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0. ABSTRAKT 

Att använda teknik för att underlätta lärande, eller tekniskt 

förstärkt lärande som det även kallas, är en metod som idag 

tillämpas i allt större grad. I den här rapporten undersöks metoden 

med tekniken talsyntes. Syftet är att se om den har en påverkan på 

memoreringsförmågan vid läsning. Grunden för den här 

undersökningen är befintlig forskning som visar på att vår 

inlärningsprocess kan effektiviseras genom att vi använder flera 

sinnen istället för ett ensamt. Således borde även memoreringen 

förbättras. I den här rapporten undersöks alltså huruvida den 

medietekniska produkten talsyntes ger en påverkan på hur fakta 

memoreras hos studenter.  

 

För att undersöka det här fick två grupper av studenter läsa en 

faktamässigt rik text. Den ena gruppen fick även samtidigt lyssna 

på textens innehåll med hjälp av en talsyntes. Efter att deltagarna 

tagit åt sig texten fick de svara på flervalsfrågor om innehållet för 

att se hur väl de memorerat texten. Samma test skickades sedan ut 

efter tio dagar för att undersöka hur väl deltagarna kom ihåg 

faktan efter en längre tid. Resultaten från enkäterna, det vill säga 

antal rätta svar för de båda grupperna från bägge omgångarna, 

analyserades sedan med hjälp av statistiska metoder, som 

ANOVA, för att se om det finns en påverkan av talsyntesen. 

 

Resultaten tyder på att det inte finns någon signifikant påverkan 

av talsyntesen på förmågan att memorera fakta. Testerna visar att 

memoreringsförmågan överlag såg snarlik ut hos de båda 

deltagargrupperna. Däremot finns vissa frågor där gruppen som 

använde talsyntes hade noterbart fler antal rätt i jämförelse med 

dem som inte hade talsyntes. För vidare studier inom ämnet bör en 

undersökning göras i större omfång och under en längre tidsperiod 

för att få bättre mätningsresultat.    

 

1. INTRODUKTION 
Det är inte svårt att tänka sig att det varje dag läses tiotusentals 

faktamässiga texter av studenter i Sverige, exempelvis 

kurslitteratur och artiklar. I takt med att tekniken utvecklas visar 

sig även nya möjligheter som kan effektivisera inlärningen. Att 

göra just det här, använda teknik för att underlätta lärande, kallas 

tekniskt förstärkt lärande och det är området som kommer 

undersökas i den här rapporten. 

 

Talsyntes är en teknik som implementeras allt mer i olika 

programverktyg, till exempel Apples Siri eller Google Assistant, 

och tekniken är mer tillgänglig för användning idag än vad den 

någonsin tidigare varit [15]. I den här rapporten undersöktes om 

just talsyntesen kan bidra till ett tekniskt förstärkt lärande. Det här 

gjordes genom att undersöka om talsyntesen hade en påverkan 

eller inte på förmågan att memorera fakta. Undersökningen gick 

till på det sättet att en grupp deltagare fick läsa en text som var rik 

på faktamässiga påståenden. Innehållet var facklitterärt då 

frågeställningen behandlade studenter och man kan tänka sig att 

det ofta är den typen av texter de stöter på. Samtidigt som 

deltagarna läste texten fick de lyssna till en talsyntes som läste 

upp textens innehåll. 

 

Idag finns forskning som tyder på att vår förmåga att lära oss 

saker effektiviseras ju fler sinnen som är aktiva under 

inlärningsprocessen. Det finns också forskning som säger att vår 

förmåga att bearbeta och lagra informationsuttryck, det vill säga 

den kognitiva ansträngningen som vår hjärna utsätts för, blir 

mindre påfrestad då fler sinnen får interagera med varandra under 

inlärningsprocessen. Det här är grunden för den här rapporten och 

användes för att utforma metoden för undersökningen men även 

för att resonera kring det resultat som uppkom. 

 

2. BAKGRUND 
Att använda teknik för att möjliggöra lärande med flera sinnen är 

en metod som kombinerar forskning om dagens medieteknik, 

studier om perception och kognition, och kunskapen om hur vårt 

minne är uppbyggt och hur det lagrar information. 

 

2.1 Tekniskt förstärkt lärande 

I dag finns videoföreläsningar tillgängliga på internet, så kallade 
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speed reading-verktyg för att läsa snabbare och olika interaktiva 

program för att betrakta information ur nya perspektiv [11]. 

Goodyear et al. säger i sin bok att “...forskare har studerat varje ny 

våg av teknisk innovation och försökt se vad som är annorlunda 

och potentiellt av pedagogiskt värde för varje ny produkt eller 

tjänst.” men nämner att forskningen på det här ämnet har svårt att 

hänga med utvecklingen. Deras bok undersöker hur man i 

allmänhet ska designa utbildning som är bättre anpassad för 

tekniken som används inom den för att tekniken ska förbättra och 

effektivisera inlärningen. Med det här i åtanke undersöktes det i 

den här rapporten om det finns något pedagogiskt värde av att 

lyssna till en talsyntes samtidigt som man läser en text när det 

gäller memorering av fakta.  

 

2.2 Flersinnad inlärning 

Bakgrunden till att simultan lyssning till en talsyntes vid läsning 

skulle ge en pedagogisk fördel är teorierna kring flersinnad 

inlärning. Flersinnnad perception, eller uppfattning, har de senaste 

åren varit ett ämne som det forskats mycket kring och man kan 

idag fastslå att perception genom interaktion med flera sinnen 

låter vår hjärna arbeta med ökad precision, noggrannhet och 

effektivitet [25]. Forskningen visar också på att ju fler sinnen som 

är aktiverade desto bättre blir memoreringsförmågan [23].  Att 

lyssna på en talsyntes simultant med inläsning av en text borde 

således ha en positiv pedagogisk effekt och således en positiv 

effekt på memorering av fakta.   

 

2.3 Talsyntes 

Tekniken som används i testerna i den här undersökningen är 

talsyntes och det är relevant att presentera bakgrunden till 

tekniken. 

 

2.3.1 Talsynteser idag 

Talsynteser har under de senaste åren genomgått en kraftig 

utvecklingsfas [15]. I takt med att maskininlärning och 

mönsterigenkänning gjort framsteg har nya möjligheter att 

använda talsynteser på ett mer mångsidigt sätt uppstått. Den 

används exempelvis för röststyrning i smartphones och för att 

automatisera olika tidigare mänskliga tjänster så som 

telefonsupport och beställningstjänster. Talsyntesens utveckling 

kommer i framtiden troligtvis ha en avgörande påverkan på hur vi 

interagerar med teknik i vardagen. 

