
 

Reception
Att förstå text och tal på målspråket är en förutsättning för att kunna lära sig ett nytt
språk. Syftet med denna modul är att synliggöra de processer som aktualiseras vid
receptionen av språk, både i tal och i skrift. Vidare syftar modulen till att ge möjlighet
att diskutera hur man kan skapa aktiviteter och bedömningsformer som kan främja
receptionsprocessen och därmed språkinlärning.

Modulens delar belyser olika aspekter av arbetet med reception. Viktiga
nyckelbegrepp som förklaras och illustreras med exempel är minne, fonologisk
medvetenhet, input, lärarens målspråksanvändning, autentiskt material,
perceptionsprocesser av talat och skrivet språk, hör- och läsförståelse, bottom-up- och
top-down-processer samt strategier för hör- och läsförståelse.

Några frågor som tas upp är: Hur fungerar minnet vid perception? Hur kan vi hjälpa
eleverna att minnas det som de hör eller lyssnar på? Hur kan vi använda målspråket i
undervisningen för att gynna lärande? Vad innebär att kunna ett ord? Hur kan vi stötta
eleverna i deras hör- och läsförståelseutveckling på målspråket?

I modulen ingår också en film som presenterar hur de receptiva färdigheterna
behandlas i de europeiska dokumenten Gemensam europeisk referensram för språk:
lärande, undervisning och bedömning (2001) och dess tillägg Companion Volume
(2020) samt i de aktuella nationella styrdokumenten för moderna språk.

Modulens delar är numrerade från 1 till 8. Del 1 och 2 är mer övergripande än
de andra och det kan därför vara en fördel att börja med dessa. Därefter kan ni i
den kollegiala gruppen välja att arbeta med delarna i den ordning som passar era
önskemål och behov bäst.

Målgrupp: lärare i moderna språk i grundskolans årskurs 6–9, i gymnasieskolan och i
kommunal vuxenutbildning.

Modulen består av följande delar:

1. Att utveckla receptiva färdigheter
2. Målspråket i undervisningen
3. Att förstå talat språk
4. Att utveckla hörförståelse
5. Att arbeta med hörförståelseprocessen
6. Reception av text
7. Läsförståelse, ordförståelse och strategier
8. Att arbeta med läsförståelseprocessen
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Del 4. Att utveckla hörförståelse
Hörförståelse är en central färdighet i moderna språk som kan vara utmanande att
utveckla för eleven. Syftet med denna del är att innehållet ska inspirera till kollegiala
reflektioner och diskussioner kring hur eleverna utvecklar hörförståelse i målspråket
och vad som påverkar processen. Målet är att ni genom att arbeta med den här delen
ska öka era kunskaper om vad som ligger bakom elevernas utmaningar vad gäller
hörförståelse i främmande språk.

Som lärare får du först fördjupa dig i hörförståelse på ett främmande språk i
förhållande till olika typer av talat språk och talspråksanvändning. Du kommer också
att läsa om elevens olika roller vid hörförståelse, om autentiskt material och om
strategier för att förbättra hörförståelsen. Inför Moment C erbjuds du ett verktyg
för att undersöka vilka strategier dina elever använder sig mer eller mindre av vid
hörförståelse. Verktyget kan användas som underlag för ett samtal med eleverna kring
hörförståelsens utmaningar.

Del 4: Moment A – individuell förberedelse
Ta del av materialet och för kontinuerligt anteckningar medan du läser. Anteckna
sådant som du tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Notera tankar
om hur du, utifrån materialet, kan utveckla din undervisning. Anteckningarna bildar
underlag för de diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B.

Läs
Läs texten "Att utveckla hörförståelse", som handlar om vilka faktorer som kan påverka
elevers hörförståelse, vilka typer av strategier för hörförståelse som elever kan
använda sig av och vilken påverkan olika typer av material kan ha på hörförståelsen.

Material
Att utveckla hörförståelse
Jonas Granfeldt, Simone Morehed
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Moderna språk – Grundskola åk 6–9, Gymnasieskola och Vuxenutbildning 

Modul: Reception 

Del 4: Att utveckla hörförståelse 

Att utveckla hörförståelse 

Jonas Granfeldt, Lunds universitet; Simone Morehed, Université de Fribourg 

Introduktion 

Många lärare uttrycker att de tycker det är utmanande att träna systematiskt på 

hörförståelse med sina elever. Samtidigt vet vi att hörförståelse är en central färdighet i 

moderna språk. Genom en utvecklad hörförståelse får eleven fler och bättre möjligheter 

att komma i kontakt med målspråket och dess kulturer även utanför undervisningen. Att 

kunna ta del av lättillgängligt material, till exempel via nätet, och förstå sådant material 

kan bidra till upplevelsen av att ingå i målspråkets språkgemenskap, vilket i sin tur kan 

stärka motivationen och lärandet. Vidare är hörförståelse en nödvändig färdighet vid 

muntlig interaktion. För att delta i ett samtal är det förstås avgörande att kunna förstå 

vad samtalspartnern säger. Slutligen är hörförståelse också en väg till att utveckla olika 

delar av målspråket, som till exempel vokabulär. 

För att kunna utveckla hörförståelse behövs kunskap om vad färdigheten innebär och 

vad som påverkar den. Som vi redan sett i del 3 i den här modulen, innehåller begreppet 

’hörförståelse’ två delar som kopplar till två olika processer: ’höra’ (avkoda, ta in) och 

’förstå’ (tolka, bearbeta). Avkodning utgår ifrån den akustiska signalen och innebär att 

den som lyssnar segmenterar och identifierar betydelsebärande enheter som ord och 

meningar. Det är en process som utgår ifrån språkets minsta byggstenar och arbetar 

bottom-up (nerifrån-och-upp). Tolkning är en kognitiv process som använder sig av 

olika typer av tidigare lagrad kunskap både inom och utom språket. Det är en process 

som arbetar top-down (uppifrån-och-ned). Vid ett effektivt och framgångsrikt lyssnande 

används båda processerna parallellt. Den gode lyssnaren kan flexibelt lägga större eller 

mindre fokus på de olika processerna beroende på syftet med lyssnandet och 

omständigheterna. 

Bloomfield et al. (2010) presenterar en översikt över studier om hörförståelse i ett 

främmande språk. Författarna lyfter fram tre områden som centrala för att förstå vilka 

faktorer som påverkar hörförståelse i ett främmande språk: 

• vem som lyssnar – faktorer relaterade till lyssnaren 

• vad man lyssnar på – faktorer relaterade till det talade språket 

• när, var och hur man lyssnar – faktorer relaterade till situationen. 
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Del 1 av den här modulen har behandlat forskning om faktorer som påverkar reception 

av tal och skrift och som är relaterade till eleven och del 3 har mer i detalj behandlat hur 

hörförståelse går till. I denna del (4) ska vi redogöra för några egenskaper i talat språk 

och några olika talspråksgenrer samt utveckla hur och varför de kan utgöra utmaningar 

för elevens hörförståelse. Utifrån det kommer vi att diskutera vilka strategier eleven kan 

använda vid utvecklandet av hörförståelse. Vi kommer också att diskutera autentiskt 

material och vad som utgör möjligheter och utmaningar med att använda sådant material 

i undervisningen. Slutligen kommer faktorer relaterade till situationen i vilken eleven 

lyssnar och förstår att behandlas. 

Vad man lyssnar på – Talspråkets egenskaper påverkar elevernas 

hörförståelse 

Tal och skrift skiljer sig åt – process och produkt 

För att närma sig frågan om vad som utgör utmaningar i hörförståelse på ett främmande 

språk är det värdefullt att inledningsvis påminna om några väsentliga skillnader mellan 

tal och skrift (Halliday, 1985). Egenskaper som normalt skiljer talat språk och skrivet 

språk omfattar både den språkliga processen och den språkliga produkten. 

