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Inledning 
I olika fora framhålls det ofta att hörförståelse är lågt prioriterad inom engelskundervisningen 

och att läs- tal- och skrivträning är det som sätts i första hand för att ge eleverna en så god 

introduktion som möjligt i det engelska språket. Tricia Hedge, t.ex., menar att lyssnandet ofta 

negligeras i den  didaktiska litteraturen (Hedge 2003:227). Detta kan bero på att det tas för 

givet att hörförståelse i stor utsträckning utvecklas automatiskt genom exponering och som 

färdighet betraktad skiljer sig lyssnandet från de andra språkaktiviteterna genom att det till 

synes kräver mindre ansträngning. Det verkar främst inta en stödposition i klassrummet 

snarare än att tränas för sin egen skull. När det gäller hörförståelse är den vanligaste typen av 

in-put i klassrummet i form av anvisningar och korta dialoger. Avlyssning av högläsning är 

mindre vanligt, samtidigt som det hävdas att stor hörförståelseförmåga krävs alltmer i dagens 

samhälle (Hedge 2003: 229). 

 

Mitt syfte är att undersöka om mellanstadieelever förstår en högläst text och om det finns ett 

samband mellan grad av hörförståelse och den förmodade ökade ordkunskapen under 

mellanstadiet. Min övergripande frågeställning är om elever på mellanstadiet kan sägas ha den 

hörförståelsen som kan förväntas i olika årskurser. Jag vill kartlägga skillnader i engelsk 

hörförståelse mellan de tre årskurserna på en mellanstadieskola när det gäller innehållet i en 

avlyssnad berättelse och se i vilken grad och i vilket avseende denna förståelse ökar eller 

stagnerar med varje årskurs.  
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Hörförståelse i den didaktiska litteraturen  

Som tidigare nämnts verkar det vara en utbredd uppfattning att hörförståelse är något som 

man inte direkt kan se resultatet av, och att det är en passiv förmåga skild från produktion. En 

förklaring till detta synsätt ges till exempel av Robert J. Di Pietro i Strategic Interaction: 

 

The observation that comprehension appears to precede production in first language 

acquisition has led some methodologists...to hypothesize that students of any age 

learning a second language should be taken through the same sequence, sometimes 

with extended periods of time during which no production is allowed. (s. 125) 

 

Pietro försöker förmodligen betona att input är synnerligen betydelsefullt för output, dvs att 

själv producera tal och uttrycka sig i tal och skrift  och han vänder sig mot de metodiker som 

inte förstår att växelverkan mellan de två möjligen är mer fruktbart än den föreslagna 

fördröjningen. 

 

Dock kan man till viss del finna glädje i en del forskning som gjorts. I Engelska – Metodbok 

hävdar Per Malmberg att hörförståelseträning i den svenska skolan inte är lika eftersatt som i 

andra länder: 

 

Att träning av elevernas hörförståelse skulle vara ett försummat område är 

förmodligen mer sant i andra länder än i Sverige. Övningar med inriktning på att 

träna elevernas förmåga att förstå talat språk har länge varit ett vanligt inslag i våra 

språklektioner. I samband med IES-undersökningen...fick de svenska språklärarna 

ange hur stor procentuell andel av undervisningstiden i årskurserna 7 t o m 3 som de 

ägnade åt ”sammanhängande hörövning”. Medelvärdet var konstant genom hela 

högstadiet och gymnasiet och låg för varje årskurs på 10-11%. (s. 143) 

 

Även om detta uppenbarligen visar främst på forskning inom högstadie- och gymnasieskolan 

så kan man hoppas och realistiskt sett tro att det är talande även för de yngre eleverna inom 

grundskolan. Vårt skolväsende är trots allt som en gemensam enhet där vi alla strävar efter 

samma mål. 
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   Vad gäller ytterligare förutsättningar för en god grund till hörförståelse finns viktiga 

aspekter att betänka. I boken Teaching English as a Second or Foreign Language påpekar 

Marianne Celce-Murcia: 

 

One of the obvious implications for instruction is to bring students to an 

understanding that listening is not a passive skill, but one that not only is active but 

very demanding. This can be done gradually as a part of listening activity work, 

especially activities that are in the task-based and communicative outcomes mode, 

where the ‘work’ can be rather enjoyable in a problem-solving and discovery-process 

format. (s. 85) 

 

Detta är något som jag själv försökt eftersträva i utvecklandet av min egen undersökning samt 

att jag till viss del kan se tillbaka just på dessa råd och jämföra hur de brukas i skolan i fråga. 

Som Celce-Murcia säger så kan det kanske inte tillräckligt noga påpekas hur viktigt det är att 

få eleverna att inse att det de tar in också är något de kan använda sig av, att det är en kunskap 

att bevara snarare än att lära sig det för stunden.  