 

En talsyntes (ofta även text-till-tal eller TTS, efter det engelska 

Text to speech) är samlingsnamnet för flera tekniker för att skapa 

artificiellt tal. De två huvudtyperna är: 

● Ihopsatt tal; orden, en begränsad mängd, är förinspelade 

från en mänsklig röst. 

● Syntetiserat tal; metoden använder helt syntetiserade 

språkljud för att konstruera orden, en obegränsad 

mängd, som spelas upp. 

 

Även vissa kombinationer av de två teknikerna finns, vilket kan 

anses vara det bästa alternativet, men de här är inte tillgängliga 

som gratisalternativ på svenska vid skrivandet av den här 

rapporten. Syntetiskt tal är således den teknik som användes i 

undersökningen [1] då det är den enda som kan appliceras på en 

godtycklig text som målgruppen, studenterna, kan ha. 

 

2.3.2 Talhastighet 

Talsynteser kan köras med olika talhastighet, vilket syftar till det 

antal av ord per minut som uttalas. Talhastigheten är viktig att ha i 

åtanke då den i andra undersökningar har kopplats till hur mycket 

mottagaren uppfattar. I den här undersökningen valdes därför en 

talhastighet som skulle vara så normal som möjligt ur ett 

vardagligt mänskligt perspektiv för att försöka minska påverkan 

av den. Fulford har i en undersökning kommit fram till att 125-

150 ord per minut är det tempo som de flesta människor talar med 

samt är kapabla att förstå [9]. Talsyntesen i undersökningen 

ställdes därför in på 125 ord per minut.  

 

2.4 Minne och inlärning 

För att specificera vad som undersöks har det i den här rapporten 

valts att undersöka memorering, skilt från det mer komplexa 

begreppet inlärning, då inlärning innefattar tolkning och analys av 

information.  Michael Mann citerar olika författare i sin bok och 

påstår att ”inlärning är den process med vilken vi anskaffar oss 

kunskap om världen” samt att ”Lärande avser en mer eller mindre 

permanent förändring av beteende som uppstår som ett resultat av 

övning”. Mann konstaterar att ”Det verkar som om lärande är en 

förstärkning av befintliga svar eller bildande av nya svar på 

befintliga stimuli som uppstår på grund av övning eller 

upprepning.” [18].  

 

Dessa citat och Manns summering kan tänkas vara bara några av 

många tolkningar om vad faktiskt innefattas i begreppet lärande.  

Att mäta och dra slutsatser kring detta komplexa ämne beslutades 

således vara utanför denna undersökning. Mann skriver senare i 

sin bok att ”Memorering är en fas av inlärningen” och det är just 

den här, mindre och mer konkreta fas denna undersökning har valt 

att fokusera på. Att memorering är en fas av inlärningen är viktigt 

att komma ihåg när det i denna rapport refereras till andra studier 

som har behandlat inlärning. För att grundläggande förstå vad 

minnet och memorering innefattar måste några andra begrepp kort 

tas upp.  

 

2.4.1 Perception och kognition 

Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan 

som tolkar information från sinnena. Informationen är exempelvis 

händelser, föremål, skrivna och talade ord och så vidare [8, 29].  

Perceptionen kan enkelt ses som det vi registrerar med våra 

sinnen. För att tolka det perceptiva har vi kognitionen som är den 

mentala process som sker när vi uppnår ny kunskap och förståelse 
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genom att tänka, utvinna lärdom från erfarenhet och dra slutsatser 

utifrån den information som våra sinnen registrerar (det vill säga 

perception) [20]. Inom kognition ryms områdena tänkande, 

uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt 

beslutsfattande och problemlösning [7]. Kognition i sin helhet är 

ett abstrakt område som är svårt att genomföra tydliga mätningar 

på.  

 

2.4.2 Korttids- och långtidsmemorering 

Memorering är den kognitiva process där information lagras och 

hämtas [26]. Minnet kan delas in i grupperna korttids- och 

långtidsmemorering. I korttidsminnet, eller arbetsminnet som det 

även kallas, finns information och kunskap som lagras för den 

nuvarande stunden. Information som inte används kommer att 

försvinna från korttidsminnet. Korttidsminnet sägs ha kapaciteten 

att hantera 4 saker på samma gång, för att inte överbelastas. Man 

klarar av att hålla informationen där i ungefär 30 sekunder [28]. 

 

I långtidsminnet lagras kunskap under längre tidsperioder. 

Information från långtidsminnet plockas idealt fram då individen 

befinner sig i en situation när den behövs. Långtidsminnet 

kategoriseras i undergrupperna explicita och implicita minnen: 

● Det explicita minnet lagrar fakta och kan i sin tur delas 

in i: 

1. Episodminnet; där upplevelser lagras. 

2. Det semantiska minnet; där kunskap och fakta 

lagras. 

● Det implicita minnet lagrar procedurer, exempelvis hur 

man utför en fysisk handling (även kallat 

“muskelminnet”). 

 

Även om minnet och memorering i sig är komplext så finns det 

möjlighet att i undersökningssyfte behandla det mer binärt, minns 

man eller minns man inte? Den här rapporten fokuserar på den 

semantiska delen av långtidsminnet. Testerna var således 

centrerade kring prövning av memorering av fakta. 

 

2.4.3 Kongruens 

Även om undersökningen är avsmalnad till att behandla 

memorering av fakta är det viktigt att ta hänsyn till att en individs 

tidigare erfarenheter kan påverka hur väl man minns något 

specifikt. Shams et al. [24] fann att kongruent stimulans är det 

som ligger till grunden för förbättrad memorering. Kongruensen 

kan uppstå delvis vid flersinnad stimulans men även om det man 

upplever stämmer överens med tidigare erfarenheter. Det 

sistnämnda är något som bör tas i åtanke när man analyserar 

resultatet då en person med mycket förkunskaper inom det 

undersökta ämnet kan ge ett felaktigt resultat.  

 

2.5 Fakta 

Då fakta kan tänkas vara ett mycket omtvistat begrepp och dess 

absoluta betydelse kan vara svår att fastslå och oväsentlig i den 

här rapporten har det valts att följa nedan definition som finns i 

Oxford English Dictionary.  Där definieras ordet “fact” [21] (SV. 

fakta) som något som ofta används synonymt med ordet sanning, 

alltså skilt från åsikter, smak och falsarier. Det används 

exempelvis: “Det är ett faktum att koppen är blå”. Definitionen 

valdes då den inte lämnar utrymme för filosofisk tolkning hos 

deltagarna och hjälper ytterligare att särskilja memorering från det 

mer komplexa inlärning.  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
Grunden för den här rapporten baseras på forskning som har gjorts 

kring flersinnad inlärning. Enligt Mann är memorering den första 

fasen i inlärningen vilket gör att den tidigare forskningen på 

inlärning blir högst relevant [18]. Tidigare studier visar på att 

inlärning underlättas och effektiviseras när fler sinnen är aktiva 

och detta kan allt mer implementeras till större grad i vardagen. 

