöker förstå vad vi hört. 

Olika lyssnare har olika motiv för att lyssna, på grund av varierande intressen och behov. 

Lyssnare kommer vara mer observanta när de tycker något de lyssnar på är intressant eller 

relevant. På grund av det kommer produkten av ett budskap bero på lyssnarens 

förkunskap och syftet med lyssnandet. Därför kan samma avsedda mening med ett 

uttalande ge olika tolkningar beroende på vem som lyssnar. Trots det kan kompetenta 

lyssnare fånga den väsentligaste informationen från explicita uttalanden och de kommer 

dela mycket av det mest väsentliga. (Buck, 2001: 8) Enligt Buck (2001: 9) skulle 

kommunikation vara mycket svår, eller till och med omöjligt om så inte var fallet.  

2.2.5 Kommunikationskontexten 

Allt språk tar plats i en kontext och kontexten kan vara av olika typer. Dessutom kan den 

kognitiva miljön ses som ytterligare en kontext. När vi tolkar en text gör vi alltid det i ett 

visst sammanhang, vilket kallas för pragmatisk tolkning.  

 

Olika kontexter 

Buck nämner termen co-text som myntats av psykolingvistiken. Co-text kan också ses 

som andra delar av texten som åtföljer den del som behandlas, även känd som lingvistisk 

kontext. Co-texten av ett ord är andra ord, som används i samma fras eller mening. De 

omgivande orden spelar stor roll för vad vi tror att ett ord betyder. (Yule, 2010: 133) 

Vidare nämner Buck context of the situation, det vill säga den sociala situationen som 

kommunikationen sker i. Yule väljer däremot att kalla den för physical context och 

beskriver den som den fysiska miljön vi befinner oss i. Om vi exempelvis ser ordet BANK 
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på väggen av en byggnad, kommer den fysiska platsen influera vår tolkning. Yule påpekar 

dock att det inte är den riktiga fysiska situationen som påverkar kontexten när vi tolkar 

ord eller meningar. Den relevanta kontexten är vår egna mentala representation av de 

aspekter om vad som fysiskt finns “där ute” som vi använder för att i slutändan skapa en 

tolkning. (Yule, 2010: 134) 

 

Förutom dessa två kontexter anser Buck (2001: 21) att det finns en till kontext, som enligt 

honom är den kontext som inkluderar alla andra, nämligen den kognitiva kontexten: “I 

believe that this is the context which includes all the others, and that it is the one that has 

the strongest influence on comprehension”.    

2.2.6 Den kognitiva miljön 

Som tidigare nämnts är tolkningar av yttranden ofta en fråga om inferenser. Lyssnare 

skapar antaganden baserade på den litterära meningen av ett uttalande kombinerat med 

deras förkunskap. Buck nämner Sperber och Wilson som har föreslagit att vi gör detta 

baserat på vad som är relevant i kontexten. Kontexten som de hänvisar till är vad de kallar 

för den kognitiva miljön. (Sperber & Wilson, 1986; i Buck, 2001: 25) De menar att det 

inte är co-texten som ligger till grund för tolkningen av ett yttrande utan vad lyssnaren 

har förstått från co-texten. Det är alltså inte kontexten av en situation som är viktig utan 

vad lyssnaren tänkt om situationen och det är inte den medföljande visuella informationen 

utan hur lyssnaren tolkar den. Med andra ord, vad som är viktigt är vad som finns i 

lyssnarens hjärna och den kognitiva miljön är allt som lyssnaren har i deras sinne som 

kan influera tolkningen av betydelsen. (Buck, 2001: 26) 

Pragmatisk tolkning 

Som tidigare berörts tolkar vi alltid en text i en kontext. Interaktionen mellan vad som 

är sagt och kontexten i vilken det var sagt är en viktig aspekt gällande förståelse. När vi 

studerar hur språk tolkas i relation till kontexten kallas det för pragmatik. Pragmatik är 

studiet av hur språk tolkas i en kontext. (Buck, 2001: 22) Yule beskriver pragmatik på 

följande vis: 

 

In many ways, pragmatics is the study of “invisible” meaning, or how we recognize what is meant 

even when it isn’t actually said or written. In order for that to happen, speakers (or writers) must be 

able to depend on a lot of shared assumptions and expectations when they try to communicate. The 

investigation of those assumptions and expectations provides us with some insight into how more is 

always being communicated than is said. (Yule, 2010: 133) 

 

Det vill säga att pragmatik studerar ”osynlig” mening. Vi är beroende av att ha delade 

förväntningar och antaganden när vi kommunicerar, och kan förstå saker som inte är 

explicit uttryckta. När vi undersöker sådana förväntningar och antaganden ger de oss 

insikt i hur mycket mer som kommuniceras än vad som faktiskt är sagt. (Yule, 2010) 
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2.2.7 Skapa mentala representationer av mening 

När vi tolkar och förstår en text, det vill säga ett språkligt yttrande, skapar vi mentala 

representationer av vad som beskrivs, det vill säga en situationsmodell. För att kunna göra 

det måste vi skapa kopplingar mellan saker som tidigare har varit skilda: idéerna uttryckta 

i en talad text och relevant förkunskap. Processen att skapa en situationsmodell tillåter 

läsaren att förstå saker som inte är explicit uttryckta i en text. För att nå dessa mål, måste 

lyssnaren dra tolkningar om relationen mellan händelser uttryckta i texten. (Viorel & 

Codruta, 2008: 10) Två vanliga modeller är flow chart approach och mentala modeller.  

 

Flow chart approach 

Ett sätt att tänka på hörförståelse är att det involverar mottagandet av ljudsignaler och att 

vi därefter processar dem på något sätt för att producera förståelse. Vi skulle kunna 

konstruera en typ av flödeskarta, med den akustiska signalen som går in i en ände och 

förståelse som kommer ut i andra änden. Ett antal forskare har karaktäriserat lyssnande 

på det sättet, exempelvis Nagle och Sanders (1986: 14-18). De diskuterar tre olika typer 

av minnesfunktioner, som ofta beskrivs i forskningslitteratur: 

 

1. ekoiskt minne, där ljud sparas kortvarigt  

2. arbetsminnet, där inmatningen av information finns ett par sekunder samtidigt 

som den mesta av processen tar plats. 

3. långtidsminnet, var saker är lagrade under en mycket längre tid.  

 

Nagle och Sanders menar att inmatandet av ljud lagras en kort stund i det ekoiska minnet, 

där ljudet fångas upp och skickas vidare till arbetsminnet. Vid det laget spelar affektiva 

faktorer roll för hur väl informationen sparas. Intresse för ämnet eller motivation kan 

förstärka inlagringen eller försvaga den på grund av bristande uppmärksamhet eller fokus. 

Inmatningen av information processas i arbetsminnet av en verkställande process, genom 

antingen en kontrollerad process eller automatisk process, eller dessa två i någon grad 

kombinerade med varandra. Resultatet av processen skickas sedan vidare till 

långtidsminnet. Där kommer informationen jämföras och sammanställas med annan 

kunskap som lingvistisk, kontextuell eller annan övergripande relevant kunskap. Sedan 

skickas återkoppling tillbaka till den verkställande processen där informationen kan 

processas igen eller återanvändas om nödvändigt. (Nagle & Sanders, 1986: 18)  

 

Mentala modeller  

Ett problem med Nagle och Sanders flow chart approach är att den inte visar hur en texts 

betydelse byggs upp i minnet. För att förstå detta vänder sig Buck till ett antal studier som 

undersöker mentala representationer av talad text. Det finns tre sätt som en text kan 

representeras mentalt: som förslag, mentala modeller eller som bilder. En proposition är 

en enkel idé som består av ett koncept (vanligtvis ett subjektiv) och något som beskriver 

eller relaterar till det konceptet (vanligtvis ett verb eller ett adjektiv). Att lagra ett stort 

antal förslag i minnet skulle vara en stor belastning, även om vi förstås kan göra det 
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ibland. Ett bättre sätt är att göra mentala modeller baserade på innehållet. Således, när vi 

processar text lagrar vi inte information som gäller språket, eller förslag, men genom 

händelser beskrivna i diskursen, objekten, människorna och situationerna. Vi skapar alltså 

mentala modeller som är jämförbara till strukturen av den korresponderande situationen 

i världen. Bilder är helt enkelt visuella representationer av mentala modeller. Faktum är 

att det bara finns två omfattande sätt att representera innehållet av en text: föreslagna 

representationer och mentala modeller. (Buck, 2001: 27) 

 

Mentala modeller skapas när en text processas. Mentala modeller är inte kompletta och 

uppdateras kontinuerligt samt revideras allt eftersom mer information blir tillgänglig. När 

individer processar en diskurs kommer den som försöker förstå skapa två saker: a 

textbase, som är en semantisk representation av förslagen i texten och a situation model, 

som är en mental modell av vad texten handlar om. (van Dijk & Kintsch 1983: 11-12). 

Van Dijk och Kintsch teori baseras på att lyssnare konstruerar mentala modeller under 

tiden som förståelse skapas, vilket kan förklara många välkända kännetecken när vi 

processar talad text. Eftersom mentala representationer är strukturellt lika världen, snarare 

än lingvistiska representationer av den, kommer vi inte ihåg en texts språk eller förslagen: 

”Thus, the understander is reminded by the text of some prior experience, and then uses 

that experience to construct a model of the present situation” (van Dijk & Kintsch, 1983: 

337-338). Teorin förklarar också det faktum att representationer av en talad text skapas 

kontinuerligt i hjärnan så länge som en text hörs och dessa representationer uppdateras 

när lyssningen fortsätter. (Buck, 2001: 27-28) Buck (2001: 29) skriver att: “mental 

models constitute a very important part of the cognitive environment and help determine 

how later parts of the text will be interpreted.” 

2.2.8 Hörstrategier 

På samma sätt som vi använder olika typer av lässtrategier när vi läser, kan vi använda 

olika hörstrategier när vi lyssnar på en bok. För att bli en bra lyssnare behöver man 

automatisera sin förmåga, det vill säga bli van vid det talade språkets olika dialekter och 

uttal, men även förstå strukturen och innehållet av det upplästa materialet. I Gilakjani 

Sabouris (2016) studie kan man läsa om tre olika typer av hörförståelsestrategier: 

kognitiva, metakognitiva och socioaffektiva.  

 

Kognitiva strategier 

Kognitiva strategier relaterar till förståelse och insamlandet av information i 

korttidsminnet eller långtidsminnet. Kognitiv strategi är en problemlösande metod för de 

som lär och som kan användas för att handskas med inlärningsaktiviteten och för att 

förvärva kunskap eller kompetens. Lärande personer använder kognitiva strategier för att 

hjälpa dem processa, behålla, och komma ihåg ny information. De två kognitiva 

strategierna som finns menar de är bottom-up och top-down, som förklaras i avsnitt 2.2 

(Gilakjani & Sabouri, 2016: 124).  
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Metakognitiva strategier 

Metakognitiva strategier används av lärande för att kontrollera deras lärande genom 

planering, bedömning, kontroll och förändring. Forskning har kommit fram till två typer 

av metakognitiva strategier: kunskap om kognition och reglering av kognition. Kunskap 

om kognition innebär att individer som lär kan medvetandegöra vad som sker, och 

regleringen av kognition handlar om vad de kan göra för att lyssna effektivt. Gilakjani 

och Sabouri skriver att enligt Henner Stanchina (1987) spelar metakognitiva strategier en 

viktig roll vid hörförståelse. Henner Stanchina menar att skickliga lyssnare bör kunna 

förklara vad de hör genom att: 

 

1. Utilizing their prior knowledge and predictions to create theories on the text 

2. Connecting new information with continuing predictions 

3. Making deductions to fill comprehension breaks 

4. Assessing their predictions 

5. Improving their theories (Henner Stanchina, 1987, i Gilakjani & Sabouri, 2016: 

125) 

 

Socioaffektiva strategier 

Socioaffektiva strategier är tekniker som lyssnare använder tillsammans med andra 

människor, för att kontrollera deras förståelse och minska deras ängslan. Socioaffektiva 

strategier relaterar alltså till elevers interaktion med andra och deras reaktioner om 

lärandet. Det finns ett signifikant samband mellan låg oro och god hörförståelse. Därför 

menar Gilakjani och Sabouri att socioaffektiva strategier ska leda till att elever lär sig hur 

de kan minska sin oro och nervositet, öka självförtroendet och motivationen vad gäller 

viljan att förbättra sin hörförmåga. (Gilakjani & Sabouri, 2016: 125) 
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3 Jämförelse mellan läs- och hörförståelse 

Det finns inte mycket forskning som undersöker hör- och läsförståelse i relation till 

varandra, eller i ett jämförande syfte. Detta avsnitt avser att jämföra läs- och 

hörförståelse baserat på vad som presenterats hittills, samt med kompletteringar av 

relevanta studier.  

3.1 Hjärnan 

Idag finns så pass bra teknik att vi med hjälp av PET-undersökningar (Positron Emission 

Tomography) faktiskt kan få tredimensionella bilder av hjärnan. Idag vet vi därför en del 

om hur hjärnan fungerar och vi kan bland annat se var i hjärnan som aktiviteten är hög 

exempelvis när en försöksperson hör ett ord, ser ett ord, tänker på ett ord, eller uttalar ett 

ord. (Melin, 2004: 30-31) Vad som kan konstateras utifrån detta är att olika delar av 

hjärnan aktiveras beroende på om vi ser, hör, eller läser ett ord, men det är i huvudsak 

vänstra hjärnhalvan som aktiveras under de olika aktiviteterna.  

 

 
 

 

 

Knip-Häggkvist skriver att både lyssnande och läsande initieras genom en 

perceptionsprocess. När vi lyssnar får vi ett yttre stimulus i form av ett ljud, som sedan 

fångas upp av örat och skickas vidare genom nervbanor till ”hjärnans projektionsområde 

för aktuellt sinnesorgan” (Knip-Häggkvist, 2010: 74). En liknande process inleds när vi 

utsätts för yttre stimuli i form av en bokstavssymbol. Vi får då en nervsignal från ögonen 

som därefter aktiverar de aktuella delar av hjärnan som tolkar språkets innehåll. Knip-

Häggkvist skriver om de gemensamma faktorerna och menar att de är nervimpulser, det 

vill säga input från två olika sinnesorgan. Vidare ska inputen förstås och tolkas, vilket 

leder till att en inre bild eller uppfattning skapas. Den processen är ”beroende av 

aktiviteter i hela hjärnan, inte enbart i sinnesorganets projektionsområde” (ibid.). 

Figur 2. Bilden visar hur olika delar av hjärnan aktiveras när vi tänker på ett ord, 

hör ett ord, säger ett ord och ser ett ord. Bilden är hämtad ur Melin 2004.  
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3.1.1 Kognitiv belastning 

Paas och Sweller (2011) resonerar kring effekten av cognitive load theory, det vill säga 

kognitiv belastning. Primärt baseras cognitive load theory på begränsningar av och 

längden av vårt arbetsminne. Arbetsminnets begränsningar och längd påverkas av vilken 

typ av information vi tillägnar oss. Arbetsminnet är begränsat när det kommer till att 

tillägna kulturell kunskap, som vi inte har utvecklats för att ha. Den kulturella kunskapen 

är känd som en biologiskt sekundär kunskap. Biologisk primär information är till skillnad 

från biologiskt sekundär kunskap sådan kunskap som den mänskliga hjärnan specifikt har 

utvecklats för att processa. Läsning är en biologiskt sekundär aktivitet, medan lyssning är 

biologiskt primär. Därför kan den kognitiva belastningen i samband med avkodning av 

skriftlig text ses som större än vid lyssning. Avkodning vid lyssning, som är en biologiskt 

primär aktivitet, kan medföra en minimal kognitiv belastning jämfört med avkodning av 

en skriftlig text, i och med att det är en biologiskt sekundär aktivitet. (Paas & Sweller, 

2011: 38) Om biologisk primär information är mindre påverkad av arbetsminnets 

begränsningar än biologiskt sekundär information, kan det vara fördelaktigt att använda 

primär information för att assistera införskaffandet av biologiskt sekundär information. 