   Vidare ges några intressanta frågeställningar How Languages are Learned: 

 

Most people would agree that learning a second language in a natural acquisition 

context is not the same as learning in the classroom. Many believe that learning on 

the street is more effective. This belief may be based on the fact that most successful 

learners have had exposure to the language outside the classroom. What is special 

about natural language learning? Can we create the same environment in the 

classroom? Should we? Or are there essential contributions that only instruction and 

not natural exposure can provide? (s. 91) 

 

Även om dessa frågor kanske inte känns helt relevanta i sammanhanget så är det ändå 

ofrånkomligt att de tas upp, speciellt då det inte går att komma ifrån att vardagen dagligen 

influerar barn, särskilt vad gäller media. Så fort hörförståelse kommer på tal så tycker jag att 

man måste väva in de ej klassrums-relaterade källorna för att kunna få en mer adekvat bild av 

inlärningen, varför detta också kommer diskuteras till viss del senare. 

 

Det är dock viktigt att påminna om att alla barn inte exponeras för talad engelska på sin fritid. 

Som Tricia Hedge understryker är det faktiskt lärarens uppgift att erbjuda eleverna så mycket 
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engelskt tal som möjligt i klassrummet genom att själv tala och genom att utsätta dem för ”a 

range of listening materials” (s. 255). Hon hävdar dessutom att hörförståelse har en central 

roll i språkinlärning: 

 

Input gained from listening can have a key role in language acquisition, so the 

development of effective strategies for listening becomes important not only for 

oracy but also for the process of acquiring language. (s. 229) 
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Metod 
Jag har besökt en grundskola och där träffat samtliga mellanstadieklasser, sammanlagt tre 

stycken; en fjärdeklass, en femteklass samt en sjätteklass. Med mig hade jag en kortare 

engelsk berättartext som jag läste upp i klass efter klass och lät därefter eleverna skriva ned på 

svenska vad de förstått av texten. På så vis hoppas jag att kunna jämföra elevernas texter med 

varandra och därigenom se likheter och olikheter klasser emellan. Jag hoppas genom detta att 

kunna se successiva utvecklingar samt vad som eventuellt fallit i glömska sedan tidigare 

årskurser. 

 

Utgångspunkt 

Texten jag valde att läsa upp för eleverna i de olika klasserna löd enligt följande: 

 

A boy named Patrick was told by his mother to go to town to buy some carrots.  

When he got there he went to the store and bought ten carrots, and then he started to walk 

back home. On the way he saw a donkey standing by the side of the road crying. The boy 

asked the donkey why he was sad. The donkey replied that he was sad because there was no 

grass to eat, and that he was very hungry. Patrick felt sorry for the donkey and gave him all 

the carrots he had bought. The donkey ate them all and was very happy. But when Patrick 

came home, his mother was very angry because there were no carrots. Patrick explained what 

had happened and his mother understood and said that Patrick was a very kind boy. 

 

 

Validitet 

Texten är egenförfattad, och de aspekter jag hade i åtanke när jag skrev den var främst att 

försöka få den så banal och rakt på sak som möjligt. Det ter sig möjligtvis ganska självklart att 

utesluta metaforer och subtilitet i en andraspråkstext ämnad för barn i 10- till 12-årsåldern, 

men jag vill ändå påpeka vikten av att helt frigöra den från eventuella störningsmoment 

(utifrån förutsättningarna) såsom risk för tvetydighet.   

 

Jag försökte vidare få en något sånär jämn fördelning av ordklasser, framförallt substantiv och 

verb, men också vissa adjektiv/epitet samt prepositioner. Just dessa är i sin tur ganska väl 

betonade på det viset att de ligger extremt centralt i handlingen. Måhända är så fallet i all 
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skrift men jag har här verkligen gått in för att göra så korta meningar som möjligt utefter 

materialet, vilket är väl värt att betona.  

 

Jag läste upp texten i något sånär sakta mak. Efter detta väntade jag ett par minuter innan jag 

läste ytterligare en gång, allt för att tid skulle ges för eleverna att bearbeta det de hört, 

eftersom meningen inte var att testa elevernas närminne. Om jag hade läst texten endast en 

gång hade risk funnits att en del missat vissa saker enbart på grund av glömska, vilket hade 

givit ett missvisande resultat.  

 

När jag läst klart texten för andra gången delade jag ut var sitt papper till eleverna varpå jag 

bad dem skriva ner allt de mindes och förstått av berättelsen. Jag var noga med att påpeka att 

det de skrev inte nödvändigtvis behövde ha något sammanhang utan det viktiga(ste) var att få 

med allting.  

 

Då jag utformade min uppgift så stod jag lite i valet och kvalet huruvida jag skulle ställa mer 

konkreta frågor på texten snarare än att låta eleverna fritt skriva ur minnet. Anledningen till 

att jag till sist valde det senare alternativet var bland annat att, som jag även till viss del 

tidigare nämnde, eleverna skulle ges möjlighet att kåsera runt hela berättelsen i sig vilket jag 

tror medför ett mer reflekterande tänk där man dessutom ges möjlighet att hitta familjära 

fragment i det man hört. Hade jag valt alternativet med frågor så tror jag att det skulle finnas 

risk att det skulle se allt för uppspaltat ut, vilket skulle medföra dels större press men också ett 

jämförelsebehov eleverna emellan (av erfarenhet betraktat), även då namn på personerna var 

totalt irrelevant i det här fallet.  