Tabell 1 

Egenskaper som skiljer talat och skrivet språk 

Den språkliga processen Den språkliga produkten 

Medium 

Hastighet 

Situation 

Tid för planering 

Meddelandets beständighet 

Språkliga egenskaper (exempel): 

   - Tvekfenomen, pauser med mera 

   - Information (redundans, densitet) 

   - Antal varianter (dialekt, sociolekt, idiolekt) 

 

Mediet skiljer talat och skrivet språk åt. Vi producerar tal genom att göra ljud 

(vibrationer i luften) med våra stämband, medan vår skrift utgörs av visuella symboler 

som formas på papper eller elektroniskt. Tal går därför mycket snabbare att producera 

än skrift om vi beräknar hastigheten i antal ord per tidsenhet. Vid den typiska 

talsituationen – ett samtal ansikte mot ansikte – delar sändare och mottagare tid och rum 

medan skriftsituationer oftast innebär att sändare och mottagare är skilda åt. Det medför 

i sin tur att det vanligtvis finns mer tid för planering vid skriftspråksanvändning än vid 

talspråksanvändning. Flera egenskaper skiljer alltså tal- respektive skrivprocessen åt 

vilket får konsekvenser för den språkliga produkten. 



 

 

  

 

Att utveckla hörförståelse November 2021. Reviderad juli 2022. 
https://larportalen.skolverket.se 3 (21)  

 

 

Talat språk är flyktigt och försvinner snabbt om vi inte spelar in det. Skrivet språk är 

mer beständigt och kan därför också redigeras, medan talat språk inte kan ändras efter 

att det producerats. Vanligtvis skapar vi heller inte ett ”utkast” i tanken innan vi talar. I 

stället för att redigera måste vi omformulera vårt tal vilket leder till att tvekningar, 

pauser och andra fenomen som stör flytet, så kallade disfluenser (hesitation 

phenomena), hörs i spontant tal. Disfluenser finns förstås också i skrift men mottagaren 

ser dem normalt inte eftersom skriftspråk oftast är färdigredigerat när det sänds till 

mottagaren. 

Att tala är på många sätt lättare medan vi behöver anstränga oss mer när vi skriver. I 

kombination med att vi oftast inte delar tid och rum när vi skriver är vi därför mer 

noggranna med informationen i skrift. Vi uttrycker inte gärna samma tanke flera gånger. 

Den skrivna produkten är därför tätare och har högre lexikal densitet, det vill säga en 

större andel innehållsord som substantiv, verb, adjektiv och lexikala adverb (Halliday, 

1985). Samtidigt har skriftspråk också högre lexikal diversitet, det vill säga en högre 

andel olika ord i jämförelse med talspråk. Det talade språket har därför oftast högre 

redundans, vilket innebär att vi får höra samma eller liknande information flera gånger, 

men också uttryckt med fler ord. 

Till följd av bland annat skriftspråkets beständiga karaktär har skrift historiskt varit 

lättare att normera än tal. Talspråk förekommer därför i fler varianter på geografisk 

(dialekter), social (sociolekter) eller individuell (idiolekter) nivå. 

Att läsa är som att betrakta en tavla – att lyssna är som att se på film 

Tal- respektive skriftspråkets egenskaper får betydelse för hur vi bearbetar och förstår 

det som uttrycks. Halliday (1985) jämför läsning med att betrakta en tavla – helheten 

finns på plats från början och vi kan i lugn och ro studera detaljerna för att bygga 

läsförståelsen. Lyssnande är som att se på en film – delarna avslöjas efter hand och det 

är oftast så mycket mer information att ta in. Vid hörförståelse måste vårt huvudsakliga 

fokus därför ligga på de stora dragen i de flesta fall. Vi hinner helt enkelt inte uppfatta 

eller minnas detaljerna i det som sägs. 

Det talade språkets egenskaper påverkar hörförståelsen 

Talat språk skiljer sig alltså från skrivet språk både vad gäller process och produkt. Det 

talade språkets olika egenskaper får större betydelse för hörförståelse på ett främmande 

språk jämfört med hörförståelse på ett förstaspråk. Det innebär att utmaningar som finns 

även vid hörförståelse på ett förstaspråk förstärks vid hörförståelse på ett främmande 

språk. 

Goh (2000) undersökte de vanligaste utmaningarna i hörförståelse på ett främmande 

språk. Undersökningen gällde personer med kinesiska som förstaspråk som lärde sig 
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engelska som främmande språk, men man kan anta att utmaningarna är desamma för till 

exempel svenska elever som lär sig ett modernt språk. De fem utmaningar som nämndes 

av flest deltagare i undersökningen listas nedan. En del av dessa har redan nämnts i del 3 

i denna modul, men här ska vi diskutera dem utifrån det talade språkets egenskaper: 

1. Eleverna glömmer snabbt bort ord och meningar som de nyss har hört. 

2. Eleverna känner inte igen ord som de faktiskt kan. 

3. Eleverna förstår ord men inte deras betydelse i sammanhanget. 

4. Eleverna hinner inte med att koncentrera sig på nästa avsnitt eftersom de funderar 

på något eller några ords betydelse. 

5. Eleverna lyckas inte sätta ihop en större betydelse av det som sägs. 

Dessa utmaningar går i stor utsträckning att koppla till egenskaper i talat språk och 

hörförståelseprocessen. Vi ska nedan beskriva några av dessa egenskaper och redogöra 

för hur de påverkar hörförståelse på ett främmande språk. 

Talhastighet är en viktig faktor som påverkar hörförståelse i hög grad. Att tal går snabbt 

och är flyktigt gör att vi fort glömmer bort ord och meningar och inte hinner med. Det är 

framförallt avkodningen som försvåras av en hög talhastighet och eleven riskerar att inte 

lyckas identifiera tillräckligt många viktiga ord för att kunna tolka det som sägs. Vad 

som är för snabbt tal beror på många olika faktorer och är svårt att säga med säkerhet. 

Griffiths (1990) fann i en studie på elever som lärde sig engelska att talhastigheter över 

200 ord per minut kraftigt begränsade hörförståelsen för elever på en mellannivå 

(intermediate level). En talhastighet på 200 ord per minut i engelska motsvarar en 

ungefärlig talhastighet i spontan konversation mellan två personer som känner varandra 

väl. Samtidigt kan även en alltför låg talhastighet uppfattas som försvårande särskilt av 

elever med en högre nivå av språkfärdighet eftersom det låter mindre naturligt (Derwing 

& Munro, 2001). Uppfattning av talhastighet är heller inte objektiv, utan flera faktorer 

spelar in och påverkar i sin tur hörförståelsen. Några exempel på sådana faktorer är 

vilket språk det handlar om, vilket ämnet är, huruvida eleven känner igen dialekten och 

vem som talar. Sammantaget innebär det att det inte alltid behöver vara talhastigheten 

som är den viktigaste orsaken till elevernas upplevelse att det är svårt att förstå det som 

sägs. Men det finns ett samband som kan beskrivas som att ju mer obekant ett ämne, en 

talare eller en språklig variant är, desto mer utmanande är det att förstå vid en högre 

talhastighet (Bloomfield et al., 2010). Att tydliggöra detta samband för eleverna kan 

förhoppningsvis hjälpa de elever som tenderar att bli oroliga för att de inte förstår allt 

när de lyssnar på målspråket. 

Spontant talat språk karakteriseras i olika utsträckning av tvekfenomen eller disfluenser 

av olika slag. Det är ett samlingsnamn för olika talspråksdrag som uppträder naturligt 
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vid talspråksanvändning och påverkar flytet. Revideringar, avkortningar (trunkeringar), 

upprepningar (av ljud, stavelser, ord och fraser) och pauser kan räknas till disfluenser i 

talspråk. En del av dessa egenskaper kan ligga bakom de utmaningar som Goh (2000) 

identifierade i sin studie medan andra kan underlätta hörförståelse. En beskrivning av 

dessa tvekfenomen och hur de påverkar hörförståelsen sammanfattas här: 

• Ord som används i sammanhängande spontant tal uttalas inte alltid fullständigt 

(avkortningar) eller på ett sätt som eleven är van vid från till exempel läromaterial 

(revideringar). Det kan leda till utmaningar att känna igen orden, trots att eleven 

kanske egentligen kan betydelsen (Ockey & Wagner, 2018; Bloomfield et al., 

2010) och hade känt igen dem i skrift. 

• Pauser innebär att talet antingen upphör (icke-fyllda pauser) eller att det pågående 

talet bryts av med tvekljud (fyllda pauser). Pauser kan innebära att den som lyssnar 

får mer tid att bearbeta talet och därmed underlätta hörförståelsen (Vandergrift & 

Goh, 2012). När eleven lyssnar på inspelat material kan det därför vara bra att göra 

pauser med jämna mellanrum. 