[10, 13, 19, 23] 

 

3.1 Tidigare studier 

Shams et al. har gjort en studie på två deltagargrupper där syftet 

var att jämföra huruvida någon av grupperna med hjälp av 

perceptuell träning hade lättare eller svårare att lära sig utföra en 

viss urskiljningsuppgift. Den ena gruppen fick lära sig hur 

uppgiften skulle utföras genom både visuella och auditiva stimuli, 

medan den andra gruppen endast fick visuella stimuli. Resultatet 

visade att den audiovisuella gruppen utförde uppgiften bättre 

under det första försökstillfället men även under de resterande tio 

undersökningstillfällena. Gruppen som fick lära sig med hjälp av 

fler aktiva sinnen lärde sig alltså snabbare och effektivare än vad 

den andra gruppen som hade färre aktiva sinnen gjorde. Shams et 

al. påstår att även fast det finns många faktorer som spelar roll i 

hur våra sinnen bearbetar information, till exempel vilket medium 

informationen färdas via, så verkar det underlättande som 

flersinnad inlärning bidrar med vid inlärning vara ett övergripande 

fenomen [24]. 

 

Murray et al. visade i en neurovetenskaplig rapport att minnen 

som skapats av flera sinnen senare kan återkallas med hjälp av att 

bara något av de inblandade sinnena aktiveras [19]. När flera 

sinnen registrerar ett minne skapar varje inblandat sinne i sig ett 

delminne som sedan kopplas till de andra. Senare kan därav ett 

enstaka sinne återkalla hela minnet som registrerats av alla 

sinnena tillsammans. På så sätt finns möjligheten att återkalla 

informationen som sparats i minnet på flera olika sätt, det vill säga 

att informationen är mer tillgänglig än vad den hade varit om det 

hade registrerats med endast ett sinne. 

 

Guo et al. [13] utförde en studie kring aktivering av flera sinnen 

på området förstärkande inlärning. Förstärkande inlärning handlar 

om hur en persons beteenden förändras beroende på responsen 

som personen får efter att de utfört beteendet. Guo et al. visade i 
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sin undersökning att respons som levereras till flera sinnen leder 

till en effektivare inlärningsprocess än vad respons som levereras 

till ett enstaka sinne gör.  

 

3.2 Praktisk applicering av forskningsresultat 

Enligt Shams et al. [23] är flersinnad inlärning ett 

forskningsområde som kan tillämpas praktiskt. Den mesta 

tekniken som används idag, som så smartphones, stödjer 

flersinnad stimulering då de kan presentera både auditiv och 

visuell information. Det här är något som kan tillämpas till stor 

grad till tekniskt förstärkt lärande. 

 

Vidare säger Shams et al. att ett annat tillämpningsområde är 

utbildning. Idag har många utbildningsfilosofier ofta en grundteori 

som är baserad på att inlärning ska ske genom flera sinnen. Man 

har då märkt att inlärning med flera sinnen har varit mer effektivt 

än inlärning med färre sinnen. Metoden implementeras allt mer i 

fler sorters utbildningssammanhang. Shams et al. hänvisar 

speciellt till tidigare forskning kring inlärning av bland annat 

Montessori, grundare av den så kallade montessoripedagogiken. I 

den pedagogiken finns ett fokus på att inlärning ska ske med hjälp 

av flera olika inlärningsmedel bland annat leksaker, färger, och 

mönster som ska stimulera de olika sinnena [14]. De teorier som 

grundlades av Montessori är även idag allmän kännedom, fröken 

kan tänkas säga till barnen i skolan att skriva samtidigt som de 

lyssnar för att lära sig bättre och dagspressen skriver om de här 

teorierna [16]. 

 

3.3 Undersökningens relevans 

Flersinnade inlärningsprocesser är ett område som bör forskas 

vidare på för att vi ska få djupare förståelse för hur själva 

processen av inlärning i naturliga miljöer fungerar enligt Shams et 

al. [24]. Om det här kan göras så förbättras även möjligheterna för 

att teorin ska kunna tillämpas till högre grad i samhället och 

underlätta inlärning i vardagen.   

 

4. SYFTE 
Syftet med den här rapporten är att titta något djupare längs ett 

audiovisuellt spår angående de teorier som redan finns kring 

flersinnad inlärning samt tekniskt förstärkt lärande. Den här 

rapporten avgränsar sig dock till memorering istället för inlärning. 

 

5. PROBLEMFORMULERING 
På de flesta universitetsutbildningar kan de tänkas finnas moment 

där studenterna måste memorera mycket fakta ur en text. För vissa 

studenter kan det vara svårt att hålla koncentrationen när texten är 

facklitterär och kanske inte i linje med personliga intressen. 

Författarna av den här rapporten ville därför undersöka om det 

fanns någon medieteknisk lösning som kunde vara till hjälp. En 

nyfikenhet kring talsynteser gjorde att den här rapporten 

undersökte om en talsyntes kunde användas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel för att hjälpa studenter memorera fakta vid inläsning 

av en akademisk text. Ger talsyntes en skillnad i memorering av 

fakta vid läsning? 

 

6. TEORI 
Testerna i denna rapport handlar om memorering av fakta med 

hjälp av teknik. Därav är det viktigt att ta hänsyn till de teorier 

som stödjer och sammanbinder lärande och användning av teknik. 

 

6.1 Flersinnad inlärning 

Människans hjärna har utvecklats för att den ska, så pass optimalt 

som möjligt, kunna lära sig saker i miljöer där information 

förmedlas till flera sinnen samtidigt [4, 27]. De beteenden som vi 

utvecklat har vi anpassat efter den information som våra sinnen 

har registrerat. Den här utvecklingen har lett till att när vi försöker 

lära oss saker så stimuleras vår hjärna till en högre grad när flera 

sinnen är aktiverade än när enskilda sinnen är aktiverade. När vi 

försöker lära oss saker med enbart ett sinne så utsätter vi hjärnan 

för en miljö som är onaturlig. I sådana situationer blir hjärnan 

understimulerad och inlärningen blir inte optimal. Seitz et al. 

menar att i miljöer där fler sinnen aktiveras så anpassas hjärnan 

bättre för den miljön som den är utvecklad att agera i [23]. Det här 

leder till en mer effektiv och bättre inlärning.  

 

6.2 Interaktion mellan sinnen 

Rent historiskt så har perception, eller varseblivning, setts som 

skeenden där våra olika sinnen till större del arbetat frånskilt utan 

koppling till varandra. Idag finns det studier som snarare tyder på 

motsatsen [24]. I situationer där flersinnad perception är en 

essentiell del av den uppgift som ska utföras, det vill säga då 

hjärnan behöver registrera information med hjälp av flera sinnen, 

så har interaktionen mellan sinnen en signifikant betydelse för hur 

vi behandlar informationen [27]. Flera moderna studier visar 

dessutom att interaktionen mellan sinnen sker genomgående 

genom hela processen [4]. Därav är det en betydande aktiv 

process under hela inlärningsförloppet. 