 

Som tidigare nämnts så bad jag eleverna att skriva på svenska, och detta var ett val som inte 

var helt självklart under tiden jag utformade uppgiften. Alternativet att istället låta eleverna 

skriva på engelska förkastade jag dock senare av den anledningen att jag tror att det skulle 

kunna hämma och påverka resultatet, speciellt eftersom eleverna givetvis finner det svårare att 

skriva just på engelska än svenska. Den eventuella osäkerheten skulle kunna leda till att vissa 

elever inte skulle våga skriva allt de egentligen kunde, vilket givetvis skulle ge ett 

missvisande resultat. Syftet med undersökningen är trots allt att testa hörförståelse och inte de 

skriftliga engelska kunskaperna. 

   Begreppet hörförståelse inbegriper inte bara ordförståelse, utan det handlar också mycket 

om att kunna greppa sammanhang, att successivt kunna sammansätta stavelser till ord, ord till 
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meningar och så vidare. Önskvärt hade kanske varit att skapa en mer avancerad text än den 

som här används, en där även svårare formuleringar och dubbelbottnade meningar 

förekommit. Anledningen till att jag inte valde att framställa texten på ett sådant sätt är dels 

tidsbristen; det var nu precis så att vi hann genomföra lektionerna och om texten varit mer 

avancerad så hade det kunnat leda till stress från elevernas sida vilket i större mån riskerar att 

sluta i ett missvisande resultat. En annan av orsakerna var att jag ville vara så konkret som 

möjligt. Vid testande av ordkunskap blir resultatet aldrig svårtolkat; antingen vet eleven vad 

ordet betyder eller så gör han/hon inte det. Dessutom blir det genom konkret kunskap lättare 

att jämföra resultaten med varandra. Summeringen av detta resonemang är att jag själv är 

medveten om att jag bör vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av egentligen arbetet 

som helhet i och med att endast en del av hörförståelse undersöks. Men indikationer kan trots 

allt ges på att det hela förhåller sig på ett visst sätt, vilket inte heller bör underskattas. 

 

 

Förutsättningar 

I syfte att skapa för eleverna så gynnsamma förutsättningar som möjligt så att slutresultatet 

inte skulle bli missvisande, följde jag således efter bästa förmåga råden i Scott och Ytrebergs 

Teaching English to Children:  

 

Make sure the children get the maximum benefit out of listening to stories in English 

of a friendly and secure atmosphere…Rearrange the seating so that you have eye 

contact – if you can, all sit together. (s. 32) 

 

Måhända ganska självklara tips, men ändå så viktiga för att syftet skall kunna uppnås i alla 

delar. 

 

Texten lästes och papper delades ut i klass efter klass och det hela förlöpte i stort sett 

problemfritt. Tilläggas bör att jag med det här arbetet inte strävar efter att hitta en viss norm 

hur det ser ut runt omkring på landets skolor vad gäller just hörförståelse inom engelska. Jag 

är väl medveten om att en hundraprocentigt objektiv bild absolut inte kan ges enbart genom 

att genomföra en dylik undersökning på en enskild skola. Tid har inte givits att utföra den här 

övningen i ett flertal klasser runt om på olika skolor (hur önskvärt det än må ha varit), och 

kanske även på olika orter vilket säkerligen hade varit optimalt. Dock så skall det sägas att jag 
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har erfarenhet av skolan i fråga, då jag besökt den ett flertal gånger av olika anledningar, och 

om jag tillåter mig själv att göra en bedömning av den i jämförelse med andra skolor jag 

besökt och den kunskap om det svenska skolväsendet i allmänhet jag tagit del av genom 

lärarutbildningen så vill jag påstå att den är någorlunda respresentativ för en svensk skola av 

idag.  

    

Analysmetod 

Innan jag gick igenom uppgiften jag fått tillbaka från eleverna så ville jag mer noggrant 

granska textens innehåll vad gäller orden eftersom ordkunskapen är en väldigt central del i 

hörförståelsen. Således valde jag att räkna hur många ord texten bestod av. För att göra detta 

på ett någorlunda rättvist sätt så tog jag hjälp av metoden som Monika Kjellen Simes 

använder sig av i sin doktorsavhandling. Jag har valt att räkna orden i lemmas, det vill säga att 

liknande böjningar av ett ord enbart räknas som ett, ex: buy-bought, och att ord som 

förekommer fler än en gång i texten ändå bara räknas just en gång. Däremot så förekommer 

vissa homonymer som jag avser att räkna som två separata ord även då de både stavas och 

uttalas likadant. Ett exempel på detta utifrån texten är ordet to som förekommer två gånger i 

meningen ”... was told by his mother to go to town...” men med två olika betydelser: to go (att 

gå) och to town (till staden), dvs infinitivmärke och preposition. 

 

Utöver detta har jag räknat bort ordet the som fristående ord vid samtliga tillfällen det 

förekommer i texten. Detta för att det i svenska språket inte finns någon direkt motsvariget. 