(Paas & Sweller, 2011: 27)  

3.1.2 Minnet  

När vi läser och lyssnar använder vi oss av olika minnesfunktioner. När vi läser hämtar 

vi meningsfulla språkliga enheter från korttidsminnet, arbetsminnet eller långtidsminnet. 

När vi gör det använder vi vårt verbala minne. Vi kan bevara information enbart i några 

sekunder i korttidsminnet och vi måste under den tiden hinna uppfatta en texts innebörd. 

Innehållet lagras sedan i arbetsminnet som har en längre varaktighet. När vi processar 

ljud lagras det först i det ekoiska minnet, där ljudet sedan skickas vidare till arbetsminnet. 

Informationen processas sedan i arbetsminnet genom antingen en kontrollerad eller 

automatisk process (eller dessa två i kombination). Resultatet skickas sedan vidare till 

långtidsminnet. Den kontrollerade processen kräver mer uppmärksamhet och är därför 

mer begränsad än en automatisk process. (Schneider & Shiffrin, 1977) 

 

Arbetsminnet styr hur väl vi kan bibehålla fokus och undvika att bli påverkade av störande 

moment. Arbetsminnet behövs också för att vi ska kunna hämta relevant information från 

långtidsminnet. (Unsworth & McMillian, 2013: 833) Gärdenfors (2015: 49) skriver att 

det finns mer än ett arbetsminne. Man kan skilja mellan arbetsminne för hörseln och för 

synen. Det intressanta med dessa två är att de fungerar oberoende av varandra och att det 

går att belasta båda samtidigt. Det går alltså att säga att minnet har mer än en kanal och 

att dessa kompletterar varandra. Därför anser Gärdenfors att ju fler sinnen som är 

inblandade när vi lär oss något, desto bättre minns man. 
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3.2 Utveckling av läs- och hörförståelse 

Stich och James (1984) har undersökt hur läsning och lyssning utvecklas. De menar att 

det finns ett tydligt beroendeförhållande mellan att lyssna och att läsa. Om potentialen 

för vår förmåga att skapa läsförståelse bygger på förmågan att förstå muntligt språk, 

kommer den senare bestämma potentialen för läsförståelsen för den ovana läsaren. I 

många avseenden anser de att det är användbart att se läsning som en andra indikator för 

talförmågan. (Stich & James, 1984: 307) Verlaan, Pearce och Guangs studie (2017) visar 

också att hörförståelsen korrelerar starkt med läsförståelsen hos duktiga läsare. Utöver 

konceptet om läspotential finns det en teori att när vi lär oss läsa, minskar luckan mellan 

hörförståelsen och läsförståelsen. Alltså, vi utvecklar förmågan att känna igen och förstå 

ord och meningar i skrift som vi tidigare bara kunde förstå muntligt (Stich & James, 1984: 

314–315). 

3.3 Avkodning och förståelse  

Läsförståelse förklaras enligt forskning som ett beroendeförhållande mellan 

ordavkodning och förståelse. Ordavkodning är enligt Hoover och Gough (1990: 130–131) 

förmågan att hantera kodade texter i skrift, det vill säga grafem, och samtidigt omvandla 

koden till språk. Detta sker antingen genom att varje ord avkodas för sig eller genom att 

ordens bokstavsföljd känns igen av läsaren. Vi behöver därför inte avkoda alla enskilda 

grafem i ett ord för att förstå innebörden, ofta kan vi känna igen ordet direkt som en helhet 

och ordet associeras med dess uttal och betydelse. En vanlig modell som beskriver detta 

förhållande är the simple view of reading som beskrivs i avsnitt 2.1.1. Enligt the simple 

view of reading påverkar en bristande ordavkodning läsförståelsen negativt, även om 

hörförståelsen är tillfredsställande. Om hörförståelsen fungerar dåligt påverkar det också 

läsförståelsen, även om ordavkodningen fungerar bra. Processerna måste alltså samverka. 

(Hoover & Gough, 1990: 130)  

 

Även när vi lyssnar måste vi avkoda för att skapa förståelse, fast istället för att avkoda 

kodade texter avkodar vi ljud. Som redogjorts för tidigare i avsnitt 2.2.1 är två vanliga 

synsätt på hörförståelseprocessen bottom-up view och top-down view. Bottom-up view 

innebär att vi går från det minsta betydelsebärande fonemet till nästa steg, där fonem 

bildar morfem och sedan upp till den syntaktiska och slutligen den semantiska nivån. 

Detta kan ses som avkodningsdelen av hörförståelse. Top-down view å andra sidan kan 

ses som förståelsedelen av hörförståelse. Precis som när vi läser måste vi inte avkoda 

varje enskilt ljud i ett ord för att förstå dess innebörd. Enligt Buck kan vi med hjälp av 

våra förkunskaper förstå ett ords innebörd innan vi avkodar dess ljud. Vi har 

förväntningar på vad vi kommer att höra och med hjälp av förkunskap och kontext kan vi 

lista ut vad ett ord betyder. (Buck, 2001: 2) 
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3.4 Kunskap om språket 

För att kunna förstå det vi läser eller lyssnar på krävs kunskap om språket. I stort verkar 

samma kunskaper krävas för att skapa läs- och hörförståelse. Vi är beroende av vårt 

ordförråd, vi måste känna till de språkliga strukturer som finns och ha en semantisk och 

pragmatisk medvetenhet. Bråten (2008: 56) skriver bland annat att pragmatisk 

medvetenhet bidrar till att elever lättare kan förstå en text när den har dialogform. Det är 

följaktligen kunskaper som behövs både när vi läser och lyssnar. Det finns dock ett antal 

skillnader som är viktiga att lyfta.  

 

Den skillnad som kanske är tydligast mellan läsning och lyssning är den input vi får. 

När vi läser måste vi omvandla en kod till ett språk och när vi lyssnar måste en akustisk 

signal tolkas. När vi läser en tryckt bok möter vi grafem som måste avkodas som hela 

ord. När vi lyssnar möter vi istället ljud, det vill säga akustiska signaler som i sin tur 

representerar meningsfulla språkliga ljud. Ljud är till skillnad från grafem inte 

distinkta, och kontexten är i många fall det som hjälper oss att avkoda. Även betoning 

och intonation spelar roll för hörförståelsen, eftersom talare betonar det som är viktig, 

det vill säga huvudidén eller kärntanken. (Buck, 2001: 5) Processen när vi tolkar 

inputen sker däremot på ett liknande sätt i de två modaliteterna, menar Knip-

Häggkvist (2010: 74). För att skapa förståelse av en text, oavsett modalitet, måste 

inputen avkodas för att sedan tolkas. Vid läsning måste koden omvandlas till språk, 

antingen genom att varje ord avkodas för sig eller genom att ordens bokstavsföljd 

känns igen. Vid lyssning måste vi precis som vid läsning omvandla ljuden till ord. För 

att kunna göra detta måste vi ha kunskap om språket. I synnerhet måste vi ha kunskap 

om ords betydelse, samt syntaktisk och pragmatisk medvetenhet.  

 

När vi läser och lyssnar processar vi idéenheter. Vi skapar ett samband mellan betydelsen 

av individuella ord och betydelsen av hela yttranden, vilket kallas för satslösning. I 

talspråk är idéenheterna sammansatta på ett relativt löst sätt och är mer sammanlänkade 

med koherens än grammatik (Buck, 2001). Ljudböcker som är en inläst version av en text 

följer förmodligen precis som i den tryckta versionen grammatiska regler och bygger inte 

lika mycket på koherens. Förutom koherens behövs också kohesion för att förstå det vi 

lyssnar på. Kohesion, som enligt Halliday och Hasan (1976) skapas genom att tolkningen 

av något element i en text är beroende av ett annat element, bör vara av större vikt vid 

lyssning än läsning. Detta eftersom vi bara hämtar det allra viktigaste ur en text när vi 

lyssnar (Rickheit, 1987). Skulle vi när vi lyssnar missa ett element blir det svårt att skapa 

kohesion, särskilt eftersom vi inte kan gå tillbaka i texten på samma sätt när vi lyssnar, 

för att se om vi uppfattat rätt eller om vi missat någon information. 
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Talspråkets natur och skriftspråkets struktur är ytterligare en skillnad i modalitet som bör 

tas i beaktning. En talare modifierar vanligtvis ljuden, vilket innebär att alla fonem inte 

är helt klara. När vi talar sker även en fonologisk modifikation där vissa ljud ändras 

beroende på ljuden bredvid dem, vilket i sin tur leder till att ord, precis som ljud ofta inte 

är särskilt distinkta. Istället får vi ofta hjälp av kontexten när vi ska identifiera dem. (Buck, 

2001: 4) Språkets prosodiska verktyg som betoning och intonation är också utmärkande 

för vårt tal. Talare betonar bland annat det som de tycker är viktigt och som uttrycker 

kärntanken. (Buck, 2001:5) Dessutom kännetecknas talspråk av bland annat dialekt och 

vardagligt språk, medan skriftspråk har ett mer formellt och korrekt språk. Även om syftet 

och utgångspunkten med denna studie är hörförståelse i form av ljudböcker och 

högläsning, kommer vissa av dessa särdrag i talad text utmärka sig. Ljudboken läses 

exempelvis ofta in av skådespelare, som i sin tur dramatiserar och gestaltar bokens 

handling (Violetta Rokka, u.å).  

 

Ytterligare en skillnad mellan läs- och hörförståelse är att skriftspråket är mindre 

spontant, mer formellt och sker i avkontextualiserade situationer. Skriftspråket är till 

skillnad från vårt muntliga språk även mer permanent och går att tolka och studera flera 

gånger. Skriftliga texter har också genrespecifika drag med en struktur som är specifik 

för genren, vilket inte är fallet vid talspråk. (Bråten, 2008; Vellutino, 2003) Vidare följer 

en texts form vissa strukturer som är genrespecifika. Genom att läsa olika textgenrer kan 

elever få en kännedom om hur sakprosa exempelvis kännetecknar sig i jämförelse med 

berättande texter. Med hjälp av erfarenhet av olika texter kan en elev förstå en texts 

struktur, vilket bidrar till att eleven lättare förstår innehållet i texten. Till skillnad från 

tryckt litteratur blir denna struktur inte lika tydlig vid lyssning, eftersom textens struktur 

inte är överskådlig på samma sätt. Sammanfattningsvis är språket inte lika permanent i 

ett ljudformat, även om det exempelvis går att spola tillbaka i en ljudbok. Den 

genrespecifika strukturen är inte heller lika överskådlig i tal jämfört med i skrift. 

3.5 Förkunskap  

Förkunskaper är viktiga för att de hjälper läsaren att tolka och förstå en text och behövs 

för att bland annat skapa inferenser. Förutsatt att avkodningsförmågan är behärskad 

behöver vi exempelvis inte avkoda vartenda grafem för att förstå ett ord när vi läser. På 

samma sätt behöver vi inte avkoda varje fonem i ett ord när vi lyssnar för att förstå det 

(Buck, 2001: 7). Vid läsning och lyssning är vi mycket beroende av förkunskaper och 

kontexten för att kunna göra dessa snabba tolkningar. Eftersom vårt minne är begränsat 

skapar vi mentala representationer för vår tidigare kunskap, i form av mentala modeller 

eller skript och scheman. Det finns studier som visar att lyssnare använder sig mer av top-

down, schema-baserade processer än läsare (Lund, 1991). Rickheit et al. (1987: 442) 

menar att lyssnare bara hämtar den mest nödvändiga informationen medan läsare ger mer 

uppmärksamhet till hela texten, även på detaljnivå.  
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Vidare menar Walker (1975: 163) att minnesprocesserna vid läsning och lyssning är 

rekonstruktiva. Walker kunde visa att lyssnare producerar fler importer, eller felaktiga 

rekonstruktioner vid försök att reproducera textinformation. Detta kan bero på att när vi 

lyssnar måste vi använda tidigare erfarenheter mer, eftersom texten inte finns tillgänglig 

på samma sätt som en tryckt text, vilket i sin tur kan leda till fler felaktiga 

rekonstruktioner. Dessutom resonerar Rickheit et al. (1987: 443) att skillnaden i modalitet 

är mindre under förståelseprocessen än i rekonstruktionsprocessen. Således, när vi lyssnar 

hämtar vi bara den nödvändigaste informationen. Om vi däremot ombeds svara på frågor, 

eller återberätta texten, måste vi använda tidigare kunskap och logiska regler för att fylla 

i luckorna. Det kan i sin tur leda till att lyssnare lättare missar det avsedda budskapet. Vid 

lyssning är det därför mer betydelsefullt att ha en god förförståelse, eftersom vi tenderar 

att använda den mer vid lyssning än vid läsning. Som Buck (2001: 26) skriver styr den 

kognitiva miljön lyssnarens antaganden baserat på den litterära meningen av ett uttalande 

kombinerat mer deras förkunskaper.  

 

Sammanfattningsvis är förkunskaper viktiga både vid läsning och lyssning. Vid lyssning 

måste vi däremot använda oss mer av tidigare kunskaper när vi rekonstruerar något vi 

lyssnat på, av uppenbara anledningar. När en lyssnare ska återberätta en text, eller svara 

på frågor om texten, förlitar denne sig mer på sina tidigare kunskaper än läsaren, som har 

en större rörelsefrihet i texten. 

3.6 Visuell föreställningsförmåga och mentala modeller  

Vår visuella föreställningsförmåga är viktig för läsförståelsen. När vi skapar inre bilder 

av en text leder det till en personlig tolkning och en djupare förståelse. (Bråten, 2008: 62). 

Mentala modeller som redogörs för i avsnitt 2.2.6 beskrivs på ett liknande sätt inom 

hörförståelseforskningen. Buck (2001: 21) menar att eftersom vårt minne är begränsat, 

skapar vi mentala modeller baserade på innehållet av en text. Van Dijk och Kintsch (1983: 

337-338) berättar att mentala representationer är strukturellt lika världen och att vi inte 

kommer ihåg en texts språk eller förslagen på grund av detta. Enligt Kintsch (1998: 93) 

är dessa mentala modeller nödvändiga för att förstå en talad text. Han menar även att vi 

skapar dessa modeller för att binda samman saker som tidigare varit åtskilda, det vill säga 

idéer uttryckta i en text med relevant förkunskap. Att kunna koppla samman idéer i en 

text med relevant förkunskap är viktigt både för läsförståelsen som hörförståelsen och är 

en viktig del i den metakognitiva läsprocessen.  

3.7 Läs- och hörstrategier  

För att förbättra och skapa läs- och hörförståelse kan läsare och lyssnare använda olika 

strategier. Läsförståelsestrategier syftar till mentala aktiviteter som läsaren väljer att ta 

till sig, sortera och på så sätt få ut information från en text skriver Bråten (2008: 69). 

Lässtrategierna som beskrevs i avsnitt 2.1.6 delar Bråten in i fyra olika grupper: 

minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och 
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övervakningsstrategier. Hörförståelsestrategierna som beskrevs i avsnitt 2.2.8 delas in i 

tre olika grupper enligt Gilakjani och Sabouri: kognitiva strategier, metakognitiva 

strategier och socioaffektiva strategier. Kognitiva strategier använder lyssnaren för att 

samla in information genom att analysera, använda sig av problemlösning samt 

bearbetning, vilket även är fallet vid struktureringstrategier. Metakognitiva strategier 

handlar om att planera, verkställa och bedöma värdet av arbetet samt utifrån det korrigera 

sig själv, vilket liknar övervakningsstrategier. Socioaffektiva strategier handlar om hur 

man språkligt samspelar och samarbetar med sin omvärld (Gilakjani & Sabouri, 2016: 

124–125). Socioaffektiva strategier är den strategi som inte nämns vid lässtrategier och 

minnesstrategier nämns inte vid hörstrategier. Trots det är förståelsestrategierna för läs- 

och hörförståelse till synes lika, vilket även Stich och James kommer fram till i sin 

forskning. Stich och James genomförde en studie som visar att grund- och högskoleelever 

skapar förståelse för muntliga och skriftliga textpassager genom att utveckla jämförbara 

minnesstrukturer, vilket pekar på att likvärdiga förståelsestrukturer utvecklas när vi 

lyssnar och läser. (Stitch & James, 1984: 304) Även om strategier är viktiga för 

förståelsen, visar forskning att förkunskaper är allra viktigast.  