Dual coding, infört av Paivio, visar att information som 

behandlats genom flera sinnen samtidigt är att föredra än enstaka 

sinnen [6]. När flera sinnen arbetar för att behandla uttryck så 

minskas belastningen på vad varje sinne behöver bearbeta. Den 

totala arbetsmängden fördelas helt enkelt över fler kanaler. Paivio 

menar att flersinnad perception minskar den kognitiva 

belastningen för hjärnan då informationen enklare kan delas upp 

när sinnena samarbetar för att ta in uttrycken. När informationen 

effektivare kan bearbetas så kan den lättare lagras i både 

korttidsminnet och långtidsminnet. 

 

6.3 Tekniskt förstärkt lärande    

Tekniskt förstärkt lärande (engelska: Technology Enhanced 



5 

 

Learning (TEL)), är idag en term som används i allt större grad 

[11]. Principen går ut på att använda teknik för att underlätta 

pedagogiska moment. Framför allt används termen i sammanhang 

där teknik används för att göra inlärning mer effektiv och 

underhållande. Begreppet täcker både hårdvara (som handhållen 

teknik, bärbara datorer och interaktiva verktyg) och mjukvara 

(som utbildningsprogram och program för att planera sin 

utbildning). Under de senaste åren har hårdvara haft en 

framstående utveckling och kan nu användas i allt högre grad än 

vad det tidigare gjort. Kostnaden för att producera hårdvara 

minskar samtidigt som dess prestanda förbättras. Även mjukvaran 

har utvecklats och är nu tillämpbar på allt fler plattformar vilket 

gjort den mer tillgänglig. Den teknikutveckling som uppnåtts idag 

har lett till en rad nya möjligheter att effektivisera och förbereda 

studenters inlärning på ett sätt som inte funnits innan [5]. 

    

7. Metod 
Studien handlade om att utvärdera tekniskt förstärkt lärande med 

hjälp av användartester. I sådana tester är rekrytering av 

deltagaren, datatypen som samlas in och ramverket som används 

för analysen av betydelse för undersökningen. 

 

7.1 Förutsättningar 

Deltagarna är studenter vilket kan anses fördelaktigt då det med 

undersökningen önskas finna en studieförbättrande metod för just 

den här målgruppen. Undersökningen använde sig av 

civilingenjörsstudenter på medieteknikprogrammet på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm då det här är en grupp som 

fanns lätt tillgänglig för undersökningen. Åtta av deltagarna var 

kvinnor och tio var män i åldrarna 18–25. 

 

Testerna genomfördes i en laborationssal för ljudstudier. 

Deltagarna kom på  drop-in under en dag så att de skulle komma 

när de hade tid och inte stressa igenom testet. Salen hade en 

uppsättning hörlurar vilket säkerställde att alla deltagarna fick en 

likvärdig upplevelse. Innan testet började fick deltagarna ställa in 

volymen efter personlig preferens.  

 

7.2 Valet av text 

Texten är ett utdrag ur inledningen av en undersökning kring olika 

universitets utbredning i Stockholm och andra städer [17]. 

Textens ämne var inte av betydelse för undersökningen och valdes 

då den passar in på den typ av texter studenter kan tänkas möta i 

sina studier när det kommer till memorering av fakta.  

 

Eftersom textinnehållet är verkligt med riktiga fakta (enligt 

definition 2.5) fick deltagarna uppskatta sin förkunskapsnivå i 

ämnet. Om någon av deltagarna hade förkunskaper skulle 

kongruensen påverka resultatet. Svaren från deltagarnas 

uppskattningar togs i beaktning när resultatet framställdes. 

 

7.3 Valet av talsyntes 

I undersökningen valdes en talsyntes som subjektivt upplevdes 

som mest naturlig i sitt talesätt samt var fritt tillgänglig. Valet föll 

på Acapela Box, version 2017-03-28 [1]. Det fanns inte resurser 

till att göra en djupare evaluering av samtliga talsynteser på 

marknaden och dessutom existerar inte någon fastställd metod för 

att göra denna jämförelse.  

 

7.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av en enkät i två delar där första delen 

besvarades av deltagarna vid två tillfällen och den andra delen 

bara vid första testtillfället. Den första delen av enkäten bestod av 

kvantitativa faktafrågor om texten med flersvarsalternativ (Bilaga 

13.1). Exempel på en fråga var “Var förlades 

universitetsbyggnaden i Oslo? Hamnen, Huvudgatan, Stora torget 

eller Kyrkbacken? “. Korrekt svar här var endast “Huvudgatan” 

och det var bara det här som räknades som korrekt. Frågornas 

utformning gav således inget utrymme för tolkning när det kom 

till huruvida svaret var korrekt eller ej. Frågornas svårighetsgrad 

samt deras inbördes relativa svårighetsgrad kan vara svår att 

bedöma men det är inte relevant i undersökningen då det inte är 

antal poäng för en grupp som är avgörande i analysen utan 

skillnaden i poäng mellan grupperna.  

 

Andra delen av enkäten bestod av några få kvalitativa frågor kring 

deltagarnas upplevelse av texten samt av att lyssna på talsyntesen 

(Bilaga 13.2).  Likert-skalan valdes då den är en mycket vanlig 

metod för att mäta deltagarnas attityd som de troligtvis är vana 

med sedan tidigare [2]. Ett exempel på en fråga ur andra delen är 

“Talsyntesen gjorde det svårt att koncentrera sig på textens 

innehåll. (Håller inte med) 1 - 5 (Håller helt med)”. I den andra 

delen fick också deltagarna svara på huruvida de hade några 

förkunskaper i texten.  Enkäten avslutades med en fritextruta där 

deltagarna kunde lämna eventuella kommentarer. Den kvalitativa 

delen av enkäten inkluderades för att kvalificera den kvantitativa 

datan och om nödvändigt identifiera olika variabler som skulle 

kunnat ha påverkat testdeltagarens uppförande.  

 

Resultaten från enkäterna infördes i ett digitalt kalkylark där de 

olika deltagarna skildes åt med ett identifikationsnummer som de 

blivit slumpvist tilldelade för att anonymt kunna knyta dem till en 

av grupperna.  