• Redundans innebär att någon information upprepas till exempel genom att ett ord 

sägs flera gånger. Redundans förbättrar hörförståelsen hos den som lär sig ett 

främmande språk. Elever som ännu inte kommit så långt i sin språkutveckling 

hjälps framförallt av att samma ord upprepas, medan de som kommit längre även 

kan förbättra sin hörförståelse genom mer komplexa typer av redundans till 

exempel parafrasering då samma information upprepas, men uttrycks på ett annat 

sätt (Bloomfield et al., 2010). 

Att kunna avkoda och känna igen ord är också en utmaning när eleverna lyssnar på olika 

varianter av talspråk på målspråket som till exempel olika regionala varieteter (dialekter) 

eller sociala varieteter (sociolekter). Forskning visar att igenkänning (familiarity) av en 

regional eller annan varietet är en viktig faktor. Vana eller ovana att lyssna på en viss 

varietet av ett språk får större betydelse för hörförståelse i ett främmande språk än på 

förstaspråket eftersom avkodningen är till mindre grad automatiserad och mer känslig 

för variation av olika slag (Bloomfield et al., 2010). Därför kan elever som hör en 

dialektal variant av målspråket i ett första skede uppleva att de inte känner igen orden 

och förstår mycket lite. Men med träning och mer vana att lyssna till och förstå olika 

dialekter kommer hörförståelsen att öka. Vilka varieteter som skall tas upp i 

undervisningen tillhör dock de normerande pedagogiska frågorna. Läraren måste ställa 

frågorna om varför, när, hur och vilka varieteter som skall introduceras i undervisning 

(Fox, 2002). Frågorna måste avgöras för varje målspråk dels i förhållande till hur den 

språkliga variationen ser ut i olika språkområden, dels i förhållande till styrdokumenten. 

I nuvarande ämnesplan för moderna språk ingår reception av ”Talat språk, även med 
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inslag av regional och sociolektal variation” från och med moderna språk 4 (Skolverket, 

2022). 

Omvänt kan tal på målspråket av personer som själva håller på att lära sig språket vara 

enklare för elever att förstå än tal av infödda talare (Munro, Derwing & Morton, 2006). 

Att personer som lär sig språket som främmande språk enklare förstår andra som lär sig 

språket och som har samma förstaspråk beror antagligen återigen på högre grad av vana 

eller igenkänning av denna brytning (Ockey & Wagner, 2018). Faktum är att samtliga 

av de fem vanligaste utmaningarna som Goh (2000) fann i sin studie pekar på 

betydelsen av att känna igen ord på det främmande språket och kunna bygga större 

betydelsebärande enheter utav dem. 

Det finns ett samband mellan hur eleven förstår och den språkfärdighetsnivå som eleven 

befinner sig på. De elever som är i början av sin språkinlärning lägger mycket fokus på 

bottom-up-bearbetningen, det vill säga på avkodning, ordsegmentering och ordförståelse 

(Vandergrift, 2003). En strategi som en del elever använder i denna bearbetning är att i 

huvudet direktöversätta ord och uttryck till förstaspråket (mental translation) medan de 

lyssnar. Direktöversättning kan verka lockande för eleven för att lösa problemen på 

ordnivå, men det är kognitivt mycket krävande och inte en hållbar strategi i längden. 

Eleven hinner endast översätta några få ord innan hen tappar tråden. Eleven baserar 

därmed sin förståelse på några isolerade ord, vilket inte leder till någon omfattande 

förståelse. Direktöversättning kan därför även leda till att eleven förstår och minns 

mindre av helheten (Vandergrift, 2003). Vi återkommer nedan till andra strategier för att 

förbättra hörförståelsen. 

Typen av talspråksanvändning får konsekvenser för elevens 

hörförståelse 

I avsnittet ovan utgick vi ifrån allmänna drag i talat språk, men vi använder tal för en 

lång rad olika specifika syften och i olika situationer. Det handlar om alltifrån småprat 

mellan vänner och bekanta till föredrag och poesiuppläsning. De olika typerna av 

användning kan beskrivas som talspråksgenrer utifrån hur planerat eller förberett vårt tal 

är och i vilken utsträckning vi samtalar med någon. Byrnes (1984) identifierar fyra olika 

typer av talspråksanvändning:  

1. spontan fri interaktion (samtal) 

2. planerat fritt tal (till exempel dialog mellan lärare och elev, intervjuer eller debatter) 

3. muntlig presentation, eventuellt med skrivet material som grund (till exempel 

redovisning, nyhetsuppläsning eller föreläsning) 

4. inövad muntlig presentation av skrivet material (till exempel teater- och filmdialog 

eller litteraturuppläsning). 
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De olika typerna av talspråksanvändning får konsekvenser för hörförståelsen på minst 

två sätt som vi ska diskutera nedan:  

• elevens roll och uppgift och  

• talspråkets språkliga egenskaper. 

Elevens roll och uppgift i hörförståelsen beror på typen av 

talspråksanvändning 

Beroende på talspråksgenre kommer elevens roll och uppgifter i hörförståelsen att 

variera (se tabell 2). Rost (1990) skiljer på fyra olika lyssnarroller: deltagare 

(participant), tilltalad (addressee), åhörare (auditor) och någon som råkar höra något av 

en slump (overhearer). Det som skiljer dessa roller åt är graden av samarbete mellan 

den som talar och den som lyssnar. Den som lyssnar i ett samtal är normalt också 

deltagare och bidrar till samtalets innehåll. Den som lyssnar på ett föredrag är åhörare 

och har normalt mycket lite inflytande över det som sägs. Dessa roller kan ses som ett 

kontinuum och eleven kan snabbt behöva växla mellan dem. 

I ett samtal (spontan fri interaktion) där eleven deltar som en jämbördig samtalspartner 

ställs krav på att genomgående vara en deltagare i betydelsen att eleven är medskapare i 

kommunikationen. Ett spontant samtal kan röra sig fort framåt och samtalsämnen kan 

skifta snabbt och eleven behöver ständigt vara ”på tårna”. I andra samtal är eleven 

tilltalad och har inte samma möjligheter eller krav på sig att bidra till samtalet. Kanske 

förväntas eleven bara svara på lärarens frågor (planerad fri interaktion) som hen kanske 

dessutom fått i förväg. 

Vid all typ av interaktion växlar eleven mellan att lyssna och producera själv (bi-

directional listening, Vandergrift, 2007) och har därför flera uppgifter. Trots detta kan 

aktivt lyssnande och deltagande i ett samtal upplevas som enklare av eleven än att vara 

en åhörare eftersom hörförståelsen är förankrad i en delad kommunikationssituation. 

Eleven kan som deltagare normalt använda feedback-signaler för att indikera om hen 

förstår eller inte, ställa frågor, be samtalspartnern att repetera något eller sakta ner 

tempot (clarification strategies, Vandergrift, 2007). Dessa strategier underlättar 

hörförståelsen, men elever kan behöva uppmuntras att använda dem (se vidare nedan). 

När eleven lyssnar på ett inspelat pedagogiskt material i samband med undervisningen 

är hen en åhörare och normalt inte medskapare i kommunikationen. Detsamma gäller 

när man lyssnar på en podd eller ser på TV, men även när man hör offentliga 

meddelanden, till exempel på en tågstation. Vanliga talspråksgenrer i de här 

sammanhangen är det planerade fria talet som förekommer i förberedda samtal, i 

intervjuer och i debatter och den muntliga presentationen som förekommer i 
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nyhetsuppläsningar. När eleven är åhörare kan hen inte påverka det som sägs eller hur 

det sägs. Det som avgör hur utmanande hörförståelsen är beror på vad eleven lyssnar på 

och i vilken situation det sker (se vidare nedan), men också på vad syftet (uppgiften) 

med lyssnandet är och vilka strategier eleven kan använda. 