Ordet the räknas istället tillsammans med till exempel the road (vägen) eller the donkey 

(åsnan) som en enhet. 

 

Efter övervägande har jag också kommit fram till att vara ganska vidsynt och flexibel vad 

gäller tolkningar av ord kontra dess betydelse. Ett exempel är ordet sorry som här återges i 

meningen Patrick felt sorry for the donkey och således med betydelsen ”tycka synd om”. Jag 

har dock valt att godkänna förklaringar som ”förlåt” då det trots allt visar att eleven uppfattat 

vad som sagts (således en lyckad hörförståelse) samt kunnat återge det med en annan, och i 

det här specifika fallet, säkerligen en vanligare betydelse. Jag anser att det är det bästa sättet 

att utgå ifrån i det här sammanhanget eftersom det för det första blir en klarare bild av vad 

texten innehåller samt en vidare fokusering just vad gäller själva hörförståelsen. 
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Med allt detta taget i beaktande har jag kommit fram till att antalet förekommande ord i texten 

är 51 stycken. 
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Resultat 

I det följande redovisas resultatet klass för klass och respektive lärares kommentarer. Men 

först och främst väljer jag att återge det konkreta resultatet i form av ord som eleverna i 

respektive klass återgivit: 

 

Ordresultat årskurs 4: 

Mother (16) 

Boy (16) 

Angry (13) 

Happy (13) 

Home (12) 

Ten (11) 

And (10) 

Sorry (10) 

Hungry (9) 

Walk (9) 

Very (5) 

Kind (4) 

Town (2) 

Grass (2) 

Why (1) 

 

Ordresultat årskurs 5: 

 Boy (17) 

Mother (17) 

Hungry (17) 

Happy (17) 

Ten (17) 

Home (17) 

And (17) 

Eat (16) 

Walk (15) 

Came (15) 

His (14) 

Angry (14) 

Grass (13) 

Road (13) 

But (13) 

Gave (12) 

Crying (12) 

Asked (12) 

Way (12) 

Standing (11) 

Why (11) 

Side (11) 

Then (11) 

Saw (10) 

Town (10) 

There (10) 

All (9) 

What (9) 

To (Town) (9) 

Them (9) 

Some (9) 

Carrots (9) 

Donkey (9) 

Back (9) 

Very (8) 

Started (8) 

Understood (8) 

No (8) 

Sorry (8)  

Because (7) 
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Store (7) 

Sad (7) 

Go (7) 

Named (7) 

Explained (6) 

Happened (6) 

Kind (6) 

To (Go) (6)  

Felt (6) 

When (5) 

Replied (2) 

 

Ordresultat årskurs 6: 

Boy (16) 

Mother (16) 

Hungry (16) 

Happy (16) 

Ten (16) 

Home (16) 

And (16) 

Eat (16) 

Walk (16) 

Came (15) 

His (14) 

Angry (14) 

Saw (14) 

Side (14) 

Then (13) 

Road (13) 

Grass (13) 

All (13) 

Some (13) 

Crying (13) 

But (13) 

Gave (12) 

Way (12) 

Carrots (12) 

What (12) 

Asked (12) 

Understood (11) 

Standing (11) 

Very (11) 

Why (11) 

Happened (11) 

There (10) 

Town (10) 

Donkey (10) 

Go (10) 

Started (10) 

To (Town) (9) 

Explained (9) 

Kind (9) 

Them (9) 

Sad (9) 

Back (9) 

No (8) 

Sorry (8)  

Felt (8) 

To (Go) (8)  

Because (7) 

Store (7) 

When (7) 

Named (7) 

Replied (5) 
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Årskurs 4 

Antalet elever i klassen var 16 stycken. Jag börjar med att återge aktuell skolas mål för 

årskurs 4 vad gäller engelska: 

 

”Eleven skall efter årskurs fyra: 

 

• Kunna uttrycka enklare engelska vardagsfraser och inse dess betydelse. 

• Kort kunna presentera sig på engelska själv med bland annat namn och intressen och 

kunna svara på lättare frågor angående detta. 

• Kunna läsa en kort, väldigt lätt engelsk text. 

• Ha byggt upp ett mindre engelskt (brittiskt) vokabulär med de vanligaste/lättaste 

orden. 

• Kunna översätta kortare lättare meningar från engelska till svenska samt från  

      svenska till engelska.” 

 

Anledningen till att jag väljer att återge de olika målen för mellanstadiets samtliga klasser i 

skolan i fråga är inte den att jag vill pådyvla eventuella tveksamheter i just den här specifika 

undervisningen. Jag väljer att visa dem i syfte att återigen få fram att skolan i fråga åtminstone 

vid första anblicken är representativ för det svenska skolväsendet. Dessutom är det så att jag 

för egen del tycker det blir lättare att ha aktuella, uppsatta premisser att luta mig emot när jag 

går igenom det resultat som jag fått fram genom min undersökning. Dessa mål är då ett bra 

hjälpmedel på så vis att jag kan luta mig mot dem för att stämma överens uppgifterna på så 

vis att de är realistiska. 