 

Ett exempel på sådan forskning är Samuelstuen och Bråtens (2005) studie som visade att 

tidigare kunskaper i ämnet har den största positiva påverkan för läsförståelsen. Deltagarna 

i deras studie rapporterade att användandet av olika strategier bidrog mindre till 

förståelsen, men var ändå signifikant för deras förståelse, såväl som deras 

avkodningsförmågor. Rapporteringen av användandet av elaboreringsstrategier i deras 

studie visade inte på något samband med god läsförståelse. Samuelstuen och Bråten 

nämner dock andra studier som visat att elever får en fördel om de utvecklar texten genom 

att förklara och förtydliga viktiga delar i en text. Intressant nog finns det även andra 

studier som visar att elaboreringsstrategier kan vara kontraproduktiva när det handlar om 

involverandet av individunik, icke-relevant förkunskap till textrepresentationer. När deras 

deltagare rapporterade att de försökt relatera textinnehållet till vad de tidigare hade lärt 

sig, kan de möjligen format associationer mellan textinnehållet och irrelevanta personliga 

erfarenheter som förringade deras uppmärksamhet från viktiga idéer uttryckta i texten. 

(Samuelstuen & Bråten, 2005: 113)  

 

Vidare visade deras analys inte någon interaktion mellan elevers ämneskunskaper och 

användandet av strategier under läsning. Enligt Samuelstuen och Bråten indikerar detta 

att relationen mellan användandet av strategier som mättes och läsförståelse var samma 

över alla olika nivåer av ämneskunskaper för deras deltagare. Däremot visade deras 

undersökning att det finns läsare som har en bristande ordavkodningsförmåga, men god 

läsförståelse och att det är relaterat till deras användande av strategier och förkunskaper. 

Bra förståelse kan enligt Samuelstuen och Bråten associeras med användandet av 

strategier, mycket förkunskaper, eller både och. Samuelstuen och Bråten menar dock att 

ordavkodning inte bör förbises, trots att förkunskaper och strategier är viktiga för 

förståelsen:  
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Finally, word decoding skills should not only be targeted in reading instruction at the primary level 

but also later in school ... Even for older students, much practice on instructional level texts adapted 

to their decoding skills may increase automaticity in word recognition and pay off in terms of better 

reading comprehension. (Samuelstuen & Bråten, 2005: 114)   

 

Det finns även en signifikant skillnad mellan läsning och lyssning som rör strategier. I en 

tryckt text är det lättare att gå tillbaka i texten ifall det är något vi inte förstår, men när vi 

lyssnar finns inte texten tillgänglig på samma sätt. (Westlund, 2013: 133; Lund, 

1991:197) Detta kan påverka användandet av strategier. Till sist kan konstateras att 

oavsett syftar alla olika strategier mot en sak, att bli bättre på läs- och hörförståelse och 

få en djupare förståelse för det vi läser eller lyssnar på. 

3.7.1 Lärstilar 

Rogowsky, Tallal och Calhoun (2015) genomförde en studie där de undersökte 

collegeutbildade individers föredragna lärstilar, eftersom det finns en hypotes att 

användandet av föredragen lärstil förbättrar lärandet. Det vill säga, läsning för visuellt 

lärande och lyssning för auditiva lärande. Rogowsky, Tallal och Calhoun genomförde två 

tester i sin studie. Det första testet undersökte förhållandet mellan föredragen lärstil och 

förmågan att lära genom lyssning eller läsning och det andra testet undersökte inlärning 

baserat på undervisningsmetod, genom en digital ljudbok och en e-bok. Deras studie 

visade i det första testet inte något signifikant statistiskt samband mellan föredragen lärstil 

och förmågan att lära. Resultatet i det andra testet visade inte heller på något signifikant 

samband mellan föredragen lärstil och undervisningsmetod. Rogowsky, Tallal och 

Calhoun menar att: 

educators and professional development leaders spend time and resources assessing their students’ 

learning style and developing instruction to specifically match a student’s preferred learning styles. 

It is common for lesson plans to include a section in which teachers are asked to explain how they 

will accommodate the different learning styles of students in their classroom. Therefore, the findings 

from this study have considerable relevance for educational theory and practice. (Rogowsky, Tallal 

& Calhoun, 2015: 77) 

 

Deras studie kunde således inte stötta hypotesen för varken muntlig förmåga att lära 

eller lärande baserat på undervisningsmetod, vilket de menar kan ha pedagogiska 

konsekvenser. (Rogowsky, Tallal & Calhoun, 2015: 64)  

3.7.2 Läsa medan man lyssnar 

Jacobson och Svensson skriver att människor lär sig bättre om informationen kommer via 

både den visuella och auditiva kanalen, eftersom hjärnan då kan skapa flera kognitiva 

förbindelser. I sin tur bidrar det till att det är lättare att minnas det man har lärt 

sig.  (Jacobson & Svensson, 2009: 312) Verlaan och Ortileb (2012) granskade  just 

effekten en metod som kombinerar bägge kanalerna, reading while listening (RWL). I 

deras studie undersökte de två klasser med 15-16 åriga elever. Elevernas läsförståelse 
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varierade stort, men var jämt fördelat inom de två grupperna. Deras studie visade att RWL 

är till hjälp för mindre skickliga läsare. Dessutom visade Verlaaan och Ortilebs studie att 

över hälften av deltagarna upplevde att läsningen blev mer njutbar när de fick lyssna och 

läsa samtidigt. Verlaan och Ortileb menar att det är ett viktigt fynd, eftersom mer läsning 

är det viktigaste verktyget för att förbättra läsförmågan. (Verlaan & Ortileb, 2012: 34-35) 

Huruvida visade studien ingen signifikant skillnad i de skickliga läsarnas läsförståelse.   

 

3.8 Uppmärksamhet och motivation 

Ytterligare en aspekt som redogjorts för i denna litteraturstudie är uppmärksamhet. 

Uppmärksamhet är en viktig förmåga för att skapa förståelse. 

Uppmärksamhetsproblematik kan bero på olika neurologiska störningar men också andra 

faktorer, bland annat låg motivation (Bråten, 2008: 61). Nagle och Sanders (1986: 18) 

anser att intresse för ämnet eller motivationen för läsuppgiften kan förstärka eller försvaga 

inlagringen av information i minnet. På så sätt påverkar motivationen även inlärningen.  

3.8.1 Vandrande tankar 

Flera forskare menar att vi använder arbetsminnet när vi integrerar tidigare kunskap med 

ny information, aktiverar relevant information samt filtrerar ut den information som inte 

är relevant. Vidare behövs arbetsminnet för att kunna bibehålla fokus på uppgiften. 

(Unsworth & McMillan, 2013: 833) 

 

På senare tid har forskningen intresserat sig för ett fenomen som de kallar mind 

wandering, det vill säga vandrande tankar. Vandrande tankar uppstår när fokus skiftas 

från den externa informationen till inre tankar och känslor som är orelaterade till den 

pågående uppgiften. Vandrande tankar är till följd av detta något som kan uppstå både 

vid läsning och lyssning, om än studien undersöker dess förekomst vid läsning. Ett antal 

tekniker har utvecklats för att utforska vandrande tankar. Testen visar att vandrande 

tankar varierar beroende på tiden som läggs på uppgiften, komplexiteten och uppgiftens 

svårighetsgrad. Skalan för vandrande tankar korrelerar med uppgiftsprestationen. Hur väl 

uppgiften löses hänger således ihop med till vilken grad deltagarna rapporterar vandrande 

tankar. Vandrande tankar är även anknutna till långsam reaktionstid, vilket länge har 

ansetts vara en indikation för bristande koncentration.  (Unsworth & McMillan, 2013: 

833) 

 

Särskilt visade Unsworth och McMillans resultat att faktorer som de kallar domain-

general, närmare bestämt arbetsminnet, och domain-specific, det vill säga affektiva 

faktorer som intresse, motivation och förkunskap är viktiga för läsförståelsen. (Unsworth 

& McMillan, 2013: 833) Faktorn domain-general, det vill säga arbetsminnet, hade en 

indirekt effekt genom vandrande tankar. Detta kan förklaras med att relationen mellan 

arbetsminnet och läsförståelse delvis beror på individens förmåga att kontrollera tankar 

och undvika avbrott i uppmärksamhet. De deltagare som hade dåligt arbetsminne och 
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bristande uppmärksamhet är troligtvis mer lagda att få vandrande tankar när de studerar i 

klassrummet, vilket leder till sämre förståelse av materialet. Unsworth och McMillian 

kunde visa att det fanns en korrelation mellan de individer som hade dåligt arbetsminne 

med deras lägre resultat i läsförståelsetesten. Vidare visar deras forskning även att 

domain-specific faktorer kan förutsäga vandrande tankar vid läsning. De deltagare som 

uppgav att de var intresserade av ämnet var även mer motiverade till att läsa texten och 

prestera väl. De elever som inte är motiverade eller intresserade av texten troligtvis 

kommer få fler vandrande tankar vilket leder till sämre förståelse och ett överlag lägre 

resultat i läsförståelsetesten. (Unsworth & McMillian, 2013: 839) 

3.9 Läs- och hörförståelse i olika typer av texter 

Diakidoy et al. (2005) skriver i sin studie om sambandet mellan hör- och läsförståelse vid 

olika typer av texter och ökande åldrar. Vad gäller olika texttyper visade deltagarna i 

studien en lägre förståelsenivå vid förklarande texter än vid berättande texter. Det verkar 

alltså som att när avkodningsförmågan väl är utvecklad och automatiserad, spelar andra 

faktorer, som typ av text, en större roll för förståelsen. (Diakidoy et al., 2005: 69) Deras 

studie visade bland annat att det inte är mer effektivt att lyssna på en förklarande text än 

att läsa den, oavsett årskurs. Därför är de fördelar som associeras med lyssning i tidig 

ålder begränsade till berättande texter. (Diakidoy et al., 2005: 70) Vidare visar sig 

förhållandet mellan läsning och lyssning utvecklas olika beroende på typ av text. Vad 

gäller den berättande texten verkar relationen mellan läs- och hörförståelse följa det 

förväntande mönstret. Det vill säga att förhållandet blir starkare efter andra klass. 

Motsatsen verkar ske vid förklarande texter, då förhållandet mellan lyssning och läsning 

av förklarande texter blir icke-signifikant vid fjärde klass. Vid fjärde klass är 

avkodningsförmågan behärskad och förhållandet mellan läs- och hörförståelse fortsätter 

vara låg över högre åldersklasser. Läsning av förklarande texter kan alltså inte på samma 

starka sätt indikera hur väl en elev klarar av att lyssna till en förklarande text. (Diakidoy 

et al., 2005: 71) Fynden visar även att instruerande texter bör fortsätta läsas även efter 

behärskad avkodningsförmåga. Detta för att låta elever bekanta sig med strukturen och 

innehållet i olika texttyper, vilket visar sig vara framför allt nödvändigt med förklarande 

eller resonerande texter. (Diakidoy et al., 2005: 75-76) 

3.10 Ordinlärning 

Karina Vidal (2011) utförde en studie där hon undersökte effekten av omedvetet 

förvärvande av ord och bevarandet av dessa vid lyssning och läsning. Vidals studie visade 

att både läsning och lyssning av akademisk text ökar vokabulär. Läsning visade sig vara 

en mer effektiv källa vid utökandet av vokabulär. Det verkar framförallt gälla för de elever 

som är lågpresterande. Lågpresterande elever får mer kontroll när de kan läsa en text, 

fundera kring ord de inte förstår och gå tillbaka i texten om nödvändigt. Studien visade 

också att när elevers färdigheter ökar blir skillnaden i ökning av vokabulär mindre mellan 

läsning och lyssning. Förmodligen på grund av att många studenter med högre färdigheter 
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har en större vokabulär och klarar av att dela upp budskapet mer effektivt och därför sker 

mer inlärning av nya ord. (Vidal, 2011: 243) Gällande bevarandet av nya ord visade 

studien att lyssning verkar ge ett långvarigare bevarande av nya ord än läsning. Detta rör 

framförallt elever med högre förmågor som har utvecklat en effektivare hörförmåga. 

Lågpresterande lyssnare å andra sidan hade svårt att processa texten i realtid och hade 

därför svårt att tillskansa nya ord och visade små utökningar av vokabulär. (Vidal, 2011: 

244)  

3.11 Återberätta text och tal  

3.11.1 Skillnader mellan att läsa och lyssna på spontant tal 

Walker (1975) genomförde en studie som jämförde läs- och hörprocesserna. Deltagarna 

i studien var mellan 16 och 17 år och de fick genomföra ett läsförståelsetest och ett 

hörförståelsetest som involverade spontant tal. (Walker, 1975: 144) Walkers studie visade 

att gruppen som hade läst kunde minnas texten mer precist. Läsarna tenderade även att 

komma ihåg fler huvudidéer än lyssnarna. Hågkomsten av huvudidéer menar Walker 

mest troligt är bevis på att originaluttrycket eller påståendet var erinrat. Från den visuella 

eller ljudmässiga informationen kunde lyssnaren eller läsaren välja ut tillräckligt mycket 

information för att möjliggöra en rekonstruktion av påståendet. Huvudidén kunde 

rekonstrueras i en form som var jämförbar till en viss grad med originalet och sedan få 

med det i sitt skriftliga svar. Eftersom lyssnare inte borde vara mer benägna att glömma 

originalidéer än läsare, tyder detta på att läsare processat fler originalidéer än lyssnare. 

Det förutsätter dock att definitionen av lyckade processer var mängden ihågkomna idéer. 

(Walker, 1975: 161-162) 

 

Walker menar att en person inte minns alla aspekter av en händelse. Snarare minns 

personen delar och detaljer. Delarna och detaljerna kan användas för att rekonstruera 

händelsen enligt logiska regler eller erfarenhet. När logiska regler och erfarenheter 

behövs för att rekonstruera en händelse kallar Walker det för import. När deltagarna i 

studien skrev ner sina erinringar uppstod ett kontinuum där vissa idéer var tydliga. På 

andra sidan fanns idéer som var för avvikande för att igenkännas. De deltagare som hade 

läst skrev ner idéer som var mer mot den positiva änden av kontinuumet än de som hade 

lyssnat. Detta tyder enligt Walker på att läsarnas rekonstruktioner av idéer var närmare 

den avsedda meningen än de som lyssnade. Importer, det vill säga material i de skriftliga 

redogörelserna som inte direkt relaterade till explicit uttryckta originalidéer, placerades 

längre ner på den negativa skalan på kontinuumet. Detta för att importerna representerar 

mindre lyckade försök till att uttrycka originalidéer. Walker anser att det inte finns någon 

anledning till varför en systematisk skillnad borde existerat mellan minneskonstruktioner 

hos lyssnare och läsare. Faktum är därför att lyssnare producerar i proportion fler importer 

än läsare. Skillnaden i modalitet finns av den orsaken i urvalsprocessen och 

återuppbyggnaden av meddelanden, som ingår i mottagandet av det talade och skriftliga 

materialet.  (Walker, 1975: 163) Walker skriver att:  



   

 

40 

 

The explanation of these findings relative to both recalled ideas and importations could be that 

readers were more clearly aware of what the explicit points made by the author were. The listener 

the other hand, given the more imprecise and diffuse linguistic input of spontaneous speech reaching 

the receiver over a temporal channel could not as clearly distinguish the speaker's explicit points 

from a wider, general area of meaning which the discourse aroused. (Walker, 1975: 163) 

 

Ett annat sätt att uttrycka detta menar Walker är att läsarnas återuppbyggnad av texten 

var mer begränsad av texten än för lyssnarna: Det vill säga, lyssnarna vet vad talaren 

menade, men läsaren förstår bättre vad författaren skrev. (Walker, 1975: 164).  