När man lyssnar på en intervju kan det vara viktigast att förstå helheten (global 

förståelse) av det som sägs medan det på tågstationen är helt avgörande att höra detaljer 

som vilket spår tåget skall avgå ifrån (lokal förståelse). Ett exempel på en global 

förståelsefråga kan till exempel vara: Vad menar den intervjuade? Ett exempel på en 

lokal förståelsefråga kan vara: Till vilket spår har Pariståget flyttats? Den globala 

förståelsen är mer utmanande än den lokala (Shohamy & Inbar, 1991). Det är alltså mer 

utmanande att förstå och dra slutsatser av en helhet än att lyssna efter några specifika 

uppgifter. I Shohamy och Inbars studie (1991) undersöktes olika talspråksgenrer från 

mer dialogala och oförberedda till mer monologa och förberedda. Resultatet var att den 

globala förståelsen var mer utmanande för de medverkande i alla typer av tal som ingick 

i studien. 

Hörförståelse där talet inte är riktat till eleven själv är mycket utmanande att förstå. Att 

som utomstående lyssnare (overhearer) till exempel följa någon annans spontana samtal 

är svårt, även på ett förstaspråk, eftersom talet inte är ämnat för någon utanför samtalet 

och lyssnaren därmed ofta saknar nödvändiga referensramar. 

Tabell 2 

Typer av talspråksanvändning och elevens roller och uppgifter 

Talspråksanvändning Elevens typiska roll och uppgift i hörförståelsen 

Spontan fri interaktion Deltagare, bidra till samtalet 

Planerad fri interaktion Tilltalad, svara på frågor 

Muntlig presentation Åhörare, global och/eller lokal förståelse 

Inövad muntlig presentation Åhörare, global och/eller lokal förståelse 

 

Detta avsnitt har visat att hörförståelsen skiljer sig väsentligt åt beorende på vilken typ 

av talspråksanvändning som det handlar om (se tabell 2). Följdaktligen är det viktigt att 

undervisningen inkluderar olika typer av talspråksanvändning på målspråket och att 

läraren gör eleverna uppmärksamma på hur dessa påverkar elevens förutsättningar, 

roller och uppgifter vid hörförståelse. 
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Olika typer av talspråksanvändning leder till olika språkliga egenskaper vilket 

påverkar hörförståelsen 

Olika typer av talspråksanvändning leder till att det talade språket får olika språkliga 

egenskaper, vilket i sin tur påverkar hörförståelsen. Viktiga faktorer i sammanhanget är 

graden av planering bakom det som sägs och graden av formalitet. Dessa två faktorer 

brukar dessutom överlappa varandra på så vis att det mer formella talet normalt är mer 

planerat. 

Språket i det spontana fria samtalet präglas av liten grad av planering och är oftast 

informellt. Resultatet blir att det talade språket har många av de typiska egenskaperna 

hos talat språk som beskrevs i inledningen av den här delen, som till exempel pauser, 

redundanser och låg grad av informationstäthet (Halliday, 1985). Hörförståelsen i ett 

främmande språk underlättas generellt av talspråksdrag (Shohamy & Inbar, 1991; 

Bloomfield et al., 2010). 

Men även den grammatiska strukturen och ordvalet kan påverkas av informell 

språkanvändning (Ockey & Wagner, 2018). I franska är till exempel bortfall av ne i 

negationen (je sais pas i stället för je ne sais pas) ett drag i spontant och informellt 

talspråk. Användningen av informella ord och slanguttryck påverkar hörförståelsen 

negativt om eleverna är obekanta med sådan informell språkanvändning. 

Den muntliga presentationen är normalt mer planerad och mer formell. Det talade 

språket får därmed fler likheter med skriftspråket. Vid nyhetsuppläsningar och vid 

många föreläsningar finns dessutom en skriven förlaga till det som sägs. En skriven 

förlaga innebär att det som sägs får en skriftspråksprägel, vilket försvårar hörförståelsen 

eftersom det tenderar att innehålla mer information och har högre lexikal densitet, det 

vill säga en högre andel innehållsord som är viktiga för att förstå vad som sägs 

(Bloomfield et al., 2010). Samtidigt är text som läses högt (högläsning) ofta polerad och 

välartikulerad, vilket underlättar segmentering och avkodning (Giroud & Surcouf, 

2016). 

Eleverna kan använda olika strategier för att utveckla hörförståelse 

Framgångsrika strategier för att utveckla hörförståelse innebär att eleven utvecklar sin 

medvetenhet kring hörförståelse som process och förstår att roller och uppgifter varierar 

med olika typer av talspråksanvändning. Dessa kunskaper kan eleven använda som 

strategier inför, under och efter att hen lyssnar på målspråket. Ett samlingsnamn för 

denna typ av strategier är metakognitiva strategier. De som har nått en högre 

språkfärdighetsnivå i målspråket använder fler strategier och på ett mer medvetet sätt än 

de som är i början av sin språkinlärning (Vandergrift, 2007). Beroende på vilken 

lyssnarroll eleven har är det delvis olika strategier som aktualiseras (Rost, 2008). 
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Generellt sett leder ett aktivt lyssnande i alla roller till bättre hörförståelse än ett passivt 

lyssnande (Rost, 2008). Men vad ett aktivt lyssnande innebär varierar lite. 

När eleven är deltagare i ett samtal kan hen utveckla ett aktivt samtalsbeteende genom 

att ställa frågor, omformulera det som sägs, återkoppla och vara engagerad (Rost, 2008). 

Ett sådant beteende kommer att underlätta hörförståelsen. Som elev är det också viktigt 

att tänka på att alla förståelseproblem inte ligger på en av deltagarna. I ett samtal har alla 

samtalsdeltagare ett delat ansvar för förståelsen. Om eleven lägger allt ansvar för 

förståelse på sig själv kan upplevelsen av hörförståelse i ett samtal bli onödigt negativ. 

Att delta i ett spontant samtal på målspråket kan dock upplevas som både mycket 

krävande och oroande, särskilt i asymmetriska samtal som innebär att en eleven samtalar 

med någon som har betydligt högre nivå av språkfärdighet (Horwitz, 2001). I sådana 

samtal (till exempel mellan icke-infödda och infödda talare eller mellan lärare och elev) 

kan samtalspartnerna underlätta både förståelse och språkinlärning genom att formulera 

och acceptera ett didaktiskt kontrakt för samtalet (De Pietro et al., 1989). Det didaktiska 

kontraktet innebär en ömsesidig respekt för och acceptans av att deltagarna har olika 

språkfärdigheter. Deltagaren med högre språkfärdighet kan till exempel anpassa sin 

talhastighet eller upprepa och omformulera meningar för att deltagaren med lägre 

språkfärdighet ska förstå vad som sägs och få tillräckligt med tid för att förbereda sig 

när hen ska tala. Därigenom kan samtalet utöver att vara ett meningsutbyte också bli ett 

tillfälle för lärande. Eleven kan räkna med att få hjälp av samtalspartnern för att förstå 

och uttrycka sig och behöver inte känna oro för att tappa ansiktet. 

Vandergrift (2007) grupperar metakognitiva strategier i tre breda kategorier i 

förhållande till när i processen de tillämpas: 

1. Planeringsstrategier. Att förbereda sig och planera inför att man skall lyssna är 

viktigt. Vad är syftet med mitt lyssnande? Vad är det för information jag söker? Vad 

vet jag om det jag skall lyssna på? Planeringen kan också involvera att i förväg 

aktivera förväntad vokabulär som relaterar till ämnet. 

2. Problemlösningsstrategier. Under själva lyssnandet kan det uppstå situationer när 

eleven inte förstår eller kan följa med. Då kan olika problemlösningsstrategier 

användas, till exempel att utifrån kända ord eller omvärldskunskap kunna inferera, 

det vill säga sluta sig till, ett ords betydelse och sedan följa upp om den slutledda 

betydelsen var rätt. 

3. Monitorerings- och utvärderingsstrategier. Att monitorera sitt lyssnande innebär att 

eleven efter lyssnandet jämför sina förväntningar eller förutsägelser om innehållet 

med vad eleven förstod av avsnittet. Efter lyssnandet kan eleven också utvärdera 

och reflektera över vilka strategier som fungerade bäst. 
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Denna indelning verkar fungera särskilt bra i rollen som åhörare där det ofta går att 

förbereda sig inför en situation där hörförståelse ingår (planeringsstrategier) och där det 

kan vara naturligt att utvärdera efteråt (utvärderingsstrategier). 