 

Det allmänna resultatet i fjärde klass när det gäller förståelse av texten var ganska väntat (vare 

sig på gott eller ont). Jag hade redan sedan tidigare antagit att helheten i texten, det vill säga 

handlingen, skulle var lite väl avancerad för en fjärdeklassare att ta in med tanke på att de 

nyss introducerats för språket. Samtliga elever hade missat, om man får kalla det så, 

huvudkonflikten i berättelsen, och även om man förstått grundläggande substantiv, här fram 

för allt ordet boy och att detta var en karaktär så var det svårt överlag att till exempel koppla 

ihop epitet och handlingar till just denne, såsom ”The boy asked... ”. Ungefär en tredjedel, 

enligt så noggranna beräkningar som möjligt, visste betydelsen av de separata orden boy och 

asked (ask) men bara en hade satt ihop de två orden till en vidare betydelse; citat: ”pojken 
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som frågade”.  Dock hade 11 stycken förstått att det var en pojke som hette Patrick som på 

något vis ingick i berättelsen: ”Pojken hette Patrik” (4), ”Pojken heter Patrik” (3), ”En pojke 

som heter Patrik” (2), ”Det är en pojke som heter Patrik”, ”Pojken Patrik”. 

    I övrigt fanns det mer eller mindre inga relationer ord emellan, de få som förekom återges 

nedan. Dock hade samtliga elever hittat tre eller fler ord ur texten som de lyckats utröna och 

översätta. De som var mest frekvent förekommande var ganska väntade, nämligen mother och 

boy vilka samtliga elever återgivit. Det märktes således att eleverna tyckt att det hade varit en 

svår uppgift, något som är fullt förståeligt och som både jag och läraren i fråga räknat med.  

 

En sak som slog mig och förvånade mig en aning då jag läste igenom det eleverna skrivit var 

att så pass många hade klarat av att lyssna sig till och förstå ordet angry. Jag hörde av mig till 

läraren angående detta och denne svarade då att just angry hade ingått i klassens glosor endast 

någon vecka innan mitt besök varför förmodligen så många fått med just detta.  

 I övrigt var läraren tillfeds med resultatet och denne tyckte att det som framkommit i stort sett 

var representativt för hur långt klassen kommit i sin undervisning och ungefär hur långt (av 

lärarens erfarenhet) de bör ha kommit i sin utveckling. De har knappt arbetat någonting med 

hörförståelse hittills då de fortfarande bara är precis i början av sitt engelsklärande. Jag 

frågade honom angående hans syn på hörförståelse överlag och huruvida han anser det vara 

underprioriterat i undervisningen. Han säger sig inte se någon större skillnad vad gäller de 

olika inriktningarna i engelskundervisningen, något som jag även får bekräftat då vi 

tillsammans går igenom de material som klass fyra kommer att arbeta med. Läraren själv har 

inga dubier gentemot hörförståelse och sätter själv inte detta i andra hand på något sätt. 

 

Sammansättningar av ord (sammanhang): 

Elev 1: ”Mamman var arg”, ”Gå hem igen”. 

Elev 2: ”Gå till stan” 

 

Årskurs 5 

Antalet elever i femte klass var 17 stycken. Skolans lokala mål för Engelska årskurs 5: 

 

”Eleven skall efter årskurs fem: 

 

• Kunna uttrycka de flesta engelska vardagsfraser och inse dess betydelse. 
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• Kunna göra en längre muntlig presentation av sig själv och sina intressen samt svara 

på lättare frågor angående detta. 

• Kunna läsa och förstå innehållet av en längre, grundläggande engelsk text. 

• Ha utvecklat sitt engelska (brittiska) vokabulär. 

• Kunna översätta längre grundläggande meningar från engelska till svenska samt från  

      svenska till engelska.” 

 

Det var uppenbart efter att jag studerat de papper som femteklassarna lämnat att skillnaden 

eleverna emellan var avsevärt större än i fjärde klass. Det kan te sig självklart med tanke på 

att ju längre ett kollektiv studerat ett gemensamt ämne desto mer måste de som har lätt för sig 

sprungit ifrån övriga, men utöver de tankegångarna så tyder det oavkortat på att en utveckling 

har ägt rum, vilket jag ändå anser vara noterbart. 

 

Det märktes att det i den här klassen hade varit lättare att sätta ihop ord och bilda och förstå 

sammanhang från berättelsen. Det var väl egentligen inte någon som återgivit den i sin helhet, 

och med det menar jag inte ordagrant utan som visat att dom förstått samtliga händelser. Men 

det var ändå inte långt borta i flera fall. Jag blev positivt överraskad så sett, bland annat över 

att ett antal elever, närmare bestämt fem stycken, ändå till viss del förstått innebörden i 

meningen ” The donkey replied that he was sad because there was no grass to eat, and that he 

was very hungry.”: ”Åsnan var ledsen, för det fanns inget gräs och han var jättehungrig.”, 

”Åsnan svarade att han var ledsen för att gräset var slut.”, ”Det fanns inget gräs att äta och 

han var hungrig.”, ”Åsnan svarade att han var ledsen och hungrig.”, ”Åsnan säger gräset är 

slut och han är hungrig.”  