 

7.5 Testgrupper och omgångar 

Deltagarna delades in i två grupper som fick utföra tester i två 

omgångar vardera. Detta följer den enklaste varianten av 

mellangruppsdesign (Engelska: Between-group design) bestående 

av två grupper där den ena får en specialbehandling, i detta fall 

lyssna på en talsyntes, och den andra är en kontrollgrupp utan 

sådan behandling. Den här designen är erkänt tidseffektiv vilket 

gjorde att den användes i den här undersökningen [12].  
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7.5.1 Omgång ett 

En jämförelse mellan två testgrupper om 9 personer vardera 

gjordes. Den ena gruppen (LÄS) fick läsa en text utan talsyntes 

och den andra gruppen (TAL) fick läsa samma text samtidigt som 

den lästes upp för dem av en talsyntes. Deltagarna i TAL fick sitta 

framför datorer som skötte uppspelningen av talsyntesen samtidigt 

som deltagarna läste från ett utskrivet papper. Tempot styrdes här 

av talsyntesen. LÄS fick sitta i ett angränsande rum för att inte 

störas av eventuellt ljudläckage från den andra gruppens hörlurar. 

Deltagarna i LÄS fick läsa i sin egen takt från ett identiskt 

utskrivet papper och fick endast läsa texten en gång. Direkt efter 

det här första uppdelade inläsningsmoment fick båda grupperna 

svara på enkäten på en dator. När deltagarna var klara med 

enkäten var omgång ett avslutad.  

 

7.5.2 Omgång två 

Efter tio dagar fick deltagarna från de båda grupperna besvara 

första delen ur samma enkät ännu en gång fast på distans. Exakt 

samma frågor valdes för att se om någon specifik fakta (specifik 

typ av fråga) memorerades bättre eller sämre samt för att inte 

riskera att frågorna för omgång två hade en annan svårighetsgrad 

än de första. Deltagarna fick ett dygn på sig att svara. Tio dagar 

valdes då det här var den längsta tid som kunde tillägnas i 

undersökningen. Av praktiska skäl valdes den andra enkäten att 

göras på distans då det gav en större säkerhet på att alla deltagarna 

skulle ha möjlighet att svara inom samma tidsram.  

 

7.6 Analysmetod och statistiska jämförelser 

Med resultaten ska det analyseras huruvida memoreringen är olika 

över en tidsperiod för de olika grupperna, dvs behåller någon av 

grupperna faktan bättre över tid? Den fråga som ska besvaras gör 

att en ANOVA-analys på resultaten lämpar sig. Medelvärden från 

varje omgång kommer att jämföras mellan grupperna. 

Standardavvikelsen och variansen för skillnader i resultaten 

mellan frågorna kommer också att analyseras.  

 

7.6.1 ANOVA 

Inverkan av talsyntesen kommer testas med flersvarsfrågor till två 

olika grupper och de här kvantitativa resultaten analyseras med 

hjälp en ANOVA-analys. ANOVA, (från engelskans “analysis of 

variance”) eller variansanalys, är en sammanställning av flera 

olika statiska analysmetoder för att analysera skillnaderna mellan 

olika gruppers resultat samt pröva hypoteser kring resultaten [22]. 

Vilken specifika typ av ANOVA som bör användas styrs av den 

design man har på undersökningen. Den här undersökningen har 

två skilda, lika stora, grupper med personer slumpvis valda ur 

målgruppen. Undersökningen använde en envägs-ANOVA för att 

jämföra medelvärden för de olika grupperna och med hjälp av 

ANOVA-analysens struktur, där den tar hänsyn till unika data i 

varje grupp, kunna avgöra om något av de här medelvärdena är av 

någon statistisk signifikans. De här medelvärdena i 

undersökningen består av hur mycket de två olika grupperna 

fortfarande mindes fakta efter en tidsperiod och resultatet från 

ANOVAn kan säga om skillnaden mellan medelvärdena faktiskt 

säger att den ena gruppen mindes bättre än den andra eller om 

skillnaden ligger innanför ramen för slumpen.  

 

7.6.2 Spridningsmått 

Vidare för att analysera datan i undersökningen kommer olika 

spridningsmått att tittas på för att kunna säga om spridningen av 

datan ligger inom det normala för slumpen eller om någon data är 

av särskilt intresse [3]. 

 

Det ena måttet är standardavvikelsen vilket är ett mått på hur 

mycket datan avviker från medelvärdet. Om alla datapunkter 

ligger nära dess medelvärde säger man att standardavvikelsen är 

liten. Standardavvikelsen säger kortfattat med vilken säkerhet 

avvikande resultat i enstaka frågor faktiskt visar på ett resultat 

man kan dra slutsatser ut.  

 

Det andra måttet är varians vilket inom sannolikhetsteorin är ett 

sätt att mäta hur utspridd en mängd data är. En mängd med hög 

varians har ett medelvärde som man måste vara försiktig med när 

man drar slutsatser från. I den här undersökning används 

variansen för att visa på att resultatet för vissa frågor sticker ut när 

de kommer till skillnaderna mellan grupperna.  

 

7.7 Metodkritik 

Metoden för användartesterna hade vissa begränsningar och det är 

viktigt att ta upp vissa aspekter på utformningen som kan ha haft 

påverkan på resultatet. 

 

7.7.1 Undersökningsgrupperna 

Den här undersökningen var utformad enligt en 

mellangruppsdesign vilket gjorde att datan inte blev statistiskt 

tillförlitlig när grupperna inte var stora nog.  

Undersökningsgrupperna LÄS och TAL bestod vardera av nio 

personer och i hela undersökningen var det totalt 18 deltagare. 

Om det är så att det talsyntesen hade en liten påverkan på 

memoreringen, som inte syntes i den här rapporten, kan de ha 

berott på det här problemet. Om det hade varit större 

undersökningsgrupper hade möjligtvis effekter av talsyntesen 

kunnat statistiskt säkerställas. 

 

7.7.2 Datainsamlingsmetod 

Angående frågorna i testerna kan man peka på vissa brister. Deras 

svårighetsgrad rent allmänt samt relativt varandra är inte 

utvärderad och även om det här inte har någon inverkan på 

analysen av resultatet som är jämförande så kan det tänkas vara 

meningslöst med frågor som nästan ingen eller alla kan svaret på. 

Utformningen på frågorna med givna svarsalternativ kan också ha 
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en inverkan på resultatet. Hade deltagaren verkligen memorerat 

svaret eller blev deltagaren påmind när den såg svarsalternativen 

och gör det här någon skillnad när det kommer till memorering? 

Att ställa frågorna med öppna svar istället hade dock krävt en 

utvärderingsmetod kring vad som ska tolkas som rätt svar.  

 

7.7.3 Analysmetoderna 

I rapporten användes flera olika statistiska analysmetoder för att 

tydligare kunna tolka data och även för att med större säkerhet 

kunna fastslå slutsatserna. Däremot har analysmetoderna i sig 

egna egenskaper som bör tas i beaktning när resultatet tolkas. 