3.11.2 Sammanfatta berättelser 

Kintsch och Kozminsky (1977) menar att en jämförelse av resultat vid ett förståelsetest 

efter läsning och lyssning möjliggör upptäckten av komponenter i prestationen som är 

specifika för läsning. Enligt Kintsch och Kozminsky är lyssning något vi tidigt lärt oss 

och hur vi presterar på ett förståelsetest efter att lyssnat på en text ger en ren reflektion av 

själva förståelseprocessen. Tidigare forskning har trots det inte visat någon vidare skillnad 

i prestation vid läsning och lyssning hos äldre läsare. Dock har lästiden och lyssningstiden 

varit begränsad i dessa studier. Dessutom kan tidigare resultat bero på att personer som 

lyssnar måste förlita sig helt på sina minnen. Personer som läser kan däremot gå tillbaka 

i texten och läsa om passager som man de är osäkra på. För att maximera skillnaden 

mellan läsning och lyssning fick Kintsch och Kozminskys deltagare använda texten efter 

att de läst den. I Kintsch och Kozminskys studie fick deltagarna, som var 

collegestudenter, läsa och lyssna på längre berättelser. Berättelserna var fyra till fem sidor 

långa. Deltagarna ombads därefter att sammanfatta dem.  (Kintsch & Kozminsky, 1977: 

491) Kintsch och Kozminskys resultat visade att de deltagare som läst berättelser arbetade 

längre med sina sammanfattningar än deltagarna som fått lyssna. Skillnaden i tid kan 

berott på att de som läst jämförde sina sammanfattningar mot berättelsen, vilket inte är 

möjligt för de som lyssnat. (Kintsch & Kozminsky, 1977: 494) I övrigt visade deras studie 

att skillnader i modalitet spelar liten roll för collegestudenter, vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Kintsch & Kozminsky, 1977: 497). 

3.11.3 Strukturell- och processförklaring 

Tidigare forskning har visat att läsning av svårare texter är särskilt fördelaktigt när texten 

ska erinras. Rickheit et al. (1987) ville därför undersöka hur minnet av resonerande texter 

som presenterades antingen muntligt eller skriftligt skiljde sig åt. De ville tydliggöra 

effekten av de olika modaliteterna, det vill säga visuell eller auditiv, samt undersöka vilka 

mekanismer som är involverade. Rickheit et al. resonerar kring möjliga anledningar till 

modalitetseffekter. De menar att effekter av modalitet kan vara en följd av en strukturell- 

och processfördel i den visuella modaliteten. De som förespråkar den strukturella 

förklaringen menar exempelvis att vissa medfödda kvalitéer hos den visuella modaliteten, 

som dess neurologiska bas, resulterar i mer bestående spår än de korresponderande 

kvalitéerna hos den auditiva modaliteten. Processförklaringen antar att läsning och 
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lyssning av en text kräver olika strategier för att erhålla information. Textinformation 

erbjuder en läsare en större frihet än för lyssnaren. Läsaren kan kontrollera parametrar 

som tid, och kan även röra sig fritt i texten. Dessutom kan vissa passager läsas om för att 

skapa mening. Lyssnaren kan däremot inte styra över hastighet och kan inte fokusera 

repetitivt på en särskild del i texten. I motsats till läsning är det endast möjligt att lyssna 

inom ramen för arbetsminnet. (Rickheit, 1987: 443)   

 

Rickheit et al. utformade en studie för att testa hypotesen om den strukturella förklaringen 

och processförklaringen. Deltagarna, med en medelålder på 19 år, genomförde ett antal 

tester där de ombads läsa eller lyssna på texter med olika svårighetsgrader och sätt. 

Antingen presenterades hela texten för läsarna, eller ord för ord. Efter läsningen eller 

lyssningen svarade deltagarna på frågor och skrev ned sina svar. Svaren utvärderades 

efter fyra utvärderingskategorier: kompletta reproduktioner, partiella reproduktioner, 

textinferenser och omvärldsinferenser. (Rickheit et al., 1987: 439-440) Deras resultat 

kunde inte stödja de två hypoteserna. Eftersom olika individer i testgrupperna visade en 

systematisk skillnad i hur väl de kom ihåg texten efter att läst eller lyssnat till samma text, 

kan förklaringen av modalitetseffekten genom strukturella fördelar hos den visuella 

modaliteten avstrykas. Däremot visade det sig att processhypotesen stämmer in väl med 

den observerade skillnaden mellan individer i testgruppen. Dessutom kunde de inte se 

någon signifikant skillnad mellan de två olika lästesterna, varken i de två testerna som 

rörde textreproduktion och för de två inferenstesterna. Därtill visade inte textsvårigheten 

ha någon betydelse för någon av läsförutsättningarna. (Rickheit et al., 1987: 442) Vidare 

fanns det en interaktion mellan textsvårigheten och modalitet i båda inferenskategorierna. 

Antalet inferenser ökade efter att deltagarna hört den enkla texten. Rickheit nämner bland 

annat att forskning har resonerat att när vi lyssnar på en text, hämtar vi den mest 

nödvändiga informationen (Rickheit et al., 1987: 442). En läsare å andra sidan ger mer 

uppmärksamhet till hela texten, detaljnivå inkluderat: 

 

If it is assumed that when listening to a text, the listener extracts mainly the gist of it, then mental 

representations, which exist prior to the experiment, must frequently be called on in order to answer 

the questions. With this interpretation, the influence of modality on inference forming is seen as 

being less during the comprehension than during the reproduction phase. (Rickheit et al., 1987: 443) 

 

Rickheit et al. menar därmed att ökningen av inferenser skulle kunna vara en strategi 

som fungerar som ett substitut för bristande informationsbehandling vid lyssning.  
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4 Styrdokument och bedömning 

Styrdokumenten ligger till grund för hur lärare ska utforma sin undervisning. I detta 

avsnitt redogörs de delar som är av intresse när det kommer till läs- och hörförståelse. 

Svenskämnets övergripande syfte samt det centrala innehållet och kunskapskraven för 

Svenska 1 kommer att undersökas närmre. Detta för att granska hur de aktuella 

styrdokumenten framhåller läsning och vad som egentligen stöds när det kommer till att 

lyssna istället för att läsa. Slutligen redovisas bedömningsaspekter som relaterar till läs- 

och hörförståelse.  

4.1 Läroplanen 

Läroplanen är som bekant uppdelad i olika segment. Ämnets syfte avser vad eleverna ska 

utveckla under kursen. Det centrala innehållet är å andra sidan det som ska finnas med i 

undervisningen och det som lärare utgår från, utöver ämnets syfte. Kunskapskraven är 

det lärare har att luta sig mot när det kommer till bedömning av elevers förmågor eller 

kunskaper.  

4.1.1 Ämnets syfte 

I ämnets syfte finns det formuleringar som berör lyssnande. Bland annat finns 

formuleringarna: “I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa 

och lyssna” samt “Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och 

lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket, 2011a: 60). Märk väl 

att läsa och lyssna nämns var för sig och att en uppdelning alltså görs mellan att läsa och 

lyssna. Eftersom Svenska 1 är en kurs som har en tonvikt på texter och skönlitteratur, 

handlar mycket i ämnets syfte om läsning. Undervisningens syfte är exempelvis att elever 

ska få möta olika typer av skönlitteratur, som eleverna dels ska kunna relatera till själva 

men också se det särskiljande och allmänmänskliga i litteraturen. (ibid.) Slutligen ska 

ämnet också leda till att: 

 

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 

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

och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

(Skolverket, 2011a: 160) 

 

Skolverket nämner sålunda även andra medier som en källa till självinsikt och förståelse. 

Det vill säga andra medier än texter och film, vilket skulle kunna vara användandet av 

ljudböcker.  

 

Under ämnets syfte finns ytterligare en rubrik. Den handlar om de förutsättningar som 

undervisningen ska ge eleverna för att de ska kunna utveckla vissa förmågor under 

kursen. Ingenstans nämns något om lyssning eller hörförståelse. Däremot ska 

undervisningen ge förutsättningar för eleverna att utveckla deras “Förmåga att läsa, arbeta 

med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 
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utgångspunkt i det lästa” (Skolverket, 2011a: 161). Undervisningen ska också ge elever 

förutsättningar att utveckla deras “Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 

skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” samt “Kunskaper om genrer samt 

berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och 

andra medier” (ibid.).  

4.1.2 Centralt innehåll  

Det centrala innehållet nämner inte lyssning, förutom i en formulering som handlar om 

att ge respons. Undervisningen ska behandla “Olika sätt att lyssna och ge respons som är 

anpassad till kommunikationssituationen” (Skolverket, 2011a: 162). Detta är den enda 

formuleringen i det centrala innehållet för Svenska 1 där att lyssna finns explicit utskrivet. 

Däremot ska skönlitteratur behandlas och stildrag i fiktivt berättande. Där nämns 

skönlitteratur, men också teater, film och andra medier. (ibid.) Det vidgade textbegreppet 

nämns ofta i relation till svenskämnet. Tidigare fanns en formulering innefattande det 

vidgade textbegreppet i det centrala innehållet i Lpf94. I Gy11 finns inte någon sådan 

explicit formulering, men som Sofia Ask (2012: 21) skriver i Språkämnet Svenska finns 

det en skrivelse som skulle kunna motsvara det vidgade textbegreppet: ”Berättande och 

dramaturgi i skönlitteratur och teater samt film och andra medier”. (Skolverket, 2011a i 

Ask, 2012: 21) Det går alltså att implicit tolka att något av dessa andra medier kan vara 

just ljudböcker. 

4.1.3 Kunskapskrav 

Kunskapskraven, som är det lärare använder vid bedömning, berör aldrig lyssnade eller 

hörförståelse. I kunskapskraven finns det uttryckt att “Eleven kan läsa, reflektera över 

och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det 

lästa” (Skolverket, 2011a: 163). Här nämns läsning explicit, det vill säga att “eleven kan 

läsa”. I en längre formulering uttrycker Skolverket sig på följande sätt:  

 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära 

verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan 

olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon 

iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. (ibid.)  

 

Läsning yttras inte explicit i detta fall. Skolverkets uttryck om att återge innehåll i 

skönlitterära verk, samt redogöra för samband eller återge någon iakttagelse, bör inte 

hindra lärare från att använda ljudböcker. Snarare ger detta uttryck för att det är möjligt 

att bedöma just denna skrivelse om en elev lyssnar istället för läser. Att återge, finna 

samband eller iakttagelser är lika möjligt att göra oavsett om läsningen sker via en inläst 

form eller via en tryckt text. 
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4.2 Nationella provet  

I Svenska 1 får alla elever genomföra ett nationellt prov i svenska. Särskilt av intresse för 

denna studie är läsförståelseproven. Nationella provets syfte är: 

 

 i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en 

analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på 

nationell nivå. (Skolverket, 2011b) 

 

Vad gäller de nationella läsförståelseproven i svenska i årskurs 3 och 6 och de 

anpassningar som är möjliga att göra, menar Skolverket att proven prövar avkodning och 

förståelse av text. I årskurs 9 förväntas däremot avkodningen redan vara behärskad: 

“eleven kan därför, som anpassning, få lyssna till texterna som ingår i delprovet” 

(Skolverket, 2011b). 

4.3 Bedömning  

Rosén et al. (2008: 16) skriver att det finns en stor variation i hur lärare bedömer och 

följer upp läsförståelse i form av test och prov. De menar att det finns ett behov att 

bedömningen blir mer likvärdig mellan skolor. Likvärdighet ger även lärarna en bättre 

insikt om vad som bör tas upp i undervisningen. Ljudboken är som tidigare påpekats 

ytterligare en aspekt för lärare att förhålla sig till vid bedömning, om elever tillåts lyssna 

istället för att läsa. I detta avsnitt presenteras Skolverkets läsförståelsebedömningsstöd 

till lärare, det diagnostiska värdet som ljudboken kan medföra samt olika kunskapssyner 

på läsakten.  

4.3.1 Skolverkets bedömningsstöd för läsförståelse 

Skolverket har bedömningsstöd för läsförståelse, riktad mot lärare. I det material som 

finns på Skolverkets hemsida skriver de om läsförståelseprocesser och lässtrategier. De 

menar att läsförståelsetest bör bestå av olika typer av frågor, för att frågorna representerar 

olika förståelseprocesser. De olika typer av frågor som Skolverket menar att lärare bör 

testa vid läsförståelsetest är: 

 

1.     Hitta efterfrågad information 

2.     Dra enkla slutsatser 

3.     Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 

4.     Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (Skolverket, 2016) 

 

Skolverket menar även att läsförståelseprocesserna stämmer överens med 

kunskapskraven i kursplanerna. I och med en indelning av frågor i 

läsförståelseprocesser blir det tydligare för läraren vilka lässtrategier som en elev 

klarar av och inte. Rickheit et al. (1987) anser utifrån sin forskning att lyssnare 
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tenderar att hämta kärnmeningen ur yttranden, medan läsare fokuserar på texten mer 

på detaljnivå. Det kan påverka den första läsprocessen, det vill säga hitta efterfrågad 

information. Lyssnare producerar även fler felaktiga importer enligt Walker (1975) 

och använder sig enligt Lund (1975) av mer top-down, schemabaserade processer. 

Detta kan även påverka lyssnarens förmåga att dra enkla slutsatser och sammanföra 

och tolka information och idéer samt reflektera i och med att läsare enligt Walker har 

lättare för att återskapa idéer närmare den avsedda meningen. Även textuella drag 

framkommer mer vid läsning än lyssning då den genrespecifika strukturen inte blir 

lika överskådlig när vi lyssnar (Bråten, 2008; Vellutino, 2003).  

4.3.2 Diagnostiskt värde av avvikelser 

En elev kan ha problem med att förstå informativa texter, men god förståelse för 

berättande texter. Det kan leda till att det är svårt att bedöma om informationstexten 

överstiger elevens ordförråd, förkunskaper inom området, eller om eleven saknar 

undervisning av den typen av text. Hur som helst bör en värdering om elevens 

läsförståelse omfatta flera olika typer av texter. På så sätt blir det lättare att bedöma om 

eleven har problem med förståelsen desto mer skriftspråkliga texterna är, eller om vissa 

genrer är svårare än andra. (Bråten, 2008: 68) 

 

Diakidoy et al.:s forskning indikerar också att bedömning av läs- och hörförståelse bör 

ske via olika typer av texter för att få en mer detaljerad bild av deras förmågor och vilket 

behov de har för att vidareutvecklas. Det diagnostiska värdet av avvikelser mellan läs- 

och hörförståelse är hög. Diskrepanserna visar dels om en elev har problem med att 

avkoda, eller om den har mer generella förståelseproblem. De kan också indikera om 

förmågan att effektivt processa en variation av texter i olika kontexter och modaliteter. 