   Det var just den meningen som jag själv hade väntat mig att eleverna skulle ha störst 

problem med, men i ett par av fallen blev den i stort sett alltså helt återgiven. Det var 

dessutom ganska spritt vad gäller de enskilda orden som förekom i berättelsen, de flesta hade 

återgivits på ett eller annat sätt. 

 

De som i klassen hade svårast med uppgiften hade ändå samtliga skrivit ner ett antal korrekt 

översatta ord och även förstått något mindre sammanhang inom berättelsen. Med andra ord 

visade det sig att den elev som hade svårast för sig i femteklass ändå gjorde ett något bättre 

resultat än den främste i fjärde klass.  
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Fjärdeklassens bästa resultat: ” Pojken hette Patrik, Mamman var arg, Gå hem igen, Glad, Tio, 

Hungrig” 

Femteklassens sämsta resultat: ”En pojke, Patrik, Gråta, Vägen, Gav allt, Väldigt glad, Stad, 

Såg, En väldigt snäll pojke, Inget gräs” 

 

Efter uppgiften talade jag med läraren och bad om dennes syn på resultatet. Även hon (likt 

läraren i fjärde klass) ansåg att resultatet var ganska väntat. Hon berättade (utan min 

påverkan) att de i klassen arbetade en hel del med just hörförståelse; de lyssnade mycket på 

kassettband och cd-skivor som inte bara tillhörde skolans officiella engelskmaterial. Jag har i 

efterhand taigt reda på att denna metod icke brukades vare sig i fjärde eller sjätteklass utan det 

verkar mer ha varit på sagd lärares eget initiativ. Detta rimmar dessutom väl med det faktum 

att jag själv blev ”positivt överraskad” över resultatet i klassen då jag gick efter egna 

erfarenheter av tidigare elevers kunskap i samma ålder. 

 

De sex mest frekventa orden är identiska om vi jämför med åk 4 men antalet ord skiljer 

avsevärt: 15 i åk 4 och 51 i åk 4, vilket också överenstämmer med originalets antal lemmas. 

 

 

Årskurs 6 

 

Antalet elever i sjätte klass är 16 stycken. Skolans lokala mål för Engelska årskurs 6 lyder:  

 

”Eleven skall efter årskurs sex: 

 

• Kunna uttrycka mer avancerade engelska vardagsfraser och inse dess betydelse. 

• Kunna göra en muntlig presentation av sig själv, sina intressen, familj och historia 

samt svara på mer avancerade frågor angående detta. 

• Kunna läsa och förstå innehållet av en längre, grundläggande engelsk text. 

• Ytterligare ha utvecklat sitt engelska (brittiska) vokabulär. 

• Kunna översätta längre grundläggande meningar från engelska till svenska samt från  

      svenska till engelska.” 

 

. 
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 Även i den här klassen fanns det en viss spridning eleverna emellan, vilket förmodligen 

snarare är regel än undantag i vilken klass det än må gälla. Tre av eleverna bedömde jag ha 

lyckats återge berättelsens i sin helhet (dessa återges nedan), om än i en kortare, mer 

sammanfattningslik text, vad gäller handling, konflikt och i den mån den nu besitter någon 

sensmoral. Även om man inte fått med alla ord som ingått i berättelsen så har man i alla fall 

visat att man förstått vad jag pratat om då jag läst upp den, och det är ändå det som har varit 

huvudsyftet med uppgiften. Ingen av eleverna har missuppfattat uppgiften, även om en del 

uppenbart hade svårare för den än andra.  

 

Klassens lärare medgav då hon tillfrågades och fick studera klassens resultat att hon var en 

aning förvånad i positiv bemärkelse, vilket gav upphov till följdfrågor från min sida. Jag 

frågade angående hur mycket de arbetade med hörförståelse och det verkade som om det inte 

var mycket på eget initiativ, utan mer det som ingick i skolans läromedel. Vi tittade 

tillsammans igenom detta, det vill säga elevernas arbetsbok och huvudbok. Mycket av det 

som förekommer i böckerna grundar sig ändå till stor del i hörförståelse. I början av varje 

kapitel lyssnas först en text igenom, där bland annat glosor och uttryck förekommer. 

Anledningen till att läraren i fråga inte direkt reflekterat över hörförståelsen som sådan är att 

hon aldrig sett någon anledning till att underprioritera någon aspekt av engelskundervisningen 

överhuvudtaget. 

 

Som vi ser är de sex första orden identiska med de tidigare årskurserna och åk 6 har samma 

antal ord som åk 5, och som originalet, nämligen 51. Om man jämför skillnaderna mellan 

klasserna så kan man se att gapet mellan klass fyra och klass fem är vidare än det mellan klass 

fem och klass sex. Att det inte märktes större skillnad mellan åk 5 och åk 6 beror nog på att 

historien inte inbjöd till användning och återgivning av fler ord. Dock så ser vi tydligt att det 

är betydligt fler elever i sjätte klass som använt ett större antal ord än eleverna i femte klass.  