Medelvärdesanalys är en bra metod för att bestämma 

övergripande mönster men indikerar inte utstickande beteenden 

som kan vara av intresse. Därav utfördes en analys av olika 

spridningsmått, som standardavvikelse, för att hitta eventuell 

utstickande data. När man undersöker spridningsmått på det sättet 

som har gjorts i den här rapporten är det viktigt att ta i beaktning 

att en stor dynamik i de olika svarsresultaten på frågorna kan få 

data att se mer utstickande ut än vad det egentligen är. 

 

8. RESULTAT 
Resultatet från de båda gruppernas omgångar presenteras nedan 

samt de svaren från de statistiska testerna. 

 

8.1 Statistiska resultat 

I diagram 8.1 och 8.2 presenteras de olika gruppernas 

svarsresultat i de båda omgångarna och i diagram 8.3 och 8.4 

visas skillnaden mellan grupperna i respektive omgång. I tabell 

8.1 visas den inbördes differensen för grupperna mellan 

omgångarna. 

 

8.1.1 Jämförelse av medelvärden 

 

 
Diagram 8.1 Antal rätt i omgång ett 

 

I omgång ett av undersökningen hade TAL totalt 93/126 rätta svar 

med ett medelvärde på 6,64/14 antal rätt per person. LÄS hade 

totalt 84/126 antal rätt med ett medelvärde på 6/14 rätta svar per 

person. Därav hade TAL i omgång ett 9 antal rätt fler än LÄS. 

TAL hade ett medelvärde som var 0,64 (4,5%) högre än LÄS.  

 

 
Diagram  8.2 Antal rätt i omgång två 

 

I omgång två av undersökningen fick TAL totalt 78/126 antal rätt 

med ett medelvärde på 5,57/14 rätt per person. LÄS hade totalt 

68/126 rätta svar med ett medelvärde på 4,86/14 rätt per person. I 

omgång två hade alltså TAL 10 stycken fler rätta svar än LÄS. 

TAL hade då ett medelvärde som var 0,71 (5%) högre än läs. 

 

TAL hade fler antal rätt i båda omgångarna. Differensen mellan 

TALs medelvärde i omgång ett och omgång två var -0.642 medan 

samma differens för LÄS var -0.714. TALs medelvärde för antal 

rätta svar sjönk därav mindre än vad LÄS medelvärde gjorde 

mellan omgångarna. 

 

8.1.2 ANOVA 

 
Tabell 8.1 Antal rätt i omgång två minus omgång ett 

 

Gruppernas differens av sina egna antal rätt mellan omgångarna 

framgår i tabell 8.1. I ANOVA-analysen är antagandet att 

talsyntesen skulle ha en påverkan på TALs differens i jämförelse 

med LÄS. Enligt ANOVA-analysen finns det i resultatet ingen 

statistisk signifikans att antagandet skulle stämma. Faktorn som 

undersökts är om talsyntesen inte haft en påverkan på resultatet. 

Sannolikheten för den här faktorn är 0,89 (ett värde mellan 0 och 

1) och i den här rapporten har värden under eller lika med 0,05 

använts för att tolka en faktor som signifikant för ett resultat. 
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8.1.3 Spridningsmått 

 

 
Diagram 8.3 Skillnad mellan grupperna omgång två 

 

I diagram 8.3 presenteras differensen i antalet rätt mellan 

grupperna i omgång ett. Standardavvikelsen för den här datan är 

2,26. Fråga 5, 6 och 13 är de som har differenser som ligger högst 

över standardavvikelsen. I alla av de här tre frågorna är det TAL 

som har svarat flest antal rätt. 

 

 
Diagram 8.4 Skillnad mellan grupperna omgång två 

 

Samma differens för omgång två går att läsa ur diagram 8.4. 

Standardavvikelsen för den här datan är 2,71. De frågor som har 

högst skillnad i antal rätt och ligger över den här avvikelsen i 

omgång två är 5, 11 och 14. I fråga 5, 11 och 14 har TAL flest 

antal rätt. Tittar man på fråga 11 och 14 var differensen 0 

respektive 1 (TAL hade 1 rätt mer än LÄS) på samma frågor i 

omgång ett. Det betyder att antalet rätta svar för LÄS har minskat 

mer på de här två frågorna mellan omgång ett och två jämfört med 

TAL. 

 

Variansen i skillnaden mellan antalet rätta svar mellan grupperna 

var 5,1 samt 7,3 i de båda omgångarna. Eftersom att variansen är 

hög bör detta tas i beaktning när medelvärdesanalysen tolkas då 

hög varians betyder att det slutgiltiga medelvärdet kunde ha 

varierat mycket.  

 

8.2 Deltagarupplevelse 

De kvalitativa frågorna behandlade deltagarnas upplevelse av 

talsyntesen. 
 

8.2.1 Allmän deltagarupplevelse 

Majoriteten av deltagarna i båda grupperna bedömde att de hade 

nivå 1 eller 2 (på en 5 gradig skala) i mängden förkunskaper om 

texten. LÄS hade en deltagare mer än TAL på bedömningsnivån 

2. Vidare var det i de båda grupperna flest deltagare som svarade 

2 på frågan hur lätt de kunde förstå texten. LÄS hade två stycken 

som svarade 3 medan två stycken från TAL svarade 1, i övrigt var 

bedömningarna detsamma.   

 

8.2.2 TAL 

De flesta deltagarna i TAL tyckte att talsyntesen höll en bra 

uppläsningshastighet. Sju av nio tyckte att talsyntesen gjorde det 

svårare att fokusera på textens innehåll. De flesta, åtta av nio, 

svarade 4 eller 5, på frågan om de tyckte att det hade varit bättre 

med en mänsklig röst. Åtta av nio deltagare svarade också 4 eller 

5 på att de förstod vad talsyntesen sade. Sju av nio svarade 1 eller 

2, det vill säga håller inte med angående att talsyntesen gjorde det 

enklare att fokusera på innehållet.  

 

9. DISKUSSION 
Talsyntesen kan inte sägas ha någon signifikant påverkan på 

memoreringen av fakta hos studenter på grund av att resultatet av 

ANOVA-analysen som med 89% sannolikhet sa att talsyntesen 

inte haft en påverkan på resultatet. Försökspersonerna som 

använde en talsyntes glömde bort informationen över tid i en takt 

som inte kan sägas vara bortom slumpen skilt från den takt som de 

som bara läste hade. Man kan inte med säkerhet säga huruvida 

resultaten följer befintlig forskning. 

 

Tittar man på medelvärdet av resultatet mellan grupperna så kan 

man se en skillnad på 4.5% direkt efter inläsningen och 5% efter 

tio dagar. Den här skillnaden är inte stor nog för att säga att TAL 

får ut mer av en text än vad LÄS gör då storleken på grupperna är 

för liten.  