Deras studie visar att språk är för komplext för att bedömas genom ett enda test, i en enda 

kontext. (Diakidoy et al., 2005: 75)  

4.3.3 Kunskapssyner och bedömning 

Westlund skriver om kunskapssyn och bedömning inom läsforskningen. Westlund 

beskriver att läsakten enligt forskning ses som antingen universell, vilket innebär att den 

är lika för alla, eller individunik (transaktion), det vill säga att läsaren och texten 

samspelar och läsakten ses som individunik. Westlund menar då att ”En viktig fråga blir 

då om vi betraktar läsaren och texten som separata delar eller som samspelande. I den 

individunika kunskapssynen räknas även den sociala kontexten in, dvs. i vilka 

sammanhang lärandet (läsandet) pågår” (Westlund, 2015: 34). Cunningham och 

Fitzgerald menar att läsforskningen borde fokusera mer på den kunskapssyn som ligger 

till grund för olika undervisningsmetoder inom läsning och att olika kunskapssyner får 

konsekvenser för hur läsförståelse kan bedömas. De menar att om man betraktar 

läsförståelsen som universell, har man uppfattningen att elevers mentala processer kan 
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mätas med standardiserade tester. Om man har uppfattningen att läsförståelsen är 

individunik, förlitar man sig inte på att lästester kan mäta ett så komplext område som 

läsförståelse. Cunningham & Fitzgeralds (1996: 56-57) ”That is, there is no absolute, 

standard, response against which a reader’s interpretation can be gauged” (Cunningham 

& Fitzgerald, 1996: 56-57) 
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5 Resultatredovisning  

I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre intervjuer som har utförts. 

Resultatredovisningen följer i tre delar. Först presenteras hur och varför ljudböcker kan 

användas, följt av vilka nackdelar informanterna kan se med ljudböcker. Slutligen 

presenteras informanternas tankar om ljudböcker i relation till bedömning.  

5.1  De tre intervjuerna  

Informanterna har i denna studie anonymiserat, men viss information om deras 

yrkesbakgrund anses vara relevant för studien och kommer således presenteras. Den 

första intervjupersonen har arbetat som lärare i 19 år, varav två på högstadiet och 

resterande på gymnasiet. Intervjun med läraren som vi valt att kalla Hans, tog plats den 8 

februari 2018.  Den andra intervjupersonen som vi kallar Helen intervjuades den 7 

februari 2018. Helen är legitimerad logoped men är idag universitetslektor inom 

lingvistik. Den tredje intervjupersonen arbetar som universitetslektor på en 

psykologiinstitution och har fått det fingerade namnet Mats. Intervjun med Mats 

genomfördes den 9 februari 2018.  

5.1.1 Hur och varför kan man använda ljudböcker och högläsning? 

Hans anser att ljudböcker behövs för att eleverna kanske inte alltid kan ta till sig det 

skrivna ordet. Vidare menar han att det ofta är en eller två elever i varje klass som funderar 

på att använda ljudböcker. Hans påpekar även att han inte själv brukar föra ljudböcker på 

tal. Vanligtvis är det eleven som frågar om de kan få lyssna istället, då brukar Hans alltid 

säga ja. Helen tycker å andra sidan att det är bra att erbjuda elever med 

avkodningssvårigheter såväl som andra elever möjligheten att lyssna. Helen tycker att 

eleverna ska få välja utifrån vad som passar bäst för dem. Vissa elever menar hon minns 

bäst genom att läsa, andra genom att lyssna och vissa föredrar att läsa och lyssna 

samtidigt. Dessutom tycker hon att det är bra att göra det till något naturligt, att alla ska 

få kunna välja om de vill lyssna eller läsa ”så länge det är den där samma avancerade 

texten som de lyssnar på som de skulle ha läst, så tänker jag att de får all den språkliga 

stimulans och kunskapsstoff oavsett om de läser eller lyssnar.”  

 

Ljudboken använder Hans enbart vid romanläsning för de elever som ber om det. Hans 

menar att eleverna antingen får material via Legimus, Minabibliotek eller tjänster som 

Storytel. Förutom vid romanläsning brukar Hans ibland högläsa vid vissa tillfällen, som 

exempelvis vid jul för att eleverna uppskattar det och tycker att det är mysigt. I övrigt 

anser han att ljudboken är ett komplement till det skrivna ordet. Helen menar däremot att 

lärare bör använda ljudböcker och högläsning i sin undervisning om fokus ligger på att 

eleverna ska tillgodogöra sig textinnehållet, det vill säga ett kunskapsstoff. Helen tycker 

att det är det språkliga innehållet som är i fokus, oavsett om en elev lyssnar eller läser en 

faktatext eller skönlitterär text. Det språkliga innehållet är mer komplext i en text, med 
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komplex grammatik, abstrakta ord och begrepp jämfört med vårt talspråk och det är det 

eleven måste arbeta med. Därför är hon av åsikten att det är textens komplexitetsnivå som 

avgör vilka färdigheter eleven måste arbeta med.  

 

Mats menar att lärare kan använda ljudböcker som metod, för alla elever, men att det är 

viktigt att eleverna använder sig av strategier när de hämtar information. Han är av åsikten 

att när vi inhämtar information, måste vi göra det på ett aktivt sätt. Detta tycker Mats man 

kan göra genom att stanna upp, anteckna och strukturera det material som används. Han 

menar att det är viktigt att stanna upp och fråga sig själv om man förstått materialet, 

genom exempelvis att muntligt eller skriftligt återge informationen till någon. Därför 

menar Mats att alla metoder måste användas, såväl läsande, lyssnande, skrivande och att 

återberätta:  

 

Så att på något sätt så det där att bara lyssna i sig inget tillräckligt sätt att lära sig något på. Lika lite 

som det egentligen är det att bara läsa. För man måste aktivt bearbeta materialet som man antingen 

hör eller läser. Genom att testa sig själv till exempel. … Och då måste man, tror jag, att alla de här 

metoderna måste användas. Både läsande, lyssnande, skrivande, att muntligt återge och så vidare. Man 

behöver tränas på alla de där sakerna därför att i livet är det ju så att du kommer att ställas inför situationer 

där alla de här olika färdigheterna behövs. Så att du ska kunna behärska alla dem. 

 

Helen nämner även ett antal olika strategier som kan behövas för att underlätta lyssnandet. 

Hon talar bland annat om att ge förförståelse om vad exempelvis boken kommer handla 

om, samt att prata om elevens egna erfarenheter inom ämnet. 

 

En fördel med ljudböcker som Helen beskriver är att elever kan uppleva en vanmakt när 

de får läsa för enkla böcker, för att de har en avkodningsproblematik. Genom att istället 

bli tilldelade mer avancerade texter i ljudfilsformat, får eleverna ta del av berättelser som 

är mer givande. Helen menar att elever upplever: 

 

En enorm frustration över att ha varit hänvisade till att sitta och läsa väldigt enkla böcker för att de 

har där avkodningssvårigheterna, när de skulle kognitivt och språkligt kunna ta till sig mycket mer 

komplexa historier och berättelser. De skulle kunna ta till sig igenom Harry Potter utan problem, 

men de skulle aldrig orka avkoda sig igenom Harry Potter.  

 

Helen tillägger att om du inte har någon sårbarhet i din avkodningsförmåga är det lite som 

att cykla. Hon påstår att det inte är något vi kan förlora på det sättet. Hans menar att även 

om elever som lyssnar missar vissa delar, anser han att de får andra delar genom att lyssna. 

Hans nämner exempelvis empati, det vill säga att eleverna kan leva sig in i olika livsöden.  

5.1.2 Nackdelar 

Mats anser att lärare kan använda ljudböcker och högläsning i undervisningen. Men om 

meningen är att eleverna ska lära sig att läsa, gör de inte det genom att lyssna: ”läsa kan 

du bara lära dig om du övar på att läsa.” Han menar dock att det är svårt att forska på 

området eftersom man måste hitta försökspersoner som har läst och sen slutat läsa helt 
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för att kunna se vad som händer med deras förmågor. Enligt Mats spekulationer tror han 

att läsa är en färdighet där i alla fall hastigheten i läsandet går förlorat om man inte 

upprätthåller det. Helen håller i detta fallet med Mats. Hon tror att de elever som har en 

avkodningsproblematik behöver få öva på att avkoda. Helen berättar att det kan vara bra 

att separera kunskapsinhämtning från att aktivt arbeta med avkodningstekniken och att 

det skulle kunna vara en risk att det momentet glöms bort: 

 

Ja, jag tänker alltså då på de elever som då till exempel har en avkodningssvårighet, som har liksom 

svårt med sin avkodningsteknik. De behöver ju förstås också få tillfällen att träna på själva 

läsfärdigheten. Men där tror jag ju att det är bra att kanske då separera på lästräning och 

kunskapsinhämtning, att när det är kunskapsinhämtning, ja men då har man de där ljudfilerna, 

talböckerna. Men när man liksom ska jobba med avkodningsfärdigheten kanske man ska ha andra 
texter som då är liksom anpassade till elevens läsnivå och så jobbar man med dem. Men det är väl 

det man skulle kunna se som en risk då, att man glömmer bort det att skapa den typen av utrymme 

för de elever som faktiskt behöver träna avkodningsfärdigheter också att ha liksom en plan för det 

parallellt med att man har ljudfiler för kunskapsstoff då. 

  

Just avkodningen är det enda som går förlorat med ljudfiler, det vill säga den tekniska 

avkodningsfärdigheten, menar Helen. Den nackdel Hans ser är att det verkar ta tid att 

lyssna. Han menar att läsning vanligtvis går fortare och är på så sätt mer tidseffektivt. 

Ytterligare en nackdel menar Hans är att elever inte ser stavningen när de lyssnar.  

 

En poäng Helen framför är att lärare inte kan anta att det är bra för alla elever att lyssna. 

Hon nämner gruppen elever som har en språklig svårighet, som språkstörning till 

exempel. Hos den gruppen kan problemet vara att det är svårt att komma ihåg vad de hör. 

För de eleverna kan det vara till och med sämre att lyssna än att få läsa själv, på grund av 

bristande minne och den ständigt tillkommande informationen som ljudboken består av. 

Det är svårt att pausa och gå tillbaka i en ljudbok, nämner hon. Helen ser i övrigt inte 

många nackdelar med att använda ljudböcker och högläsning i undervisningen. En 

skillnad som hon däremot kan se är att hörförståelsen belastar ett antal andra kognitiva 

processer som arbetsminnet, till exempel. Denna syn delar Mats i stort. Han anser att det 

kan vara en fördel för de elever som läser istället för lyssnar, förutsatt att de kan läsa. 

Detta eftersom de som läser kan ta till information i sin egen takt, jämfört med de som 

lyssnar. När man lyssnar är hastigheten som informationen förmedlas i bestämd, och det 

går inte att hoppa i materialet på samma sätt. Dessutom får man som lyssnare inte 

överblick av en hel mening. Mats berättar att det ställs större krav på arbetsminnet när vi 

lyssnar. Vidare spekulerar Mats att även om avkodningen är automatiserad, måste 

läsningen upprätthållas för att behålla en viss läshastighet. Han menar att eventuellt kan 

man bli en sämre läsare om man slutar läsa.  

 

Slutligen menar Mats att vid användandet av ljudböcker eller högläsning är det viktigt ur 

ett kognitivt psykologiskt perspektiv att tänka på att människor inte är kapabla till att göra 

två saker samtidigt. Däremot är vi bra på att skifta uppmärksamhet mellan två uppgifter. 

Om elever lyssnar och läser en text samtidigt, och texten inte är identisk i de två medierna, 
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kan det påverka förståelsen. I andra fall, om texterna är identiska och talet otydligt, kan 

en ljudfil vara ett stöd.  

5.1.3 Bedömning 

Hans menar att bedömning mellan någon som lyssnat eller läst inte är helt jämställt. Det 

vill säga att han inte gör någon skillnad i bedömningen av en elev som lyssnat istället för 

läst. Dessutom poängterar han att det är svårt att veta om en elev egentligen har läst en 

bok eller om eleven har lyssnat på den. När vi frågade hur han motiverar sin bedömning 

utifrån kunskapskraven berättar han igen att han inte ser någon skillnad mellan att läsa 

och lyssna. Vi berättar då att det finns en formulering i kunskapskraven, som 

presenterades i avsnitt 4.1.2 som uttrycker att eleven ska kunna ”läsa och sammanfatta”. 

Det menar Hans är en olycklig formulering och att det istället borde formuleras något i 

stil med att ”ta till sig”. Vid bedömning anser Helen att man som lärare kan göra en 

likvärdig bedömning, beroende på vad kunskapskravet är. Om kravet är ”att läsa med 

flyt” kan man inte bedöma en elev som lyssnat istället. Däremot kan de andra kraven, 

som handlar om att kunna förstå en text, att kunna reflektera och resonera, bedömas även 

om eleven har lyssnat.  

 

Vi frågade vad Helen och Hans ansåg om nationella provets anpassningar. Närmare 

bestämt att i årskurs 9 antas ordavkodningsförmågan vara behärskad och därför får elever 

lyssna som anpassning, vilket skrivs om i avsnitt 4.2. Detta är dock ingen anpassning i 

nationella provet i Svenska 1 på gymnasiet. Det tycker Helen är ett etiskt dilemma.  

Däremot förstår hon Skolverket om de uttryckligen formulerar att provet ska mäta 

läsförståelse. Emellertid ser hon en poäng i att separera proven. Nämligen att ett delprov 

handlar om avkodning och läsflyt och ett annat delprov om textförståelse.  Om provet 

utformas så menar hon att man inte behöver fundera på läs- och hörförståelse lika mycket. 

Helen påpekar även att det skulle vara en bra grund för en pedagogisk planering. Som 

lärare kan man se om en elev har goda förutsättningar för att förstå en avancerad nivå, så 

länge som eleven får lyssna. Ett annat alternativ menar Helen är att ha en 

hörförståelseuppgift och en läsförståelseuppgift, med lika komplext språkligt innehåll. 

För Hans var nationella provets anpassningar i årskurs 9 något nytt och kommenterades 

därför inte i någon större utsträckning. Han reflekterade däremot kring att det finns mer 

stöd och anpassning på universitetet och tycker det är synd att det inte är så på gymnasiet.  

 

Till sist frågade vi hur Hans brukar testa läsförståelse. Hans svarade att han brukar 

använda sig av ett frågebatteri med mer generella frågor, som kan anpassas till olika 

böcker: 

 

Alltså om vi läser en bok, vi tar vilken random bok som helst. Så då har jag speciella frågor som 

möjligtvis skulle kunna anpassas det till det. Men jag misstänker att alla frågor kan man inte besvara 

efter att ha läst en viss bok. Så det är mer sådana där generella frågor. Så att mitt svar på det är att 

jag har ett visst frågebatteri.  
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Mats anser att läsförståelse bör testas genom att se om elever har tagit till sig 

informationen. Detta görs bäst enligt forskning genom att återberätta information. Att 

återberätta är även gynnsamt för lärandet: 

 

Hur vill vi då använda den kunskapen vi har fått måste man ju då fråga sig. Och det är ju liksom på 

det sättet man ska undervisa, så att man gynnar den typen av kunskapsanvändning. Och det är ju till 

exempel då genom att klara av att berätta någonting för andra. Ja, men så här, jag råkar veta det här, 

det är så här, så kan man liksom återge det. Eller att man kan förklara någonting för någon annan 

om hur saker hänger ihop liksom och det är ju ett sätt att visa att man har kunskap och då ska man 

ju träna sig på att göra precis det, det som man sen förväntas klara av liksom. 
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6  Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras läs- och hörförståelse utifrån det tidigare presentade materialet. 

Läroplanen diskuteras i relation till ljudböcker samt ljudbokens fördelar i undervisningen 

och de pedagogiska implikationer som kan uppstå vid användning av ljudböcker. 

Slutligen diskuteras olika bedömningsaspekter som kan tas i beaktning. 

6.1 Vad säger läroplanen? 

Eftersom läroplanen är det lärare ska utgå från när de planerar och bedömer sin 

undervisning är vad som framkommer i dess skrivningar betydande för eventuella 

legitimeringar gällande användandet av ljudböcker i undervisningen. 