 

De tre främsta resultaten från årskurs 6 (De svenska stavfelen är korrigerade då de är helt 

irrelevanta i sammanhanget): 

 

Elev 1: ”En pojke som hette Patrik skulle köpa morötter i stan. Han kom till affären och köpte 

tio morötter. Han gick hem, såg en åsna på vägen som grät. – Varför, frågade pojken. Han sa 

att det inte fanns nåt gräs. Han var hungrig. Pojken gav honom morötter, de han köpt. Åsnan 

blev glad. Patriks mamma blev arg men sa sen att Patrik var en snäll pojke.”  
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Elev 2: ”Patriks mamma sa att Patrik skulle köpa morötter i stan. Han köpte tio morötter och 

gick hem. Men då såg han en åsna som började gråta. Pojken fråga varför han var ledsen och 

åsnan sa att han inte hade något gräs och att han var jättehungrig. Patrik tyckte synd om 

honom och gav honom morötter. Åsnan blev väldigt glad. Patrik kom hem och hans mamma 

var arg för att han inte hade några morötter. Han sa vad som hänt och hans mamma sa att han 

var en snäll pojke.” 

 

Elev 3: ”En pojke som hette Patriks mamma ville att han skulle köpa morötter åt henne. När 

han kom till affären köpte han tio morötter och började gå hem. På vägen såg han en åsna som 

grät. Pojken frågade varför åsnan var ledsen. Åsnan svarade att han var ledsen för att han inte 

hade något gräs och han var hungrig. Patrik gav åsnan alla morötter för han tyckte synd om 

honom. Åsnan åt alla. Han blev glad. När Patrik kom hem var hans mamma arg för att han 

inte hade morötter. Patrik sa vad som hänt och mamma sa att Patrik var en snäll pojke.” 

 

Jag väljer här slutligen också att likt fjärde kontra femteklass jämföra det bästa resultatet i 

årskurs 5 och det sämsta resultatet i årskurs 6: 

 

Femteklassens bästa resultat: ”En pojke heter Patrik. Hans mamma sa åt honom att gå till stan 

och köpa morötter. Han köpte tio stycken. När han skulle gå hem såg han en åsna som grät. 

Pojken frågade varför. Åsnan sa att han var hungrig för att det inte fanns nåt gräs. Patrik gav 

honom alla morötter. Åsnan blev glad. När han kom hem blev hans mamma arg för att han 

inte hade morötter. Patrik förklarade och hans mamma sa att han var en snäll pojke.”  

 

Sjätteklassen sämsta resultat: ”En pojke och hans mamma, staden, grät, ledsen, inget gräs att 

äta, väldigt hungrig, jätteglad, Patrik kom hem, arg, snäll pojke.” 

 

Här ser vi att det är ganska avsevärd skillnad mellan det bästa resultatet i klass fem och det 

sämsta i klass sex i avseendet att det förstnämna är bättre. Detta visar egentligen endast en 

tendens på att vara normalt, då det oftast i varje klass finns de elever som har väldigt svårt för 

språk samt de som har väldigt goda förutsättningar. Således bör det vara relativt normalt för 

en elev i till exempel femte klass att ha ett avsevärt bättre resultat på en dylik uppgift en vissa 

elever i sjätte klass, även då de läst ämnet ett år längre (oftast). 
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Diskussion och slutord 
Efter att ha besökt samtliga tre klasser var mitt syfte att jämföra dessa tre med varandra för att 

skapa en bild av hur och om det arbetas med hörförståelse, men främst för att kunna se om det 

skett någon successiv utveckling från årskurs till årskurs. De här frågorna har till viss del 

besvarats redan tidigare då jag efter varje möte tog mig tid att ögna igenom resultatet, och 

redan då kunde jag utröna att kapaciteten skilde sig och utvecklades med åldern. Dock tror jag 

att just detta är en naturlig utveckling även om man frångår att eleverna undervisas i skolan. I 

såpass unga åldrar är intryck väldigt starka och ett år av allmän utveckling ter sig mycket 

vidare än i vuxenvärlden.  

   Det skall egentligen först och främst nämnast att det varit önskvärt att ha kunnat göra den 

här undersökningen under en längre tid, allra helst under flera år. Detta hade möjliggjort att 

testa samma elever under sina fjärde, femte och sjätte skolår, något som hade givit en 

tydligare bild av den utveckling som det här arbetet vill försöka visa på. Nu när tid inte fanns 

att lägga upp undersökningen enligt de premisserna så faller viss trovärdighet på det resultat 

som här visas, men förhoppningsvis så går det ändå att skåda vissa tendenser ur det som 

genom  arbetet i fråga kommit fram. Bland annat genom att just jämnföra utvecklingen som i 

detta fallet visade sig vara i stor del positiv, någonting som man också vill tro om skolan av 

idag.  