 

Med avseende på spridningsmåttet för de olika frågorna kan man 

se att fråga 5, 6 och 13 sticker ut hos gruppen TAL jämfört med 



9 

 

LÄS. Skillnaden mellan grupperna på de här frågorna ligger på 

28% vilket pekar på att någonting hos gruppen TAL gjorde att de 

kom ihåg den här faktan bättre än LÄS. Tyvärr gör åter igen 

försöksgruppens storlek även här att man inte kan säga något med 

säkerhet. Dock finns här framtida utrymme att noggrannare 

undersöka varför just de här frågorna stack ut samt om den här 

skillnaden finns kvar om storleken på försöksgruppen skalas upp.  

 

Det visade sig efter testtillfällena att deltagarna upplevde att 

talsyntesen höll dålig kvalité. De flesta angav visserligen att 

talsyntesen höll en bra hastighet samt att det inte hade några större 

problem att förstå innehållet som sades. Samtidigt tyckte också 

majoriteten att syntesen gjorde det svårare att koncentrera sig på 

innehållet och de allra flesta tyckte att det hade varit avsevärt 

mycket bättre med en mänsklig röst som läste upp texten. 

Kvalitén på talsyntesen kan alltså ses som en felkälla som kan ha 

haft påverkan på resultatet. Hade resultatet kunnat vara ännu 

bättre utan talsyntesens omänskliga brister? 

 

9.1 Flersinnad inlärning 

TALs högre medelvärdet samt den skillnad som fanns i specifika 

frågor tyder på att undersökningen drar åt samma håll som 

befintlig forskning, exempelvis den av Shams et al. där flersinnad 

inlärning har positiva effekter [24].  

 

I undersökningen försökte memoreringen förbättras med hjälp av 

att stimulera flera sinnen. Med avstamp i den teori på ämnet 

flersinnad inlärning som ligger som grund för undersökningen 

utformades ett test för att mäta det smalare och mer mätbara 

delområdet memorering. Resultaten av undersökningen tydde på 

att samma samband från teorin som säger fler sinnen ger bättre 

inlärning kanske kan ses även i det här fallet. För att med säkerhet 

kunna styrka att de här teorierna gäller hade även här 

undersökningen behövts göras i större skala.  

 

9.2 Interaktion mellan sinnen 

Om man vidare tittar på hur undersökningen anknyter till teorin 

som tyder på att den mentala belastningen rörande både 

perception och kognition minskas då fler sinnen används 

samtidigt är det här inget som varken bekräftas eller dementeras i 

den här undersökningen. Teorin har legat som grundantagande för 

att hitta en förbättrad pedagogisk teknik för studenter att 

memorera fakta. Baserat på de åsikter försöksdeltagare lämnade 

angående sin upplevelse med talsyntesen verkar det som om den 

resulterade i en större påfrestning och total mental arbetsbörda. 

Inom det här området finns även andra faktorer som kan påverka, 

så som typ av text.  Då den här undersökningen inte hade någon 

tillgång till den medicinska utrustning och kunskap som krävdes 

för att undersöka den här påverkan mer än upplevelsemässigt ur 

ett deltagarperspektiv samt att försöksgruppens storlek var ytterst 

begränsad är det här endast spekulationer och inget som kan 

styrkas.  

 

9.3 Tekniskt förstärkt lärande 

Även på ämnet för tekniskt förstärk lärande kan resultatet från den 

här undersökningen varken stärka eller försvaga de teorier som 

finns då resultatet saknar statistisk signifikans. Något som också 

saknas i den här undersökningen är att förtydliga att den positiva 

förbättringen som potentiellt kan hittas troligtvis inte ligger i just 

den tekniska lösningen talsyntes utan antagligen i den 

audiovisuella inläsningen, något som kunde ha uppnåtts med en 

mänsklig talare. Om man gör antagandet att den här flersinnade 

inläsningen faktiskt har en positiv inverkan för memoreringen kan 

man dock dra paralleller mellan den här undersökningen och 

tidigare teorier som visar att ett tekniskt förstärkt lärande 

resulterar i effektivisering och pedagogiska förbättringar om det 

görs på rätt sätt. I fallet med talsyntes verkar det som att den bör 

bli mer mänsklig i sitt uttal och möjligtvis vara mer 

anpassningsbar för att tillfredsställa den specifika användaren. Det 

skulle göra den mindre störande och mer till ett verktyg som 

hjälper till med att fokusera.  

 

9.4 Allmän diskussion 

Grunden för den här rapporten är teorier som berör flersinnad 

perception, interaktion mellan sinnen, och det bidrag som teknik 

tillför i samband med inlärningsprocesser. Enligt Shams et al. 

tyder den befintliga forskningen på att fler aktiva sinnen 

underlättar processen när vi lär oss saker [25]. Även Goodyear et 

al. stödjer den teorin och lyfter fram hur det kan användas i 

samband med teknik för att underlätta sättet som vi lär oss saker i 

vardagen [11]. Av de slutsatser som kunde dras från resultaten 

som togs fram i den här rapporten så tycks inte undersökningen 

styrka de tidigare nämnda teorierna. Resultatet motsätter inte 

teorierna, det vill säga att flera sinnen skulle förvärra 

memoreringen, men det kan heller inte styrka att det blir en 

påverkan. Den här undersökningen skulle behöva göras i större 

skala för att bättre undersöka sambandet mellan teorierna och den 

praktiska tillämpningen. 

 

10. FRAMTIDA FORSKNING 
För framtida forskning finns det flera aspekter i denna 

undersökning som skulle kunna förbättras eller förändras för att se 

ett tydligare resultat.  
 

10.1 Förlängd tidsperiod 

Om undersökningen hade gjorts över en längre tid hade man 

kunnat dra tydligare slutsatser kring talsyntesens påverkan över 

tid. Förslagsvis hade också fler än två enkäter kunnat skickas ut 

för att undersöka hur memoreringen avtar ur ett exponentiellt 

perspektiv mellan testomgångarna istället för som det var i den 

här undersökningen då det var linjärt. I ett sådant fall hade det 
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funnits möjlighet att se om antalet rätta svar för någon av 

grupperna avtog mer dramatiskt efter en längre tid för någon av 

grupperna, vilket inte framgår i den här undersökningen. 
 

10.2 Fler deltagare 

Det kanske mest uppenbara med den här undersökningen är att 

den hade gynnats av en större försöksgrupp. En sådan grupp hade 

kunnat ge faktiskt statistiskt stöd åt de förbättringar som sågs i 

medelvärdet samt spridningsmåttet. Om man hade haft tillgång till 

en större grupp hade det också varit en god ide att ha en tredje 

delgrupp grupp som endast lyssnade på talsyntesen för att på så 

sätt kunna utesluta att den potentiella förbättringen inte endast 

kommer från talsyntesen utan från kombinationen. 
 