6.1.1 Svenskämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i Svenska 1  

Svenskämnets syfte är framför allt den del av läroplanen som nämner lyssnande. 

Undervisningen ska bland annat ge elever tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna och 

ska stimulera deras lust att göra just detsamma (Skolverket, 2011a: 60). Eleverna ska 

dessutom utveckla förmågan att ”använda skönlitteratur och andra typer av text samt film 

och andra medier [vår kursivering] som en källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (ibid.). 

Formuleringen som berör andra medier öppnar för användning av ljudböcker i 

undervisningen. Dessutom tolkas läroplanen av lärare och den ger inga konkreta exempel 

på hur undervisningen ska utföras. Därför tillåts lärare att själva analysera och välja 

metoder för sin undervisning. Att använda skönlitteratur för att bland annat skapa 

självinsikt och förståelse för andra människor går att uppnå med hjälp av ljudboken som 

ett annat medium, vilket även legitimerar användningen av densamma i undervisningen. 

Detta säger även Hans, som menar att elever som lyssnar kan känna empati och sätta sig 

in i andra livsöden. 

I läroplanen finns det inte särskilt mycket riktlinjer vad gäller användandet av ljudböcker 

i undervisningen. Däremot ska skönlitteratur behandlas, men också film och andra 

medier. Skönlitteratur går att ta del av via ljudböcker såväl som tryckt litteratur. 

Ljudböcker kan även vara en del av ”andra medier”. I det centrala innehållet står det att 

undervisningen ska behandla olika sätt att lyssna och ge respons, vilket är den enda 

formuleringen som berör lyssnande i det centrala innehållet. I kunskapskravet för Svenska 

1 finns det en formulering som berör läsning “Eleven kan läsa, reflektera över och göra 

enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa” 

(Skolverket, 2011a: 163). Eleven ska alltså kunna läsa. Detta kunskapskrav måste därför 

också testas och bedömas. Att elever ska kunna läsa och sammanfatta tycker Hans är en 

olycklig formulering, och menar att det borde formuleras om i stil med att “ta till sig”. 

Skulle denna skrivelse formuleras om skulle det dock innebära att läroplanen blir 

ytterligare öppen för tolkning, i och med att läsa och sammanfatta är det enda 

kunskapskravet som explicit använder begreppet läsning. 
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I en annan formulering uttrycks det att “Eleven kan översiktligt återge innehåll i några 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande” (Skolverket, 

2011a: 163). Förutom det ska eleven kunna redogöra för samband mellan verk, ge 

exempel på teman och återge iakttagelser samt formulera egna tankar med utgångspunkt 

i berättandet (ibid.). I detta fall nämns inget om genom vilken modalitet eleven ska 

tillgodogöra sig litteraturen för att kunna möta kunskapskraven. På grund av detta kan två 

konstateranden göras. För det första måste elever visa att de kan läsa och alltså uppvisa 

det tekniska kunnandet. För det andra går det att motivera användandet av ljudböcker i 

syfte att nå de andra kunskapskraven som rör förmågan att se samband, teman eller motiv 

och formulera egna tankar.  

Sammanfattningsvis kan det fastställas att läroplanen är tolkningsbar, vilket öppnar upp 

för användningen av ljudboken i undervisningen då det inte tydligt framgår att eleverna 

ska läsa tryckta böcker.  Begreppet läsning är därför centralt i denna 

tolkningsproblematik. Möjligen borde Skolverket specificera vad som avses med läsning 

och definiera begreppet. Det skulle ge lärare en fingervisning om hur Skolverket anser att 

ljudböcker kan användas i undervisningen. Tolkas däremot läsning enligt en traditionell 

mening, det vill säga läsning av texter i skrift, bör det övas och bedömas enligt 

kunskapskraven. 

6.2 Fördelar med ljudboken i undervisning 

Utifrån den forskning som redovisats och de likheter och skillnader som konstaterats 

mellan läs- och hörförståelse, presenteras i detta avsnitt de fördelar som förefaller 

relevanta i anknytning till att öka läsförståelse och användandet av ljudböcker. 

6.2.1 Den språkliga utvecklingen 

Läs- och hörförståelsen utvecklas i olika takt. Hörförståelsen utvecklas först, men vid 14 

års ålder bör läsförståelsen befinna sig på ungefär samma nivå som hörförståelsen 

(Myrberg, 2007). Enligt Verlaan, Pearce och Guang (2017) fortsätter läsförståelsen sedan 

att utvecklas oberoende hörförståelsen. Detta menar även Myrberg (2007: 8-9) som 

skriver att vuxna ofta kan uppvisa bättre läsförståelse än hörförståelse. Trots att 

läsförståelsen vid en viss punkt tenderar att överträffa hörförståelsen är en viktig 

komponent för läsförståelsen vår muntliga förmåga. (Verlaan, Pearce & Guang, 2017) 

Enligt the simple view of reading måste dessutom processerna samverka. Det vill säga att 

en bristande ordavkodning påverkar läsförståelsen negativt, även om hörförståelsen är 

tillfredsställande. Om hörförståelsen fungerar dåligt, påverkar det också läsförståelsen, 

även om ordavkodningen fungerar bra. (Hoover & Gough, 1990: 130) Som svensklärare 

är detta intressant ur flera olika synpunkter. 

För det första innebär detta beroendeförhållande att hörförståelsen är viktig för 

läsförståelsen och bör inte glömmas bort när vi syftar till att utveckla läsförståelsen. Trots 

att Myrberg (2007) nämner att hörförståelsen vid 14 års ålder är på ungefär samma nivå 
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som läsförståelsen innebär det inte att så är fallet för alla elever. Svenska 1, som första 

kursen i svenska på gymnasiet med elever kring 16 år, är det möjligen inte helt säkert att 

läsförståelsen har överträffat hörförståelsen. Därför bör ett fokus finnas på att lyssna och 

förstå, samt utveckla den muntliga förmågan, eftersom läs- och hörförståelse samspelar.  

För det andra betyder detta beroendeförhållande att vår muntliga förmåga, enligt Verlaan, 

Pearce och Guang (2017), korrelerar med läsförståelsen hos duktiga läsare. Det betyder 

att elever som visar en god läsförståelse mest troligt även har en god hörförståelse. Därför 

kan det som lärare vara rimligt att utgå från just detta i undervisningen. Om ljudböcker 

används inom undervisningen kommer förmodligen elever som är duktiga läsare även 

hantera ljudformat bra. 

6.2.2 Öka kunskap om språket  

Som tidigare konstaterats behövs liknande kunskaper om språket när vi ska tillgodogöra 

oss text och tal. Helen delar denna syn och menar att om fokus på undervisningen är att 

elever ska tillgodogöra sig textinnehåll, alltså ett kunskapsstoff, kan ljudböcker användas 

likväl som tryckt litteratur. Hon anser att det är det språkliga innehållet som är i fokus, 

oavsett om en elev lyssnar eller läser en faktatext eller skönlitterär text. Dessutom påpekar 

hon att det språkliga innehållet är mer komplext i en text, med mer komplex grammatik, 

ord och begrepp jämfört med vårt talspråk. Textens komplexitetsnivå är det som eleven 

måste arbeta med, menar Helen. Vid användningen av ljudböcker finns texter av diverse 

komplexitetsnivå tillgängliga, precis som för tryckt text. Eftersom ljudboken är en inläst 

version av en redan tryck text kan ingen skillnad göras vad gäller just textens 

komplexitetsnivå. Ordförråd som är en viktig komponent för läsförståelse utökas även 

genom lyssning. Vidals (2011) studie om omedveten ordinlärning visade att lyssning 

verkar bevara nya ord längre än vid läsning, för de elever som redan har en effektiv 

hörförståelse och högre kognitiva förmågor. För elever som redan har en god läs- och 

hörförståelse kan alltså lyssning ge ett längre bevarande av nya ord och är därmed en 

effektiv källa till ordinlärning. Det är dock viktigt att komma ihåg att så inte var fallet för 

lågpresterande elever som har svårt att processa texten i realtid.  

Talspråk skiljer sig även från tryckt text i andra aspekter. Eftersom fokus i denna 

litteraturstudie ligger på ljudböcker kan inte den talspråkliga delen helt räknas in, 

eftersom en ljudbok är en tryckt källa som sedan lästs in. Det innebär i sin tur att en del 

av de talspråkliga aspekterna försvinner. Talet i en ljudbok är troligtvis tydligare än vad 

det är i ett normalt samtal. Trots det bör en del talspråklighet finnas kvar i inläsningen av 

en ljudbok. Ljudböcker, som till skillnad från talböcker läses in med inlevelse, möjliggör 

för uppläsaren att lämna ett stort avtryck på texten, exempelvis genom intonation, 

betoning eller dialekt.  
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6.2.3 Inkluderande och motiverande 

En fördel med ljudfiler som Helen nämnde i relation till motivation är att elever med en 

avkodningsproblematik kan bli hänvisade till att läsa enkla böcker, fast de kognitivt och 

språkligt kan ta till sig mer avancerade texter i ljudfilsformat. De enkla texterna kan vara 

fattiga på handling och genom att använda ljudböcker kan elever få ta del av litteratur 

som är mycket mer givande. Som tidigare nämnts påverkar motivationen vår förståelse. 

Att bli hänvisad till enkla böcker kan enligt Helen göra att elever känner en stor 

frustration. Om lärare istället låter elever använda ljudfiler kan detta undvikas och 

arbetssättet blir således mer inkluderande. Elever som tidigare hänvisats till för enkla 

texter kommer säkerligen undervisningen upplevas som mer motiverande när de får ta del 

av litteratur som är mer givande. Dessutom tycker Helen att det är bra att få lyssning till 

att bli något naturligt i undervisningen. Alla bör få välja, så länge det är lika avancerade 

texter. Hans nämnde även att hans elever brukar uppskatta högläsning och efterfrågar det.  

I Unsworth och McMillans (2013) studie visade sig domain-specific faktorer som 

motivation ha en påverkan på vandrande tankar. Vid vandrande tankar skiftas fokus från 

den yttre uppgiften till inre orelaterade tankar. På så vis påverkar vandrande tankar 

uppmärksamheten. Det är därför mycket möjligt att elever som har en 

avkodningsproblematik och är hänvisade till för enkla texter, får fler vandrande tankar. 

Därför ter det sig som en enkel lösning att i vissa fall låta elever få lyssna istället för att 

läsa, vilket i sin tur innebär att eleven kan få ta till sig mer komplexa berättelser och på 

så vis även tillgodogöra sig mer komplext språk och innehåll.  

6.2.4 Diagnostiskt värde  

Det finns även ett diagnostiskt värde om ljudböcker används i undervisningen, eftersom 

potentialen för vår förmåga att skapa läsförståelse bygger på förmågan att förstå muntligt 

språk. (Stitch & James, 1984: 314-315; Diakidoy et al., 2005: 75) En sådan avvikelse, 

exempelvis om en elev uppvisar mycket god hörförståelse men svag läsförståelse, kan 

indikera tekniska avkodningsbesvär eftersom god hörförståelse kräver en god 

språkförståelse generellt. Därför är det viktigt som lärare att vara uppmärksam på elevers 

hör- och läsförståelse för att kunna tillgodogöra alla elevers behov för stöd och 

vidareutveckling.  

6.2.5 Funktionell språksyn 

Slutligen kan också lärares vilja att använda ljudböcker i undervisningen ställas i relation 

till hur elevers hörförståelse värderas. Som konstaterats fortsätter läsförståelsen att 

utvecklas oberoende hörförståelsen när hörförståelsen har nått en viss punkt. Det 

intressanta i detta fall är varför läsförståelsen tenderar att överträffa hörförståelsen efter 

en viss nivå och vad som händer om undervisningen, även i högre åldrar, fokuserar mer 

på hörförståelsen. Mats förklarar att genom hela livet ställs man inför situationer där det 

krävs att vi kan läsa, lyssna, tala och skriva. På grund av det menar Mats att det är 

färdigheter som behövs även utanför skolans väggar. Därför är det viktigt att kunna 
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behärska både läsandet och lyssnandet. Lärare borde därför uppmuntra och låta eleverna 

öva upp alla dessa förmågor. 

6.3 Pedagogiska implikationer 

De skillnader och likheter som tidigare redogjorts leder även till ett antal pedagogiska 

konsekvenser som bör tas i åtanke i svenskundervisningen. Dessa är indelade efter: 

arbetsminnet, uppmärksamhet och motivation, strategier och olika typer av texter och 

frågor.  

6.3.1 Arbetsminnet 

Minnet är av stor vikt när vi läser och lyssnar. När vi läser och tolkar en text använder vi 

olika minnesfunktioner. Den som det kanske ställs störst krav på, både vid läsning och 

lyssning, är arbetsminnet. När vi läser eller lyssnar använder vi först korttidsminnet som 

bara kan bevara information i några sekunder. Innehållet lagras sedan i arbetsminnet, som 

har något längre varaktighet. Arbetsminnet är också den minnesfunktion som hjälper oss 

att hämta relevant information från vårt långtidsminne, som i princip har obegränsad 

inlagringsförmåga. Arbetsminnet hjälper oss också att integrera tidigare kunskap med ny 

kunskap och aktiverar relevant information, samt filtrerar ut information som inte är 

relevant. 

 

Vid lyssning och särskilt vid rekonstruktionsfasen av en talad text ställs det större krav 

på vårt arbetsminne än vid läsning, eftersom vi måste komplettera informationen med 

förkunskaper i form av mentala modeller som skript och scheman. Under intervjun med 

Helen påpekade hon att det inte är bra för alla elever att lyssna, bland annat elever med 

en språklig svårighet, som språkstörning. Helen menar att det kan vara sämre för dem att 

lyssna än läsa själv. Det beror på att elever med språkstörning har ett bristande minne och 

ljudfiler bär med sig nackdelar. Ljudböcker måste exempelvis processas i realtid och går 

inte att röra sig i på samma sätt som en tryckt text och ställer således större krav på minnet. 

Både Helen och Mats är ense om att det ställs större krav på arbetsminnet när vi lyssnar 

än när vi läser. Som lärare är det därför av stort vikt att motivera användandet av 

ljudböcker i undervisningen. För de elever som har ett bristande arbetsminne kan 

ljudböcker faktiskt försvåra läsningen och fungerar därmed inte som en hjälpande 

anpassning. 

 

Enligt teorier om kognitiv belastning medför lyssning en mindre kognitiv belastning 

jämfört med avkodning av en skriftlig text (Paas & Sweller, 2011). Som tidigare nämnts 

har arbetsminnet olika funktioner, bland annat ett för hörseln och ett för synen. Det 

intressanta med dessa två är att de fungerar oberoende av varandra, vilket innebär att det 

går att belasta båda samtidigt. Det går alltså att säga att minnet har mer än en kanal och 

att dessa kompletterar varandra. Därför anser Gärdenfors (2015) att ju fler sinnen som är 

inblandade när vi lär oss något, desto bättre minns man. Det resonemanget följer även 

Paas och Swellers teori om kognitiv belastning. Lyssning, som en primär biologisk 
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aktivitet kan stödjas av läsning, som är en biologisk sekundär aktivitet. Denna syn delar 

även Mats, men som tidigare nämnts är det viktigt att de två medierna är identiska för att 

de ska fungera som ett stöd. Som lärare kan det vara besvärligt att veta om ljudboken 

överensstämmer helt med originalet, eftersom ljudböcker till skillnad från talböcker inte 

måste vara identisk med originalet. Med detta i åtanke kan läsning och lyssning samtidigt, 

förutsätt att de två medierna överensstämmer, vara särskilt behjälpligt för elever med 

språkstörning som även har en avkodningsproblematik. Även Veerlans och Ortilebs 

(2012) studie visade att lässvaga elever var hjälpta av RWL.  