Att arbeta med elevernas hörförståelse genom metakognitiva strategier handlar inte 

endast om antalet strategier som används (Vandergrift, 2003), men också om vilka och 

hur de används (Vandergrift, 2007). Uppgiften och därmed syftet med lyssnandet – vad 

lyssnaren vill uppnå – är vägledande. För att förstå specifik och detaljerad information 

behövs ett större fokus på enskilda ord och top-down-bearbetning än om syftet är att 

förstå det som sägs i stora drag (Vandergrift, 2007). Forskning visar att metakognitiva 

strategier fungerar bäst när de används tillsammans och kompletterar varandra snarare 

än när man fokuserar på en enskild strategi (Vandergrift, 2003). 

För att göra eleverna uppmärksamma dels på förekomsten av olika typer av strategier, 

dels på hur de själva brukar lyssna på det främmande språket kan en enkät användas, till 

exempel i början av en period där man ska arbeta med hörförståelse. Ett ofta använt 

verktyg är Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) (Vandergrift et 

al., 2006) som är en enkät bestående av 21 påståenden. Att besvara enkäten kan hjälpa 

eleven att identifiera vilka strategier som hen gärna använder och vilka hen använder 

mindre. Läraren kan ta del av svaren för att få en bättre bild av hur eleverna lyssnar. En 

variant av denna enkät ingår i den föreslagna aktiviteten för den här delen. 

De metakognitiva strategierna som behandlats ovan handlar i stor utsträckning om top-

down-bearbetning. Samtidigt har vi sett tidigare i denna del att språkeleverna i början av 

sin lärprocess har störst utmaningar med avkodning och ordsegmentering som är 

bottom-up-bearbetning (Goh, 2000). För att vara effektiv behöver den typen av 

bearbetning automatiseras och det är svårt att påverka den med medvetna strategier. En 

fråga blir därför hur eleven kan förbättra avkodning och ordsegmentering. 

En viktig del av svaret på den här frågan ligger i ordkunskapen. Ordförrådets bredd och 

djup är det som bäst förutsäger hur eleverna kommer att lyckas med hörförståelse 

(Laufer & Nation, 2001). Ordförrådet behöver vara tillräckligt omfattande och eleven 

behöver ha tillräckligt djup kunskap om orden för att kunna stödja hörförståelsen. Med 

djup kunskap om ord avses här bland annat att eleven vet hur ordet stavas, hur det 

uttalas inklusive olika varianter i sammanhängande tal, dess olika betydelser och hur det 

används (Rost, 2008). För att utveckla sådan djup kunskap om ord föreslår Hulstijn 

(2003) en arbetsmetod i sex olika steg som eleven kan använda. Metoden tränar i 

synnerhet ordsegmentering och utgår ifrån ett inspelat material där det finns en skriven 

text. Elevens uppgifter är (i ordning): 

1. att lyssna på hela inspelningen, 

2. att fråga sig vad hen har förstått, 
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3. att lyssna på inspelningen igen så många gånger hen vill, 

4. att läsa den skrivna texten, 

5. att identifiera genom den skrivna texten vad hen eventuellt missade i 

hörförståelsen, 

6. att lyssna på inspelningen igen tills hen förstår helheten utan att behöva den skrivna 

texten. 

Den här metoden innebär att eleven uppmärksammar olika utmaningar med 

ordsegmentering. Eleven kommer till exempel att inse att enskilda ord har delvis annat 

uttal i sammanhängande spontant tal än när de uttalas som enskilda ord, vilket är särskilt 

viktigt i språk där ordgränser är flytande som till exempel franska. I franska försvåras 

situationen dessutom ytterligare av att tal och skrift skiljer sig mycket åt, vilket gör att 

övningar som diktamen kan vara värdefulla av samma skäl. 

Autentiskt material och pedagogiskt framtaget material skiljer sig åt 

Att kunna förstå och använda det främmande språket i situationer utanför 

undervisningen är ett mål för alla elever som uttrycks i kurs- och ämnesplanerna. 

Samtidigt är det också ett långsiktigt personligt mål av särskild betydelse för många 

elever (Vandergrift, 2007). Att nå detta mål kan leda till en upplevelse av att ingå i en 

större språkgemenskap, vilket för dessa elever är särskilt motiverande i språkstudierna 

(Rocher Hahlin, 2020). Vi kallar dessa situationer av språkanvändning för autentiska 

situationer. Men vad innebär autentiskt i det här sammanhanget? 

Gilmore (2007) pekar på inte mindre än åtta olika sätt i forskningslitteraturen att 

definiera vad som är autentiskt. Olika definitioner tar utgångspunkt i olika perspektiv, 

till exempel vem det är som talar, hur meddelandet uppfattas av mottagaren eller vilket 

syftet är. Det är naturligt att skilja på språkanvändning som tillkommit i ett pedagogiskt 

syfte inom ramen för språkundervisning och språkanvändning som sker i en 

kommunikativ situation, där syftet inte är kopplat till språkundervisning. Hellström 

(1990) har föreslagit följande definition som utgår från syftet: ”I 

undervisningssammanhang anses ett språkmaterial vara autentiskt om det från början 

tillkommit för andra syften än för att användas vid språkundervisning och därtill behållit 

sin ursprungliga form, det vill säga är obearbetat och obeskuret” (Hellström, 1990, s. 

137–138). 

Hur skiljer sig autentisk talspråksanvändning ifrån talspråksanvändning som 

tillkommit i pedagogiskt syfte? 

En rad jämförande undersökningar i olika språk har gjorts och de visar generellt att den 

talspråksanvändning som tagits fram i ett pedagogiskt syfte skiljer sig mycket från 

autentisk talspråksanvändning på flera olika sätt. Den mest omfattande forskningen har 
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gjorts på engelska. Jämfört med autentisk talspråksanvändning karakteriseras tal i 

pedagogiskt framtaget material av:  

• att uttalet är neutraliserat och inte speglar uttal i spontant sammanhängande tal 

(Giroud & Surcouf, 2016) 

• att vokabulär och grammatik är allmän och inte speglar användningen i specifika 

register (Gilmore, 2007) samt att lexikaliserade uttryck förekommer i mindre 

utsträckning än i autentisk språkanvändning (Wray, 2000) 

• att talhastigheten oftast är lägre (Bloomfield et al., 2010) och att talspråksdrag som 

disfluenser (fyllda och icke-fyllda pauser, omformuleringar, upprepningar) och 

överlappande tal förekommer betydligt mindre ofta än i autentisk språkanvändning 

(Gilmore, 2007) 

• att vissa pragmatiska drag, som till exempel förekomsten av indirekta talhandlingar, 

där vi säger en sak men menar en annan, förekommer mindre ofta än i autentisk 

talspråksanvändning (Kasper, 2001). 

Generellt sett kan man säga att de här jämförande undersökningarna visar att det talade 

språket i pedagogiskt material är mer polerat, samtalen är mindre komplexa och har 

mindre talspråkskaraktär än motsvarande språk vid autentisk talspråksanvändning. 

Vilka är utmaningarna med att förstå autentiskt talspråk? 

Utmaningen med hörförståelse i samband med autentiskt talspråk ligger till stor del i att 

både bottom-up och top-down-processerna samtidigt kan bli utmanande för eleven. De 

språkliga dragen som beskrivits ovan leder till att avkodning, ordsegmentering och 

ordförståelse är en större utmaning vid autentisk språkanvändning (Field, 2004). 

Eftersom det autentiska materialet oftast är framtaget för en viss publik blir en annan 

utmaning den (kulturspecifika) omvärldskunskap som behövs för tolkningen (Richards, 

2006). 

Svårigheten i hörförståelsen ligger i att om eleven missar någon information på ordnivå 

kan helheten bli obegriplig. Både i förstaspråk och i främmande språk utgår vi ifrån ett 

schema när vi lyssnar, det vill säga en övergripande idé eller tolkning om meddelandets 

innehåll (Lund, 1991). Detta schema fastställs tidigt i hörförståelseprocessen och kan 

vara svårt att ändra längs vägen. Om vi till exempel hör ett antal ord som ’sallad’, ’fisk’ 

och ’vin’ är vi förmodligen snabbt beredda att anta att det vi hör handlar om mat eller 

matlagning i någon form. Eftersom etablerandet av ett schema är en rutin som vi 

använder när vi lyssnar generellt är den också starkt drivande i hörförståelsen på ett 

främmande språk. Det kan leda till att schemat tar över och styr elevernas hörförståelse. 