10.3 Inhomogena grupper 

I undersökningen kom deltagarna från en homogen grupp. 

Motiveringen till den här undersökningen är att försöka hitta en 

metod för att underlätta memorering för studenter, vilket 

deltagarna var, men det hade varit fördelaktigt om deltagarna i 

undersökningsgrupperna hade haft en mer blandad bakgrund. 

Deltagarna gick alla på samma utbildning men man hade gärna 

sett att andra utbildningar funnits representerade. Det hade även 

varit bra om deltagarna hade haft en mer varierande bakgrund 

gällande härkomst, kultur och ålder. Hade man haft en större 

blandning hade man kunnat göra mer generella påståenden och 

resultaten skulle bli mer relevanta i allmänhet.  
 

10.4 Inlärning istället för memorering 

Memorering hos studenter är ett område som är essentiellt, men 

det vore troligtvis ännu intressantare att undersöka om talsynteser 

har en påverkan på inlärningen hos en person. Inlärning är ett 

mycket mer komplext område än memorering, och generellt sätt 

svårt att mäta, vilket är anledningen till varför den här 

undersökningen inte hade möjlighet att pröva det.  

 

10.5 Övriga aspekter 

Det hade också varit av intresse att titta på om talsyntesen hade en 

positiv påverkan eller inte snarare än om det bara hade en 

påverkan. Men för att mäta en positiv påverkan hade det först 

behövts definieras vad som menas med positiv påverkan. Även 

det här blev för omfattande i den här undersökningen och får 

överlåtas till framtida forskning. 
 

Man hade också kunnat titta närmare på de testfrågor som stack ut 

i den här undersökningen. Fick TAL bättre resultat här för att de 

frågorna var särskilt svåra att lägga märke till för LÄS eller för att 

talsyntesen gjorde svaren på de här frågorna extra tydliga? Hade 

man kunnat konstruera texten i sig eller frågorna så att alla hade 

sådan karaktär och resultatet hade blivit till stor fördel för TAL? 

Hade man kunnat finna en viss typ av texter som talsynteser har 

särskilt positiva effekter på? 
 

Vidare skulle man också kunna göra en liknande undersökning 

fast med en bättre talsyntes och/eller en inspelad människoröst för 

att undersöka om den mekaniska rösten faktiskt var så störande 

för resultatet som försökspersonerna i undersökningen ansåg. Det 

här delspåret kan dock vara något problematiskt så det inte finns 

något universellt utvärderingssystem för talsynteser och i 

synnerhet inte kring vilka egenskaper hos en talsyntes som är bra 

när det kommer till memorering.  

 

11. SLUTSATS 
Den här undersökningen har funnit en potential för att den 

medietekniska lösningen talsyntes kan hjälpa vid memorering av 

fakta genom att stimulera flera sinnen vilket går i linje med 

tidigare forskning. Då resultaten inte är av tillräcklig signifikans 

med den lilla försöksgrupp som fanns till hands kan inte några 

definitiva slutsatser dras eller påståenden göras. I vissa specifika 

testfrågor verkar försökspersonerna fått ett förbättrat resultat med 

hjälp av parallell uppläsning av talsyntesen vilket gör att vidare 

forskning på ämnet kan tänkas vara intressant. Det finns också 

många områden i den här undersökningen som skulle kunna 

fördjupas så som inverkan av den mekaniska klangen i 

talsyntesens röst.  
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13. BILAGOR 

13.1 Enkät del 1 

Rätta alternativ är fetmarkerade. En fråga bedöms som rätt 

om alla, och endast, de fetmarkerade alternativen är 

markerade. 

  

1. Vilka städer uppfattas som utpräglade lärdomsstäder enligt 

texten? 

Stockholm 

 Lund 

Örebro 

Umeå 

Uppsala 

 

2. Hur länge har Uppsala universitet funnits? 

 440 år 

 550 år 

 660 år 

 770 år 

 

3. När fick Köpenhamns universitet en ny byggnad? 

1770-talet 

1830-talet 

1880-talet 

1910-talet 

 

4. Var förlades universitetsbyggnaden i Oslo? 

 Stora torget 

 Huvudgatan 

 Hamnen 

 Kyrkbacken 

 

5. Vad hette arkitekten som designade denna byggnad? 

 Peder Malling 

 Bjarke Larsen 

 Arne Fisker 

 Ulrik Jensen 

 

6. Vad hette skolan som arkeologen och arkitekten William 

Wilkins designade som stod klar 1832?  

 Imperial College London 

 King's College London 

 University College London 

 College School London 

 

7. Under andra halvan av 1800-talet byggdes laboratorier i större 

skala i framförallt ett land. Vilket? 

 Frankrike 

 Sverige 

 Tyskland 

 Finland 

 

8. Vad upplöstes för Lund och Uppsalas universitet år 1852? 

 Dess avtal om att dela laboratorieutrustning 

 Dess statsunderstöd upplöstes helt 

 Dess jurdiska suveränintet 

 

9. Hur var den svenska staten i sin struktur enligt texten? 

 Judisk 

Germansk 

Latinsk 

Protestantisk 

 Pseudokatolsk 

 

10. Vilken akademi grundlades på 1700-talet? 

 Kungliga Vetenskapsakademien 

 Svenska Forskningsakademien 

 Kungliga Näringslivsakademien 

 Centrala Utbildningsakademien 

 

11. Vad kan knytas till Chirurgiska societeten? 

 Södersjukhusets huvudbyggnad 

 Läkarnas riksförbund 

 Medicinska fakulteten i Lund 

 Karolinska Institutet 

 

12. Vilken utbildning påbörjades vid Marieberg på kungsholmen 

år 1792? 

 Olika civilingenjörsutbildningar 

 Officerarutbildningn 

 Skogsutbildning 

 Lärarutbildning 

 

13. Hur många högskolor fanns i Stockholm på 1910-talet? 

 5 

 7 

 9 

 11 

 

14. Vad är syftet med forskningsparker? 

 Få ut forkskare och akademiker i friska luften 

Skapa dynamik och tillväxt som är större än de 

enskillda satsningarna 

Dela utrustning för att spara pengar. 

 Möjliggöra för forskare fokusera på detaljerna i sitt 

arbete. 

 

  



13 

 

13.2 Enkät del 2 

Hade du lätt att förstå texten? 

Lätt förstå - Svårt att förstå 

 

Nedan för de deltagare som fick använda talsyntes, alla frågor 

hade skala “Håller inte med - Håller helt med”: 

- Talsyntesen höll en bra hastighet 

- Talsyntesen gjorde det svårt att koncentrera sig på textens 

innehåll 

- Det hade varit avsevärt mycket bättre med en mänsklig röst 

- Jag kunde förstå vad talsyntesen sade 

- Talsyntesen gjorde det enklare att fokusera på innehållet 
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