6.3.2 Uppmärksamhet och motivation 

Uppmärksamhet är en avgörande faktor för förståelsen, enligt forskning. Vandrande 

tankar som Unsworth och McMillan (2013) skriver om beror till viss del på arbetsminnets 

kapacitet. Eftersom vandrande tankar sker när vi zonar ut från en uppgift påverkar det 

inlärningen negativt och det är något som bör undvikas för att behålla bra förutsättningar 

för att lära sig. Lyssning ställer större krav på en individs arbetsminne, eftersom minnet 

är begränsat och att texten inte går att röra sig i på samma sätt. Därför kan elever som 

lyssnar, speciellt de som redan har ett begränsat arbetsminne, uppleva större besvär vid 

lyssning än läsning. I synnerhet när krav ställs på att återberätta texten eller svara på 

frågor om texten. Som vi sett i tidigare studier kan lyssning leda till fler felaktiga importer, 

eftersom lyssnaren måste förlita sig mer på tidigare kunskaper. På grund av att det är vårt 

arbetsminne som styr inhämtandet av relevant tidigare kunskap och filtrerar ut irrelevant 

kunskap, ställs det en större belastning på arbetsminnet vid lyssning, eftersom texten inte 

finns tillgänglig på samma sätt. Detta kan i sin tur eventuellt leda till fler vandrande tankar 

på grund av arbetsminnets belastning. 

Förutom arbetsminnets påverkan på vandrande tankar, visade motivation för uppgiften 

också kunna förutsäga graden av vandrande tankar. Även intresset för ämnet och 

förkunskaper påverkar vår uppmärksamhet. Unsworth och McMillan (2013) kunde visa 

att intresse för ämnet eller förkunskaper står för en unik variation för läsförståelsen. 

Intresse för ämnet eller motivation har ett inflytande på vandrande tankar, som påverkade 

testresultaten när de rapporteras i en högre grad. Till vilken del vi är intresserade eller 

motiverade av läsningen eller lyssningen styr i sin tur hur väl informationen lagras i 

arbetsminnet (Nagle & Sanders, 1986).   

Möjligen låter lärare generellt elever lyssna på ljudböcker för att öka deras motivation. 

Om elever inte vill läsa är det bättre att de lyssnar än inte läser alls. Det är ett resonemang 

som kan vara sanningsenligt för lärare i vissa fall. Eventuellt låter lärare även elever 

lyssna utifrån teorier om lärstilar. Det vill säga att lärare tror att vissa elever lär sig bättre 

om de lyssnar och vise versa. Värt att nämnas är att föredragen lärstil och 

undervisningsmetod inte visade någon påverkan för förståelsen i Rogowsky, Tallal & 

Calhouns studie (2015: 64). Istället för att fokusera på lärstilar bör mer fokus finnas på 

urvalet av texter i undervisningen. Om motivation eller intresse för ämnet samt 
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förkunskaper står för en unik variation för läsförståelsen får inte den aspekten förminskas, 

vare sig eleverna lyssnar eller läser. Det faktum att intresset styr hur väl informationen 

lagras är även av stor betydelse, eftersom lärarens största och viktigaste uppgift är att 

stimulera lärande. Som lärare kan vi utifrån detta inte utgå från att ljudböcker är en 

lösning så fort en elev vill lyssna istället för att läsa. En lösning kan istället vara att låta 

eleverna välja böcker som de själva är intresserade av och på så sätt öka motivationen. 

Ett annat alternativ är att använda böcker utifrån teman som klassen gemensamt arbetar 

kring eller bygga upp ett intresse för boken innan eleverna börjar läsa, genom att som 

lärare översiktligt berätta handlingen och skapa förförståelse.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att motivation och uppmärksamhet är viktiga 

aspekter för att skapa förståelse, både vid läsning och lyssning. Dessutom påverkar 

motivationen vår förmåga att arbeta uppmärksamt. Vad gäller minnet är arbetsminnet 

centralt, dels för att dess kapacitet påverkar hur väl vi kan bibehålla fokus, men också för 

att vi använder arbetsminnet när vi hämtar information från långtidsminnet. I övrigt spelar 

minnet en liknande roll vid läsning som lyssning. Vi måste uppfatta en talad eller tryckt 

texts innebörd snabbt, eftersom korttidsminnet är mycket begränsat.  

6.3.3 Strategier 

Strategier är viktiga för att skapa förståelse både vid läsning och lyssning. Även om 

exempelvis Samuelstuen och Bråtens (2005) studie visade att tidigare kunskaper i ämnet 

hade den största påverkan på läsförståelsen. Användandet av olika strategier visade sig 

också vara signifikant för förståelsen. Förståelsestrategierna för läs- och hörförståelse 

beskrivs i forskningen som relativt lika. Det finns dock en utmärkande skillnad som rör 

användandet av strategier. Läsaren kan till skillnad från lyssnaren lättare kontrollera 

parametrar som tid och kan med större frihet röra sig i texten. På grund av detta är det för 

läsaren lättare att söka efter specifik information i en text. Därför bör minnesstrategier 

vara ännu viktigare vid lyssning än läsning, på grund av den begränsade rörelsefriheten 

vid lyssning och det faktum att det är svårt att gå tillbaka i texten och läsa om vissa 

passager när man lyssnar. Under intervjun med Mats påpekade han att människor inte 

klarar av att göra två saker samtidigt. Därför kan en vanlig strategi som att anteckna 

behöva anpassas för att minska den kognitiva belastningen. Som lärare bör man inte 

uppmuntra elever att anteckna samtidigt som de lyssnar, eftersom vi inte kan göra två 

saker samtidigt. Lyssningen måste i sådana fall pausas innan eleven kan anteckna. En 

annan metod som kan användas är bikupor där elever får diskutera det lästa. Att arbeta 

med bikupor bygger på socioaffektiva strategier. Socioaffektiva strategier, som syftar till 

elevers interaktion med andra och deras egna reaktioner på lärandet, kan kontrollera 

elevers förståelse och minska deras ängslan. Särskilt intressant är att det finns ett 

signifikant samband mellan låg oro och hörförståelse. Eftersom socioaffektiva strategier 

kan minska oron är möjligen socioaffektiva strategier särskilt viktiga för att öka 

hörförståelsen och bör således användas efter, inte under, lyssningen.  
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För att få en likvärdig undervisning är det viktigt att lärare är medvetna om denna 

problematik. Minnet belastas mer när vi lyssnar om vi ombeds svara på frågor eller 

återberätta texten och minnesstrategier är därför mycket användbara för att minska 

belastningen. Dessutom klarar vi inte av att göra två saker samtidigt och som konsekvens 

motverkar anteckningar vid lyssning sitt syfte. Vid undervisning i syfte att öka 

läsförståelsen måste lärare reflektera över vad som gynnar eleverna. Detta synsätt var 

något som Mats lyfte i intervjun. Han menar att ljudböcker är något som lärare kan 

använda sig av som en metod i undervisningen, men att det är viktigt att eleverna 

använder sig av olika strategier. Mats anser att det är viktigt att vi hämtar och tolkar 

information på ett aktivt sätt. Ett sätt är enligt Mats att låta eleverna stanna upp, 

strukturera och fråga sig själv om man har förstått materialet som de hittills har läst eller 

lyssnat på genom att skriftligt anteckna kontinuerligt under läsningen eller lyssningens 

gång. För det är kanske i det här fallet de två förmågorna skiljer sig åt mest. I en text kan 

läsaren välja att gå tillbaka och läsa om vissa passager, eller för den delen läsa samma 

mening flera gånger för att förstå dess innebörd. Därför blir strategier som Mats nämner 

viktiga vid lyssning i synnerhet.  

 

Elaboreringsstrategier är även intressanta ur lyssnandets perspektiv. 

Elaboreringsstrategier används för att göra texten meningsfull. Läsaren ska bland annat 

fördjupa och använda den nya informationen i relation till tidigare kunskaper inom 

området. Det finns dock studier som visar att elaboreringsstrategier kan vara 

kontraproduktiva. När elever försöker relatera textinnehåll till vad de tidigare lärt sig kan 

de forma associationer som är irrelevanta och som skingrar deras uppmärksamhet från 

det som är viktigt i texten. (Samuelstuen & Bråten, 2005: 113) Detta verkar enligt 

forskning förekomma mer vid läsning än lyssning. Både Walker (1975) och Rickheit 

(1987) nämner att lyssnare skapar fler felaktiga importer när de försöker återberätta en 

text. Lyssnare måste förlita sig mer på tidigare kunskap, vilket i sin tur kan innebära att 

elever som lyssnar använder irrelevant kunskap i större utsträckning. 

Elaboreringsstrategier kan alltså i vissa fall motverka sitt syfte och detta bör lärare vara 

medvetna om, särskilt när elever lyssnar 

6.3.4 Den tekniska avkodningen 

Helen anser att ett alternativ är att separera kunskapsinhämtning och lästräning. Vid 

kunskapsinhämtning kan elever använda ljudböcker, men att när det handlar om att arbeta 

med avkodning och texters struktur, bör eleverna få använda böcker som är anpassade till 

deras egen läsnivå. Enligt Helen kan avkodning jämföras med att cykla. Det är inget som 

man kan förlora om man slutar öva det, menar hon. Samtidigt menar Myrberg (2007) att 

läsförståelsen kan utvecklas hela livet. Läsförståelsen kan alltså alltid bli bättre, men det 

är heller inget som kan gå förlorat enligt Helen. Vissa elever har ett större behov av att få 

öva på att avkoda. Helen menar därför att de elever som har avkodningsproblematik 

behöver separera kunskapsinhämtning från att aktivt arbeta med avkodningstekniken. 

Samuelstuen och Bråtens (2005) studie visade också att avkodning på ordnivå spelar en 
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avgörande roll för läsförståelsen, även hos mer erfarna läsare. Därför är det ett problem 

om detta moment glöms bort. För många elever är det gynnsamt om avkodningen övas 

parallellt med kunskapsinhämtningen som kan ske via ljudfiler.  

Mats anser att det enda sättet som vi kan bli bättre på att läsa är genom att just läsa. Detta 

anser även Verlaan och Ortileb (2012) som menar att läsning är det viktigaste verktyget 

för att förbättra läsförmågan. Vidare menar Mats också att efter att avkodningsförmågan 

är behärskad kan vi fortfarande utveckla vår läsförmåga och bli bättre och snabbare på att 

läsa. Den pedagogiska frågan är alltså till vilken grad man bör låta elever lyssna istället 

för att läsa. Möjligen kan det tekniska kunnandet ses som när vi lär oss cykla. Det finns 

dock inga studier som undersöker detta, eftersom det skulle innebära att individer skulle 

helt få sluta läsa under en längre tid, och det är därför inget som är genomförbart. Oavsett 

känns det som en god idé att separera kunskapsinhämtning från lästräning. En 

rekommendation för lärare som använder sig av ljudfiler är att inte glömma bort just detta.  

6.3.5 Olika typer av texter och frågor  

Diakidoys el al. (2005) studie visade bland annat att det inte är mer effektivt att lyssna på 

en förklarande text än att läsa den, oavsett årskurs. Förmågan att förstå förklarande texter 

verkar utvecklas på liknande sätt och tidpunkt i de två modaliteterna tills läsningen blir 

mer effektivt än lyssning i åttondeklass. Därför är de fördelar som associeras med 

lyssning i tidig ålder begränsade till berättande texter. (Diakidoy et al., 2005: 70) Vidare 

visar sig förhållandet mellan läsning och lyssning utvecklas olika beroende på typ av text. 

Vad gäller den berättande texten verkar relationen mellan läs- och hörförståelse följa det 

förväntade mönstret, det vill säga att förhållandet blir starkare efter andra klass. Motsatsen 

verkar ske vid förklarande texter då förhållandet mellan lyssning och läsning av 

förklarande texter blir svagare i fjärde klass efter att avkodningsförmågan är behärskad. 

Läsning av förklarande texter kan alltså inte på samma starka sätt förutspå lyssningen av 

en förklarande text. (Diakidoy et al., 2005: 71)  

Eason et al. kunde se att det krävs högre kognitiva förmågor för att förstå en förklarande 

text och begränsningar i de högre kognitiva förmågorna kan resultera i en sämre förståelse 

av förklarande texter. (Eason et al., 2012: 523) Gällande växelverkan mellan text- och 

frågetyp pekade studieresultaten på att det finns ett samband mellan text- och frågetyp 

som drivs av signifikanta skillnader i förhållandet mellan frågetyper för berättande och 

förklarande texter. För dessa två texttyper visade sig kritiska analyser och processtrategier 

vara svårare än frågor som inriktas på förståelse och tolkning. Vid en jämförelse av 

prestation vid förståelse- och tolkningsfrågor hittade Eason et al. att resultaten för 

berättande texter var tvärtemot resultatet för förklarande texter. För berättande texter var 

förståelsefrågorna signifikant enklare än de tolkande frågorna, medan det fanns en 

marginell skillnad i motsatt riktning för de förklarande texterna. Inte särskilt överraskade 

visade sig kritiska analysfrågor samt processtrategifrågor vara allra svårast för läsare 

överlag. Den frågetypen kräver att läsaren inte bara förstår texten men också att läsaren 
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klarar av att analysera och utvärdera texten medan den använder lässtrategier för att känna 

igen textens struktur. Kritisk analys- och processfrågor kräver förmågan att skapa 

inferenser samt att planera och organisera texten på ett korrekt sätt, utöver ordkunskap 

och generell språkkunskap. 

 

Diakidoy et al. (2005: 75) skriver att när vi bedömer läs- och hörförståelse bör det ske via 

olika typer av texter för att på så sätt få en mer detaljerad bild av elevernas förmågor och 

vilka behov de har för fortsatt undervisning. Språk är enligt författarna för komplext för 

att bedömas genom ett enda test vid ett tillfälle. Därför anser de att det är viktigt att 

fortsätta läsa instruerande texter även efter att avkodningsförmågan är behärskad för 

att eleverna ska bekanta sig med strukturen och innehållet i olika typer av texter. 

 

Utifrån detta kan det fastställas att berättande texter är lättare vid lyssning än vad 

förklarande texter är. Vid berättande texter är förståelsefrågor enklare, medan vid 

förklarande texter är tolkningsfrågor lättare. Kritisk analys- och processfrågor kräver 

förmågan att skapa inferenser, planera och organisera text, vilket bör vara svårare vid 

lyssning eftersom textens struktur inte är lika synlig. Av dessa orsaker bör undervisningen 

anpassas utifrån dessa fynd. Om man som lärare vill tillåta elever att lyssna och 

uppmuntra till lyssning, bör möjligen berättande texter användas, eftersom förklarande 

texter är svårare att förstå när elever lyssnar. Däremot kan det vara nyttigt att även låta 

elever bekanta sig med förklarande texter i ljudformat om syftet är att förbättra deras 

förmåga att förstå förklarande texter när de lyssnar. Frågan är hur viktigt det är att 

utveckla deras hörförståelse vid förklarande texter och vilken möjlighet som finns att 

lägga fokus på även detta. Vilka frågor som används vid läsning och lyssning kan också 

utifrån syftet formas på olika sätt. Kritiska analys- och processfrågor, som kräver 

förmågan att bland annat organisera text är svårare när man lyssnar eftersom textens 

struktur inte blir lika tydlig. I sådana fall kan det vara bra att eleverna har ett identiskt 

exemplar av texten för att på så vis enklare få syn på textens struktur.  

Att separera kunskapsinhämtning och mötet med språkligt stoff från lästräning, som 

tidigare nämnts, rekommenderas utifrån det som tidigare påvisats med olika texters 

svårighetsgrad för de olika modaliteterna. Vid lästräning kan det vara en god idé att så 

fort läsning av berättande texter behärskats, vilket bör vara fallet i Svenska 1 på 

gymnasiet, använda lättare förklarande texter vid lästräning. Berättande texter som är på 

en mer komplex språklig nivå kan användas vid lyssning för att eleverna ska få en mer 

komplex språklig stimulans, som de skulle kunna behärska vid just lyssning.  