Om elevernas avkodning fallerar under lyssnandet och de inte uppfattar ett ord alls eller 

uppfattar det fel kan eleverna i stället ”hitta på” en betydelse av ordet så att den passar 
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med det förutbestämda schemat (Lund, 1991; Field, 2004). Det är inget som eleverna 

gör medvetet, men resultatet blir att den globala bearbetningen tar över från 

avkodningen på ordnivå (Field, 2004) och blir styrande. Det finns en risk att elever som 

lyssnar på autentiskt material etablerar fel schema om de samtidigt har bristande 

omvärldskunskap. 

Följande exempel kan illustrera hur ett felaktigt etablerat schema styr ordförståelsen. 

Thomas et al. (2016) undersökte hur svenska studenter med olika nivåer av 

språkfärdighet förstod ett videoinspelat spontant och informellt samtal mellan franska 

ungdomar. I ett samtal talades det om en jämförelse av storleken på städerna Besançon i 

Frankrike och Linköping i Sverige, där en av de franska ungdomarna varit på 

utbytesstudier. Linköping uttalades i samtalet med en kraftig fransk brytning. De 

svenska studenterna på A2 – B1 nivå på GERS-skalan1 förstod inte jämförelsen 

eftersom de inte kände till att Besançon var en stad i Frankrike (omvärldskunskap). 

Därmed uppfattade de inte heller att det handlade om Linköping som dessutom uttalades 

med brytning (avkodning). I stället tolkade de Linköping som ordet ’shopping’ och 

konstruerade ett schema (en övergripande tolkning) som innebar att samtalet handlade 

om shopping i Frankrike och Sverige. 

När och hur kan autentiskt material vara användbart i undervisningen? 

Till följd av utmaningarna som det innebär att förstå spontant autentiskt talspråk har 

dess lämplighet för undervisningen i främmande språk debatterats under lång tid 

(Widdowson, 1978). Richards (2006) menar att obearbetat autentiskt material kan vara 

lämpligt för elever som kommit långt i sin språkutveckling på målspråket, men inte 

annars. Samtidigt finns den omvända uppfattningen att autentiskt material bör 

introduceras tidigt så att eleverna vänjer sig vid till exempel en högre talhastighet och 

dialektalt tal men att graden av utmaning handlar om vilken lyssnarroll eleverna intar 

och vilken uppgift som ges (Field, 1998). 

Flera faktorer kan bestämma när autentiskt material kan vara användbart. Dels handlar 

det om vilken typ av talspråksanvändning som förekommer i materialet och vilken 

                                                     

 

 

 

1 GERS (Gemensam europeisk referensram för språk) är det europeiska ramverket för 

beskrivningen av språkfärdigheter i främmande språk, med 6 huvudnivåer från A1 (lägsta nivå) 

till C2 (högsta nivå). 
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roll/uppgift som eleverna har, dels handlar det om vilken svårighetsgrad materialet kan 

antas ha för eleverna. 

På internet finns ett ökande antal resurser där pedagoger och forskare har försökt att 

klassificera autentiskt material utifrån svårighetsgrad. Ett exempel är CLAPI-FLE 

(http://clapi.icar.cnrs.fr/FLE/projet_clapi_fle.php) som utgår ifrån ett stort material med 

autentiska samtal på franska. Samtalen har transkriberats och presenteras med 

information om uppskattad svårighetsgrad i enlighet med GERS-skalan. Ett exempel för 

tyska är korpusen DGD (https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome) 

som innehåller flera olika samlingar av talad tyska, där bland annat talspråksgenre 

varierar, men där innehållet inte är direkt anpassat för undervisning. Det samma gäller 

en omfattande korpus med spanskt talspråk med talare från Galicien 

(http://eslora.usc.es/). 

I rollen som åhörare finns det oändliga mängder autentiskt audiovisuellt material att 

tillgå i form av TV-program, serier och filmer. Denna typ av autentiskt material har en 

professionell kvalitet, utgår normalt ifrån ett ”script” och har normalt färre typiska 

talspråksdrag (disfluenser, överlappande tal och så vidare). Ofta finns även möjlighet till 

undertexter antingen på målspråket eller på ett annat språk. Språkinlärningsforskning 

har under mycket lång tid undersökt effekterna på språkinlärning utifrån olika typer av 

sådant autentiskt material (med eller utan undertexter). En artikel av Perez et al. (2013) 

sammanfattade ett stort antal studier om hörförståelse och ordinlärning utifrån autentiskt 

material med och utan undertextning. Studien visade inte oväntat att textning på 

målspråket underlättar hörförståelse oavsett vilken språkfärdighetsnivå de medverkande 

befann sig på. Det är alltså alltid lättare att förstå med textning än utan. Samma resultat 

framkom vad gäller ordinlärning. De medverkande lärde sig i alla studier fler ord om 

textningen var påslagen. 

Hörförståelse är alltså en väg till att lära sig nya ord på målspråket. En fråga som man 

kan ställa sig är om det för ordinlärningen är bättre för eleverna att få textningen på 

målspråket eller på sitt förstaspråk, när de ser på filmer, serier och TV-program. Pujadas 

& Muñoz (2020) har i ett projekt med elever i engelska i Spanien undersökt den frågan. 

De jämförde också om eleverna lärde sig mer och snabbare om läraren i förväg 

undervisade om ord som förekom i materialet eller inte. Resultaten visar att språket i 

textningen inte verkar spela så stor roll om läraren inte undervisar om orden i förväg. 

Om läraren däremot undervisar om orden i förväg verkade det i deras studie vara lite 

bättre om eleverna såg materialet med undertexter på målspråket. Man kan tänka att det 

var enklare att göra kopplingen mellan ord som eleverna hade sett i skrift innan de 

tittade och lyssnade på materialet. I Pujadas och Muñozs projekt följde eleverna en serie 

och såg totalt nästan 9 timmar av den. De konstaterar att det ledde till att alla elever 

lärde sig nya ord på engelska, men inte särskilt många. I den grupp som lärde sig flest 

http://clapi.icar.cnrs.fr/FLE/projet_clapi_fle.php
https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
http://eslora.usc.es/
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ord lärde sig eleverna 36 nya ordformer och 18 nya betydelser. Det ska dock 

understrykas att det bara var ett visst antal ord som testades och eleverna lärde sig 

förmodligen också andra ord. Att följa en serie kan vara positivt för eleverna eftersom 

de successivt kommer att bygga upp en seriespecifik omvärldskunskap som avlastar 

hörförståelsen och mer resurser kan läggas på avkodningen (Pujadas & Muñoz, 2020). 

När, var och hur man lyssnar – situationella aspekter påverkar 

hörförståelsen 

När, var och hur man lyssnar varierar mellan olika situationer. Dessa situationella 

aspekter kan antingen försvåra eller förenkla elevernas hörförståelse. 

I samband med undervisning är det vanligt förekommande att lyssna på samma avsnitt 

mer än en gång. Detta bidrar normalt till en ökad förståelse där eleven förstår mer under 

en andra lyssning jämfört med den första (Lund, 1991; Sakai, 2009). En del studier har 

funnit att effekten av flera lyssningar är större för elever som har en högre 

språkfärdighet i målspråket än elever med lägre språkfärdighet (Chang & Read, 2006). 

Vetskapen om att det är möjligt att få lyssna mer än en gång har också korrelerat med 

lägre grad av oro inför själva uppgiften (Chang & Read, 2008). Elever som vet att de ska 

få lyssna fler gånger tenderar också att skatta sig själva högre vad gäller hörförståelse 

(Brown, 2007). Utanför undervisningen har eleven ibland också möjlighet att som 

åhörare lyssna flera gånger om materialet är inspelat, till exempel en film eller ett 

radioprogram. I rollen som samtalsdeltagare är det möjligt att använda sig av andra 

strategier, till exempel att be samtalspartnern upprepa något eller omformulera sig. 