   

Starkast skillnad två (kronologiska) klasser emellan märktes kanske föga förvånande mellan 

fyran och femman. Föga förvånande säger jag eftersom eleverna i fjärde klass inte mycket 

mer än hunnit introduceras i engelska som andraspråk ännu medan de i femte klass ändå 

hunnit en bra bit i sin utbildning tidsmässigt sett. En annan sak som tyder på detta är att 

hörförståelse tenderar att ha en ganska låg prioritet just i början då eleverna skall bekanta sig 

med engelska språket, allt enligt uppgift från ansvarig lärare i fjärde klass (noteras skall att 

ingen värdering är lagd från undertecknads håll vad gäller detta). Jag talade med samme lärare 

och frågade angående detta varpå hon förklarade att hon arbetar enligt en devis att låta 

barnens förkunskaper spela en viktig roll inom undervisningen vid introduktionen för 

andraspråk. Dock väljer jag att inte till fullo återge detta här då jag anser att det seglar allt för 

långt ifrån ämnet. Men allt detta är värt att nämna samtidigt som att man i femte klass 

utstuderat arbetar mer med just hörförståelse än vad som annars är brukligt i skolan i fråga 

(se: Resultat: årskurs 5). Jag hade mina misstankar angående detta redan då jag såg över de 

texter jag fått av eleverna i femte klass då jag på ett sätt blev positivt överraskad över 
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resultatet som framkommit. I ärlighetens namn hade jag inte räknat med ett så bra resultat 

förrän möjligtvis i sjätte klass.  

 

Trots att just den här femteklassen i fråga kanske arbetade mer med hörförståelse än vad man 

i den åldern brukar så syntes ändå en relativt avsevärd skillnad mot när jag kom till 

sjätteklassen. Resultatet där var bättre, både vad gäller vokabulär och förståelse för den 

berättade texten som helhet. Då hade jag även kontrollerat och kommit fram till att eleverna i 

sjätte klass inte arbetade lika medvetet med hörförståelse som eleverna i femte klass. Således 

drar jag då en slutsats att hörförståelse ändå är något som förekommer relativt frekvent inom 

samtliga klasser, just eftersom eleverna i sjätte klass trots allt presterade ett bättre resultat än 

de i femte klass trots att de senare enligt uppgift hade en mer gedigen och återkommande 

träning inom hörförståelse. Läraren i sjätte klass nämnde också att hon inte direkt reflekterat 

över de olika delarna inom engelskundervisningen. Hon hade alltså inte funderat över att 

hörförståelsen skulle kunna vara lågprioriterad eftersom hon tyckte att samtliga delar föll in 

naturligt i undervisningen, både genom skolans arbetsmaterial och sina egen metodik. Man 

kan säga att det presumtiva problemet inte ens noterats, om det överhuvudtaget ens existerat 

(ur hennes perspektiv).  

 

Nu talar som sagt den här skolan självklart inte för hela Sverige och kan heller inte visa hur 

det står till i allmänhet vad gäller just detta ämne, men jag finner ändå att det blev ett 

glädjande resultat, hörförståelsen är absolut inte bortglömd. Även om barn och ungdomar av 

idag säkerligen tar in en stor del av sin engelskkunskap från olika medier så har jag ändå fått 

exempel på att även vissa lärare gynnar denna utveckling och använder sig av hörförståelse 

som undervisningsmetod.  

 

Om man ser det hela i perspektivet förståelse kontra produktion så tycker jag också att 

eleverna i samtliga klasser visat att hörförståelsen inte enbart är en passiv förmåga. De har 

visat att de kan lyssna sig till ord som de känner igen och efter detta återge dem i skrift på ett 

annat språk på ett korrekt sätt, fram för allt vad gäller förståelse för ordet i fråga. Här kan man 

återknyta till input-output då eleverna genom att återge och översätta orden i skrift visat att de 

kan applicera en kunskap på en annan och att dessa går hand i hand. Det visar dessutom 

ytterligare på att de olika delarna av engelskundervisningen inte behöver stå för sig själva 

utan att man kan sätta dem i samband med varandra. 
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Övningen i fråga var väldigt styrd och gav inget direkt utrymme för kreativitet. Men i det här 

sammanhanget var det ändå nödvändigt, dels för att lättare kunna jämföra de olika klasserna 

med varandra men också för att se till att alla elever skulle ha samma förutsättningar att 

uttrycka sig, något som annars kan vara ett problem. Vissa elever tar större plats än andra, 

vare sig de senare har ont av det eller ej. För att kunna se den eventuella progressionen var det 

viktigt att ha så identiska förutsättningar som möjligt. 

 

Mycket tack vare medias influenser så ökar barns upplevelser av det engelska språket i 

vardagen. Detta är mer eller mindre helt ofrånkomligt idag. Därför är det viktigt att man som 

lärare tar sig tid att utveckla och se över dessa vardagskunskaper, mycket för att kontrollera 

hur korrekta de egentligen är men också för att i bästa fall kunna få dem att integreras i 

undervisningen. De förkunskaper som finns bland eleverna bör vördas och ta till vara på då 

det inte bara är skolan som är del i ett barns kunskapsutveckling. Genom detta kan man också 

dra slutsatsen att hörförståelsebiten inte bör underprioriteras utan istället mer noggrant 

studeras. 
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