6.4 Läsförståelse och ljudboken i relation till bedömning 

Vad gäller bedömning av läsförståelse i de två förståelsemodaliteterna, utifrån forskning 

och intervjuer, utmärker sig vissa aspekter. Dessa aspekter diskuteras i detta avsnitt. 
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6.4.1 Formativ bedömning 

Att dela upp ett förståelsetest i olika frågor som reflekterar olika processer innebär att 

läraren kan göra formativa bedömningar av vad eleven klarar eller inte klarar av. Att 

använda exempelvis Skolverkets läsbedömningsstöd som dels speglar kunskapskraven 

men också olika läsprocesser kan fungera formativt i syfte att bedöma elevers 

strategianvändning, både vis läsning och lyssning. Dessutom bör man som lärare bedöma 

elevers läsförståelse utifrån olika texttyper, eftersom en elev exempelvis kan ha problem 

med informativa texter men god förståelse vid berättande texter. Det diagnostiska värdet 

av olika typer av frågor som syftar mot olika typer av processer samt olika textgenrer är 

alltså stort. På liknande sätt kan hörförståelsen ha ett diagnostiskt syfte för läsförståelsen.  

6.4.2 Nationella provet 

I relation till bedömning har nationella provets anpassningar för årskurs 9 i svenska väckt 

ett antal funderingar. I årskurs 9 förväntas avkodningen vara behärskad och därför får 

eleven lyssna på texterna som ingår i delprovet (Skolverket, 2011b). I detta avseende är 

det märkligt att en liknande anpassning inte finns på nationella provet i Svenska 1. Detta 

tycker Helen är ”ett etiskt dilemma”. Visst är det också ett etiskt dilemma om man som 

lärare låter elever lyssna istället för att läsa för att underlätta och anpassa undervisningen 

för sina elever, medan denna anpassning inte tillåts på nationella provet, trots att det 

tillåtits året dessförinnan. Helen förstår Skolverket om de uttryckligen formulerar att 

provet ska mäta läsförståelse, men hon ser en poäng i att separera proven och testa 

avkodning och läsflyt i ett delprov och ha ett annat delprov om läsförståelse. I sådana fall 

skulle inte diskussionen om läs- och hörförståelse vara lika relevant. Hans kände inte till 

nationella provets anpassningar i årskurs 9 jämfört med Svenska 1 sedan tidigare, men 

ansåg att det är synd att det finns mer anpassningar på universitetet än på gymnasiet. 

Dessutom anser Hans att bedömningen av någon som lyssnat kontra läst är helt jämställt.  

6.4.3 Likvärdig bedömning 

Rosén et al. (2008: 16) beskriver att det finns ett behov att bedömningen ska bli mer 

likvärdig mellan skolorna och att lärarna behöver få bättre insikt i vad som ska tas med i 

bedömningen. Läroplanen är öppen för tolkning vilket gör att det som lärare går att tolka 

själv, bedöma och anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Helen menar att man 

som lärare kan göra en likvärdig bedömning beroende på vad kunskapskravet är. Hon 

menar att de krav som handlar om att kunna förstå en text, reflektera och resonera går att 

bedöma utifrån att eleven lyssnat. I Svenska 1 finns det ingen formulering som berör ”läsa 

med flyt” och är därför inget som måste bedömas. Däremot ska vi bedöma elevens 

förmåga att ”läsa och sammanfatta”. Vi kan därför inte alltid låta elever använda ljudfiler, 

eftersom vi ska bedöma elevers förmåga att läsa och sammanfatta. I övrigt, om det 

kunskapskravet har testats och uppnåtts finns det ingen anledning utifrån läroplanens 

skrivelser att undvika ljudfiler. Hur och när man som lärare väljer att använda ljudfiler 

går dock att reflektera över. Mats menar exempelvis att det kan vara en fördel för de 
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elever som läser framför de som lyssnar. Detta på grund av att du kan ta till informationen 

i din egen takt när du läser jämfört med när du lyssnar. Dessutom får du som lyssnare inte 

överblick över en hel mening.  Det behöver alltså inte alltid vara en fördel att lyssna, även 

om det enligt Helen ger språklig stimulans.  

 

Återberätta text  

Som Rickheit (1987) nämner kan skillnaden mellan modalitet i relation till att dra korrekta 

slutsatser och läsa mellan raderna ses som mindre under förståelsedelen av läsningen än 

i reproduktionsfasen. För undervisningen i svenska och för läsundervisning i synnerhet, 

är det här en viktig kunskap. Elever som lyssnar kan processa och förstå en text på 

liknande premisser som någon som läser. Emellertid, när lyssnarna ska svara på frågor 

eller återberätta en text ställs större krav på deras förmåga att använda rätt typer av 

förkunskaper och logiska regler.  

På grund av skillnaden i modalitet måste lärare överväga syftet med exempelvis 

litteraturundervisning. Rent förståelsemässigt är det möjligen ingen större skillnad i 

respektive modalitet, och som Paas och Sweller (2011) resonerar är lyssning en biologisk 

primär aktivitet och kan därför vara avlastande för vissa elever. Men, om läsakten sedan 

ska bedömas genom att exempelvis sammanfattas, som är ett kunskapskrav i Svenska 1, 

kommer det antagligen vara svårare för de elever som lyssnat att rekonstruera texten. Just 

att återberätta något nämner Mats är den bästa metoden enligt forskning för bedömning, 

dessutom är det gynnsamt för lärandet. Ska då läsningen eller i detta fallet möjligen även 

lyssningen bedömas genom förmågan att återberätta bör skillnaden i modalitet has i 

åtanke, det vill säga att vid lyssning och rekonstruering av en text använder vi våra 

förkunskaper mer och det kan resultera i fler felaktiga importer. Läsningen blir därför mer 

individunik och kanske också svårare att bedöma. För att minska skillnaden i modalitet 

om vissa elever läser och vissa elever lyssnar, kan det vara en god idé att som lärare ge 

hela klassen en viss mängd förkunskaper innan läsningen eller lyssningen. Som Helen 

nämner är en metod att tillsammans prata om vad de tror texten kommer handla om, och 

prata om elevernas egna erfarenheter inom ämnet, för att skapa en gemensam grund vad 

gäller förkunskaper. 

6.4.4 Olika kunskapssyner 

I övrigt är det relevant att reflektera över vilken syn man har på läsakten som lärare. Enligt 

forskning kan den antingen ses som universell, det vill säga att den är lika för alla. 

Alternativt kan den ses som individunik. Den individunika synen på läsakten innebär att 

texten och läsaren samspelar och den sociala kontexten räknas även in. Detta är av intresse 

för läsundervisning i och med att den syn man som lärare utgår från får konsekvenser 

även för bedömningen. Utgår man från att läsakten är universell uppfattar man att elevers 

mentala processer under läsningen kan bedömas med standardiserade tester. Uppfattas 

läsförståelsen däremot som något individunikt kan man inte mäta läsförståelse med hjälp 

av standardiserade tester och en läsares tolkning kan inte beräknas (Westlund, 2015). Med 
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utgångspunkt i den forskning som tagits del av syns den individunika synen på läsning 

framförallt vid återberättandet av texter vid lyssning. Där samspelar läsare och text i 

rekonstruktionen av texten eftersom läsaren är beroende av tidigare erfarenheter i form 

av mentala modeller eller skript- och scheman för att kunna återskapa texten. Som tidigare 

nämnts skapar lyssnare fler felaktiga importer än läsare för att de tar ut kärnan ur texten 

snarare än helheten. Denna kunskap är viktig att ha i åtanke särskilt i relation till 

bedömning.  

6.5 Sammanfattning 

Det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 1 lämnar ett stort 

tolkningsutrymme för verksamma lärare vad gäller lyssning och mer specifikt 

användandet av ljudböcker i undervisningen. Som lärare kan därför tolkningen av 

läroplanen till stor del vara individuell. Faktum kvarstår dock att det är explicit uttryckt i 

kunskapskraven att eleven ska kunna läsa och sammanfatta text. Därför kan inte läsning 

av tryckt text uteslutas i undervisningen. En rekommendation i detta fall är att Skolverket 

definierar begreppet läsning.  

 

Det finns ett antal fördelar vad gäller användningen av ljudböcker i undervisningen. 

Läsförståelse bygger för det första enligt forskning på vår muntliga förmåga och en god 

hörförståelse korrelerar med en god läsförståelse. Därtill är inte bara läsförståelse en 

viktig förmåga, hörförståelse är även något som är viktigt om syftet är att utveckla elever 

i både skriftliga- och muntliga domäner. Ljudböcker kan även bidra med språkligt stoff, 

det vill säga bland annat mer komplex grammatik och ordförråd. Dessutom kan ljudboken 

fungera som ett inkluderande och motiverande medium. Vidare är lyssning en biologiskt 

primär förmåga som bidrar med mindre kognitiv belastning (vid förståelsefasen) och kan 

med fördel användas tillsammans med läsning som är en biologisk sekundär förmåga. Det 

är dock viktigt att de två medierna överensstämmer.  

 

Därmed finns det ett antal konsekvenser att ta i beaktning om ljudboken ska användas i 

svenskundervisningen. Uppmärksamhet är exempelvis viktigt både för läs- och 

hörförståelsen. Uppmärksamhetsproblematik kan bland annat bero på ett begränsat 

arbetsminne. Vid rekonstruktionsfasen av något vi lyssnat på ställs större krav på 

arbetsminnet, vilket kan leda till en bristande uppmärksamhet och fler vandrande tankar 

för elever som lyssnar. Dessutom måste lyssnare förlita sig i större utsträckning på 

tidigare erfarenheter och använder sig mer av top-down, schema-baserade processer än 

läsare. Det leder till att lyssnare har svårare för att återberätta den avsedda meningen med 

en text. Därför bör minnesstrategier användas vid lyssning, men i dessa fall måste 

lyssningen pausas om elever ska anteckna. Allra viktigast för läsförståelsen visar sig 

förkunskapen vara, men även motivation. I de fall elever vill lyssna för att de är 

omotiverade till att läsa kan ett alternativ vara att välja rätt typ av böcker och ge 

förkunskaper innan läsningen för att öka motivationen. Lässtrategier kan även vara 

användbara om än förkunskap och motivation är viktigare. Vidare är avkodning av vikt 
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även för mer läsvana elever. En god idé kan därför vara att öva den tekniska 

avkodningsförmågan parallellt med kunskapsinhämtning via ljudböcker, för samtliga 

elever. Slutligen verkar berättande texter vara bra att använda vid hörförståelse, eftersom 

förklarande texter inte verkar vara mer effektivt att lyssna på än läsa, oavsett årskurs. Vid 

bedömning av läsförståelse genom lyssning kan vissa läsprocessfrågor vara svårare än 

andra, särskilt om inte minnesstrategier används. Det kan därför vara klokt att låta elever 

lyssna samtidigt som de läser, för att ge elever fördelar som en tryckt text medför.  

 

Ytterligare en aspekt inom denna problematik är att nationella provet inte låter elever 

lyssna istället för att läsa. Det kan ses som ett motsägelsefullt faktum eftersom 

ordavkodningsförmågan förväntas vara behärskad i årskurs 9. Under läsåret är det således 

viktigt att samtliga elever övat på den tekniska avkodningen. Slutligen kan poängteras att 

det finns olika synsätt på läsakten. Den individunika läsakten där läsaren och texten 

samspelar ses förmodligen mer vid lyssning, eftersom lyssnare skapar fler felaktiga 

importer. Vissa kunskapskrav eller läsprocessfrågor kan på så vis lämpa sig bättre om 

lärare bedömer läsförståelsen genom hörförståelsen. Exempelvis kan kunskapskrav som 

”redogöra för samband” och ”formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet” 

vara lättare att bedöma, eftersom det inte är särskilt textspecifika frågor. 

 

Utifrån det som kartlagts i denna studie gällande skillnader och likheter mellan läs- och 

hörförståelse, bör och kan svensklärare använda ljudböcker i undervisningen på ett 

legitimt sätt om syftet är att öka läsförståelsen. Däremot bör ljudböcker användas på ett 

medvetet sätt, eftersom användandet medför pedagogiska konsekvenser. Denna studies 

begränsningar bör även uppmärksammas. I dagsläget är forskning som på ett djupgående 

sätt jämför läs- och hörförståelse begränsad. Förhoppningsvis, i och med att alternativ till 

den fysiska boken blivit allt mer vanliga och lättillgängliga, kommer detta område 

undersökas vidare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor Helen 

 

Anser du att lärare bör använda ljudböcker i sin undervisning?  

Om ja, i vilket syfte?  

 

Vilka fördelar ser du? 

 

Vilka nackdelar ser du? 

 

Vad färdigheter övar eleverna på när de lyssnar?  

 

Vilka färdigheter går de miste om?  

 
 

Hur anser du att lärare bör använda ljudböcker i sin undervisning? 

Hur ofta bör ljudboken användas? 

 

Hur tillgängliga är ljudböcker? 

 

Inom vilka/vilket moment kan ljudböcker användas? 

 

I vilka situationer kan ljudboken användas? 

 

Vilka elever ska få använda ljudboken, ska de själva få möjlighet att välja?  

 

Hur ser du på användandet av ljudböcker i relation till bedömning?  

Hur resonerar du kring bedömning när någon får läsa istället för att lyssna? 

 

Anser du att det är problematiskt för lärare att göra en likvärdig bedömning? 

 

Tycker du att det ska göras någon skillnad mellan att läsa och lyssna när det 

kommer till bedömning? 

 

Hur resonerar du kring anpassning vid exempelvis nationella provet?  

Hur tycker du att lärare ska testa läsförståelse?   



   

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor Hans 

 

Anser du att lärare bör använda ljudböcker i sin undervisning?  

 

Om ja, i vilket syfte?  

 

Vilka fördelar ser du? 

 

Vilka nackdelar ser du? 

 

Vad färdigheter övar eleverna på när de lyssnar?  

 

Vilka färdigheter går de miste om? 
 

 

Hur använder du dig av ljudböcker i din undervisning? 

Hur ofta använder du dig av ljudböcker i undervisningen??  

 

Hur tillgängliga är ljudböcker? 

 

Inom vilka/vilket moment kan ljudböcker användas? 

 

I vilka situationer kan ljudboken användas? 

 

Vilka elever ska få använda ljudboken, får de själva möjlighet att välja?  

 

Hur ser du på användandet av ljudböcker i relation till bedömning?  

Hur bedömer du någon som lyssnar istället för att läsa? 

 

Anser du att det blir problematiskt att göra en likvärdig bedömning? 

 

Hur motiverar du bedömningen utifrån kunskapskraven? 

 

Tycker du att det ska göras någon skillnad mellan att läsa och lyssna när det 

kommer till bedömning? 

 

Hur resonerar du kring anpassning vid exempelvis nationella provet?  

Hur testar du läsförståelse? Med vilken typ av frågor?  



   

 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor Mats  

 

Anser du att lärare bör använda ljudböcker i sin undervisning?  

Varför/varför inte?  

Fördelar/nackdelar? 

Vad finns det för skillnader eller likheter mellan läs- och hörförståelse? 

Vad tränar eleverna? Är det samma förmåga?  
 

 

Hur ser du på användandet av ljudböcker inom svenskundervisning? 

Vilka elever tycker du bör få lyssna istället för att läsa? Varför?  

Vilka andra anpassningar eller strategier kan vara relevanta att använda istället 

för ljudböcker?  

 

Hur ser du på ljudböcker i relation till bedömning? 

 

Tycker du att det ska göras någon skillnad mellan att läsa en bok, och lyssna på 

en bok när det kommer till bedömning?  

 

Varför? Om ja, är det överlag samma förmågor?  

 

Hur tycker du att läsförståelse bör testas? 
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