En annan situationell faktor som kan påverka hörförståelsen är visuell input som 

förekommer i många olika situationer. Vid ett samtal ansikte mot ansikte får 

samtalsdeltagaren mycket information utöver det som sägs, även om man inte medvetet 

lägger märke till kroppsspråk, dofter, avstånd och andra ljud. Ett samtal ansikte mot 

ansikte kan jämföras med ett telefonsamtal där hörförståelsen kan vara svårare. I 

åhörarsituationer, som till exempel föreläsningar, kan det förekomma presentationer 

som skapats i ett digitalt presentationsprogram. Vissa studier visar en positiv effekt på 

hörförståelse när sådan visuell input inkluderas (Wagner, 2010; Sueyoshi & Hardison, 

2005; Ockey & Wagner, 2018). Tal tillsammans med illustrerande bilder har i någon 

studie visat sig leda till att man lär sig fler ord än när bara tal eller bara text presenteras 

(Jones & Plass, 2002). Dessutom tycks vokabulären ”fastna” bättre hos eleven om den 

illustreras med både tal och bild (Vandergrift, 2007). Men i många studier är resultaten 

blandade (Wagner, 2008). Visuell input kan även distrahera eleverna från att lyssna 

ordentligt (Wagner, 2010). 

Brus och andra störningar från omgivningen förekommer i nästan all hörförståelse i 

olika utsträckning. Autentiska samtal utspelar sig på alla möjliga platser och 
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samtalsdeltagarna utsätts för alla ljud från omgivningen och måste ibland filtrera bort 

irrelevant ljud som stör. Vissa ljud från omgivningen kan samtidigt vara en ledtråd i 

hörförståelsen, som till exempel ljudet från en tågstation. I undervisningen kan också 

störningar från ovidkommande ljud runtomkring förekomma, även om själva 

hörövningen är inspelad i en isolerad studio. Studier har visat att brus och störningar 

försvårar hörförståelse för den som lyssnar på ett främmande språk. Detta gäller även 

när vi lyssnar på vårt förstaspråk, men påverkan är återigen större på den som lyssnar på 

ett främmande språk (Bloomfield et al., 2010). 

I vissa situationer har eleven möjlighet att ta anteckningar samtidigt som hen lyssnar, till 

exempel under övningar i hörförståelse i samband med undervisning. Forskningsläget är 

oklart gällande påverkan av anteckningar på hörförståelsen. Piolat et al. (2005) visar att 

det är mycket ansträngande att ta anteckningar samtidigt som man lyssnar på ett 

främmande språk och att resultatet kan bli negativt för hörförståelsen. Att anteckna före 

och efter lyssnande kan däremot användas som en del i arbetet med metakognitiva 

strategier (se ovan och del 5 i den här modulen). 

Sammanfattning 

Hörförståelse är en central färdighet i moderna språk som dock kan upplevas som 

utmanande för eleverna. När eleverna skall utveckla sin hörförståelse kan det hjälpa dem 

att bli medvetena om vad processen innebär, vad som påverkar den och vilka strategier 

de kan använda. Talat språk har i sig egenskaper som kan underlätta eller försvåra 

hörförståelse, men beroende på hur det talade språket används kommer elevens roller 

och uppgifter i hörförståelsen att variera. Att kunna förstå autentiskt talat språk är ett 

mål för alla elever enligt kurs- och ämnesplanerna men för vissa elever är det en särskilt 

viktig drivkraft i studierna. Samtidigt ställer förståelse av autentiskt tal ofta krav på 

kulturspecifik omvärldskunskap utöver den vanliga språkförståelsen. Liksom alla 

språkliga färdigheter tar hörförståelse tid att utveckla, men tillgången på varierande och 

inspirerande material som kan användas i undervisningen är idag mycket god. Hur man 

kan arbeta med hörförståelse i undervisningen är temat för nästa del i denna modul. 
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Del 4: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera
Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet.

• Vilka tankar väckte texten om utveckling av hörförståelse när ni tänker på era
elever?

• Vilka andra erfarenheter har ni från era elevgrupper? Vilka utmaningar ser ni i
era elevers hörförståelse? Är till exempel någon lyssnarroll särskilt utmanande?

• Vilka dialekter och andra språkliga varieteter anser ni vara viktiga att arbeta med
i undervisningen? Varför är det viktigt att eleverna utvecklar sin hörförståelse av
dessa dialekter och varieteter? Vilket material behövs för att göra det?

• Vilka syften kan finnas med att arbeta med autentiskt material i undervisningen?
Hur skulle ni kunna utveckla det arbetet i er vardag? Diskutera vilket material
som skulle vara lämpligt i de grupper ni undervisar i.

• Vilka typer av talspråksanvändring förekommer främst i undervisningen? Finns
det typer som ni tycker borde inkluderas mer i undervisningen?

• Hur arbetar ni med strategier inför, under och efter en aktivitet där hörförståelse
ingår? Vilka strategier använder eleverna mycket respektive lite?

Planera och förbered
Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit
del av i moment A samt utifrån verktyget som finns här nedanför. Verktyget är
en forskningsbaserad enkät som hjälper dina elever och dig att undersöka och
uppmärksamma vilka hörförståelsestrategier som eleverna använder sig mer eller
mindre av. Du och dina elever får ta ställning till ett antal olika påståenden om
beteende i samband med hörförståelse i olika situationer. Arbeta med enkäten som ett
led i ett samtal med eleverna om utmaningar med hörförståelse och hur de kan mötas.

Nedan följer ett exempel på hur en aktivitet baserad på enkätverktyget kan planeras.

• Kopiera upp strategienkäten till alla elever eller distribuera den elektroniskt.
• Introducera eleverna kort till de sex olika kategorierna av hörförståelsestrategier

och be dem besvara enkäten.
• Låt eleverna jämföra och diskutera sina svar med en kamrat.
• Be varje elevpar att identifiera en strategi som de använder i liten utsträckning

och en strategi som de använder i stor utsträckning. Diskutera med hela
gruppen.

• Genomför en hörförståelseövning och be eleverna att arbeta med en strategi
som de inte brukar använda så ofta.
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Moderna språk – Grundskola åk 6–9, Gymnasieskola och Vuxenutbildning 

Modul: Reception 

Del 4: Att utveckla hörförståelse 

Ett verktyg för självskattning av medvetet lyssnande i 

moderna språk 

Simone Morehed, Université de Fribourg; Jonas Granfeldt, Lunds universitet 

Utvecklingen av verktyget är inspirerat av Metacognitive Awareness Listening 

Questionnaire (MALQ) och av övrig forskning presenterad i denna del. 

MALQ (Metacognitive Awareness Listening Questionnaire) (Vandergrift et al., 2006) är 

en forskningsbaserad enkät som tagits fram för att elever ska kunna uppmärksamma sin 

användning av hörförståelsestrategier före, under och efter lyssning. Enkäten baseras på 

ett flertal studier och kan användas av både elever och lärare. Eleverna kan skatta sin 

användning av olika strategier och sina uppfattningar om hörförståelse. Läraren kan 

använda sig av enkäten för att inleda ett samtal med eleverna om utmaningar i 

hörförståelse på ett främmande språk och för att få en överblick av elevernas kunskaper 

om och förutsättningar för hörförståelse. Den kunskapen kan sedan användas för att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov och utmaningar.  

MALQ innehåller fem kategorier av strategier, kort beskrivna nedan: 

• Problemlösning (problem-solving): hur eleven infererar, det vill säga läser mellan 

raderna och gissar sig till förståelse av avsnittet, baserat på till exempel orden hen 

förstår och tidigare kunskaper i ämnet. 

• Planering och utvärdering (planning and evaluation): hur eleven förbereder 

lyssningen och utvärderar den efteråt. 

• Direktöversättning (mental translation): om eleven direktöversätter eller inte när 

hen lyssnar. 

• Självuppfattning (person knowledge): elevens uppfattning om sitt upplevda 

självförtroende, grad av ängslighet och svårighet vid hörförståelse i jämförelse med 

andra aktiviteter. 

• Riktad uppmärksamhet (directed attention): hur eleven behåller koncentrationen 

genom lyssningen. 

MALQ baseras främst på hörförståelse i situationer där eleven är åhörare och inte kan 

kommunicera med talaren, till exempel i samband med inspelade hörövningar som 

genomförs i undervisningen. I enkäten nedan har därför en sjätte kategori lagts till för att 

även inkludera hörförståelse i interaktion (bi-directional listening): 
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• Lyssna i samtal (till exempel i ett spontant samtal eller under en lektion): hur 

eleven agerar i ett samtal när hen inte förstår eller inte är säker på att ha förstått 

korrekt. 

Enkäten innehåller 18 påståenden där eleven för varje påstående funderar på sin egen 

lyssningsprocess och svarar på en skala 1–6 i vilken utsträckning påståendet stämmer. 

De påståenden där eleven svarar på nedre delen av skalan (1–3) är sådant som hen skulle 

behöva öva mer på, medan påståenden där svaren ligger på den övre delen (4–6) är 

sådant som eleven anser sig kunna bra. De flesta påståendena behandlar själva 

lyssningsprocessen, men några inkluderar strategier före och efter lyssningen. 

Strategierna presenteras här enligt de olika kategorierna. Numret i enkäten (kolumnen 

längst till vänster) överensstämmer med ordningen i formuläret som eleverna fyller i. 

Formuläret finns sist i detta dokument och är anpassat för utskrift. Ordningen i 

formuläret syftar till att blanda de olika kategorierna så att eleven får varierade 

påståenden att ta ställning till. Syftet är att varje kategori ska kunna betraktas utifrån 

svar på några olika men snarlika påståenden. Om eleven svarar (ungefär) likadant på 

flera påståenden som tillhör samma kategori innebär det svaren har större tillförlitlighet 

än om svaren inom en kategori skiljer sig (mycket) åt. När du som lärare tar del av 

elevernas svar kan det vara bra att gruppera svaren enligt kategorierna nedan. 

Nummer i 
enkäten 

Kategori Påstående 

1 Planering-utvärdering Innan jag börjar lyssna planerar jag i tankarna hur 

jag ska lyssna. 

10 Planering-utvärdering Innan jag lyssnar tänker jag på liknande avsnitt som 

jag har lyssnat på vid andra tillfällen. 

18 Planering-utvärdering Efter att ha lyssnat, tänker jag tillbaka på hur jag 

lyssnade och på vad jag kan göra annorlunda nästa 

gång. 

13 Planering-utvärdering Jag har ett tydligt mål när jag lyssnar. 

5 Riktad uppmärksamhet När mina tankar vandrar iväg kan jag snabbt hitta 

tillbaka till koncentrationen. 

11 Riktad uppmärksamhet Jag försöker hitta tillbaka till lyssnandet om jag 

tappar koncentrationen. 

17 Direktöversättning Jag översätter inte till svenska/annat språk i huvudet 

när jag lyssnar. 

4 Direktöversättning Jag vet att översätta till svenska/annat språk när jag 

lyssnar inte hjälper min hörförståelse. 

9 Problemlösning Jag använder mig av orden jag förstår för att gissa 

betydelsen av orden jag inte förstår. 
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2 Problemlösning Jag använder det jag vet sedan tidigare om ämnet för 

att förstå. 

14 Problemlösning När jag lyssnar anpassar jag snabbt min tolkning om 

jag inser att den första tolkningen är fel. 

6 Problemlösning Jag använder mig av det jag vet om avsnittet för att 

gissa betydelsen av ord jag inte kan. 

16 Problemlösning När jag gissar vad ett ord betyder, tänker jag tillbaka 

på allt annat jag hört för att se om min gissning 

passar in. 

7 Självuppfattning Jag känner mig lugn när jag lyssnar på målspråket. 

15 Självuppfattning Jag blir inte stressad när jag lyssnar på målspråket. 

8 Lyssna i samtal När någon pratar för fort, frågar jag om hen kan tala 

långsammare. 

3 Lyssna i samtal När jag inte förstår vad någon säger, ber jag hen att 

upprepa eller säga det på ett annat sätt. 

12 Lyssna i samtal När jag inte förstår vad läraren säger, räcker jag upp 

handen och frågar. 

 

Referens 

Vandergrift, L., Goh, C. C. M., Mareschal, C. J., & Tafaghodtari, M. H. (2006). The 

metacognitive awareness listening questionnaire: Development and validation. 

Language Learning, 56(3), s. 431–462. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9922.2006.00373.x 
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Undersök din hörförståelse på ett främmande språk 

När du lyssnar på ett främmande språk använder du olika strategier för att förstå. En strategi är ett medvetet beteende som går att upprepa. 

Vissa strategier kan förbättra din hörförståelse, medan andra kan försvåra den. Nedan får du läsa några påståenden om hur du förbereder 

dig, lyssnar och förstår på ett främmande språk. Tänk efter hur bra varje påstående stämmer in på dig. Dina svar kan du diskutera med en 

kompis och med din lärare för att kunna bli bättre på hörförståelse. 

Enkäten återfinns på de kommande två sidorna och är avpassad för dubbelsidig kopiering (ett blad). 
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Enkät om hörförståelse i moderna språk 

Läs varje påstående nedan och fyll i hur väl det stämmer på dig. När det står ’målspråk’ i texten ska du tänka på det moderna språk som du 

har valt, till exempel franska, spanska eller tyska. 

1 = stämmer inte alls, 6 = stämmer helt 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
mestadels 
inte 

Stämmer 
delvis 
inte  

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
mestadels 

Stämmer 
helt 

1. Innan jag börjar lyssna planerar jag i tankarna hur jag ska lyssna. 1 2 3 4 5 6 

2. Jag använder det jag vet sedan tidigare om ämnet för att förstå. 1 2 3 4 5 6 

3. När jag inte förstår vad någon säger, ber jag hen att upprepa eller säga 

det på ett annat sätt. 
1 2 3 4 5 6 

4. Jag vet att översätta till svenska/annat språk när jag lyssnar inte 

hjälper min hörförståelse. 
1 2 3 4 5 6 

5. När mina tankar vandrar iväg kan jag snabbt hitta tillbaka till 

koncentrationen. 
1 2 3 4 5 6 

6. Jag använder mig av det jag vet om avsnittet för att gissa betydelsen 

av ord jag inte kan. 
1 2 3 4 5 6 

7. Jag känner mig lugn när jag lyssnar på målspråket. 1 2 3 4 5 6 

8. När någon pratar för fort, frågar jag om hen kan tala långsammare. 1 2 3 4 5 6 
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 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
mestadels 
inte 

Stämmer 
delvis 
inte  

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
mestadels 

Stämmer 
helt 

9. Jag använder mig av orden jag förstår för att gissa betydelsen av orden 

jag inte förstår. 
1 2 3 4 5 6 

10. Innan jag lyssnar tänker jag på liknande avsnitt som jag har lyssnat 

på vid andra tillfällen. 
1 2 3 4 5 6 

11. Jag försöker hitta tillbaka till lyssnandet om jag tappar 

koncentrationen. 
1 2 3 4 5 6 

12. När jag inte förstår vad läraren säger, räcker jag upp handen och 

frågar. 
1 2 3 4 5 6 

13. Jag har ett tydligt mål när jag lyssnar. 1 2 3 4 5 6 

14. När jag lyssnar anpassar jag snabbt min tolkning om jag inser att den 

första tolkningen är fel. 
1 2 3 4 5 6 

15. Jag blir inte stressad när jag lyssnar på målspråket. 1 2 3 4 5 6 

16. När jag gissar vad ett ord betyder, tänker jag tillbaka på allt annat jag 

hört för att se om min gissning passar in. 
1 2 3 4 5 6 

17. Jag översätter inte till svenska/annat språk i huvudet när jag lyssnar. 1 2 3 4 5 6 

18. Efter att ha lyssnat, tänker jag tillbaka på hur jag lyssnade och på vad 

jag kan göra annorlunda nästa gång. 
1 2 3 4 5 6 

 



 

Del 4: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. Notera gärna:

• vilka strategier eleverna svarar att de använder ofta eller sällan
• hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte
• vilket lärande som blir synligt hos eleverna
• vad du får syn på i den egna undervisningen.

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 4: Moment D – gemensam uppföljning
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C. Beskriv och diskutera med
varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur kunskaper och förmågor
utvecklades.

• Vad gick bra och vad kan det ha berott på?
• Vad gick mindre bra och vad kan det ha berott på?
• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta

undervisningen?
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