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Sammanfattning 
Bakgrunden till studien är erfarenheter av att lågutbildade studerande på Sfi, Svenska för invandrare, har svårt att 
klara hörförståelsetest trots lång tid i Sverige medan högutbildade som har studerat svenska kort tid uppnår bättre 
resultat.  
På två läromedel och två nationella prov i hörförståelse för Sfi gjordes en komparativ analys gentemot kursmålen 
för D-kurs på Sfi. Därefter gjordes en ideologikritisk analys av de undersökta materialen, med fokus på 
kulturella och sociala förhållanden. Slutligen genomfördes test ur de analyserade läromedlen och de nationella 
proven i en grupp D-kursstuderande där resultaten delades in i två grupper: lågutbildade med lång tid på Sfi och 
högutbildade med kort tid på Sfi. 
Analysen visade att de nationella proven i högre grad än de två läromedlen svarade mot kursmålen. Samtliga 
analyserade material visade på mer eller mindre social och kulturell påverkan från den kultur där de har 
utformats och används. Resultaten på de genomförda testen visade att de högutbildade med kort tid på Sfi 
generellt har högre resultat, både på övningar ur de två analyserade läromedelen och på de nationella proven. 
Samtliga studerande hade högre resultat på de nationella proven än på övningar ur läromedlen. 
 
Nyckelord: språkinlärning, hörövning, lågutbildade, ideologikritisk analys 
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Inledning 

Sfi, svenska för invandrare, är en skolform som vänder sig till de som saknar grundläggande 

kunskaper i svenska språket, är bosatta och folkbokförda i Sverige och har ett annat 

modersmål än svenska, med undantag för norska och danska. Man kan tidigaste påbörja Sfi-

studier 1 juli det år man fyller 16 år. Alla som uppfyller de nämnda kriterierna har rätt att söka 

till Sfi och de som fått uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus och uppehåller ekonomisk 

ersättning är skyldiga att bedriva studier på Sfi. Detsamma gäller de som har instegs- eller 

nystartsjobb, subventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen. 

Undervisningen i Svenska för invandrare, Sfi, är uppdelad i tre steg och fyra olika delkurser 

och generellt är det den studerandes studiebakgrund som styr på vilken nivå man börjar. 

Sökande med ingen eller kort skolbakgrund börjar på steg 1 och studietakten är långsam. De 

som har medellång studiebakgrund börjar på steg 2 som har lite snabbare studietakt och 

högutbildade studerar i snabb takt på steg 3. A är lägsta kurs och D är slutkurs på Sfi. 

 

 

 

 

 

Varje kurs har 5 delmål: hörförståelse, läsförståelse, muntlig produktion, samtal och muntlig 

interaktion samt skriftlig färdighet. Efter kurs B, C och D gör den studerande ett obligatoriskt 

nationellt prov. Svenskanivån efter avslutad Sfi ska motsvara den nivå en elev har som har 

avslutat årskurs 6 i svenska grundskolan.  

Sfi-utbildningen skiljer sig på många sätt från skolformerna grund- och gymnasieskola. För 

det första är antagningen kontinuerlig vilket innebär att man i samma grupp har kursnybörjare 

och de som snart uppnått åtminstone betyg E. Studietiden för varje kurs styrs inte av start- och 

slutdatum utan så länge den studerande har progression och närvaro får den gå kvar på kursen. 

Studierna styrs därför inte av terminsindelning utan bedrivs året runt med någon veckas 

sommaruppehåll. Om den studerande inte uppbär ekonomisk ersättning kan hen välja själv att 

avbryta kursen. 
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Hörförståelse      

Eleven ska kunna förstå tal i informella och mer formella situationer i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv, t ex: 

- berättande och beskrivande texter 

- information om aktuella frågor och ämnen  

- detaljerade och tydliga instruktioner (Utbildningsdepartementet, 2009) 

Under de år jag har arbetat som Sfi-lärare har jag vid upprepade tillfällen ställts inför ett 

dilemma som jag har svårt att hantera och hitta en lösning på. Lågutbildade studerande som 

har varit länge i Sverige, talar och förstår svenska på nivå, eller över vad som krävs för Sfi-

betyg, lyckas inte nå upp till lägsta betyg på hörförståelse enligt de läromedel och nationella 

prov som är avsedda för D-kursnivå. Det handlar om studerande som bott flera år i Sverige, är 

etablerade på den svenska arbetsmarknaden där de arbetar med kunder, patienter, klienter och 

som politiker med svenska språket som främsta kommunikationsmedlet. Under lektionerna 

hjälper dessa lågutbildade sina nyanlända högutbildade klasskompisar genom att förklara ord 

och uttryck. Vid hörförståelseövningar uppnår de nyanlända högutbildade högre resultat. 

Målen för hörförståelse på Sfi D-kurs är: 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Kölling har i sin uppsats Hörförståelse – Vad är det som testas? En undersökning om 

hörförståelsedelen i Swedex-test försökt visa på att hörförståelsetest inte bara kan bedömas 

som en språklig färdighet utan handlar om mer än bara avkodning. I ämnet flervalsfrågor vid 

examinationer har flera genomgångar gjorts. Haladyna, Downing och Rodriguez har i sin 

genomgång A review of multiplechoice item-writing guidelines for classroom assessment 

(2002) validerat taxonomier, indelningar, vid flervalsfrågor i test och redovisat vad de har för 

inverkan på, och betydelse för, resultatet. I A linguistic perspective on multiple choice 

questioning (2000) har Paxton påvisat att flervalsfrågor begränsar elevernas möjlighet att 

utveckla sin kommunikativa förmåga samt att vissa grupper av studerande missgynnas av 

fråge- och påståendekonstruktionen.  

Efter 15 års arbete i Sfi-undervisning på alla nivåer upplever jag att det är svårt att hitta bra 

hörförståelseläromedel. Utgivningen av läromedel mot hörförståelsemålen är mindre 

omfattande än den för t ex läsförståelse och grammatik. Jag brukar därför ofta själv konstruera 
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hörförståelseövningar utifrån inspelningar jag hittar på nätet, t ex Klartext (radionyheter på 

lätt svenska) och inspelningar från Youtube eller svtplay. Min erfarenhet är att de elever som 

har ingen eller lite skolbakgrund från sitt hemland har svårare att nå upp till kraven för E-

betyg på hörförståelse med hjälp av läromedel och på nationella prov som de är utformade 

idag. Jag ska därför fördjupa mig i problematiken genom att göra en studie av ett par 

läromedel i hörförståelse samt två nationella prov för D-kurs. Jag kommer även att testa några 

övningar ur varje läromedel på de studerande samt genomföra två nationella prov i 

hörförståelse. 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka och problematisera undervisningen i hörförståelse för D-

kurs på Sfi.  

Frågeställningar 
- Hur svarar två olika läromedel i hörförståelse och två nationella prov mot kursmålet 

hörförståelse i D-kurs på Sfi?  

- Vad förmedlar de undersökta materialen vid en ideologikritisk analys? 

- Har de studerandes utbildningsbakgrund någon betydelse för resultatet på 

hörövningstest ur de undersökta hörförståelsematerialen?  
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Bakgrund och teori 

Språkets funktion 
Språkets funktion betraktas vanligtvis som sammanhållande i den meningen att de som 

behärskar språket har tillgång till gruppen och är en del av en gemenskap där språkkunskaper 

är ett kommunikationsmedel. Sällan talar man om språket som ett exluderande element som 

används för att hålla individer utanför en gemenskap som de inte från början tillhört 

(Ellergård, 1982: 13–14). Liknande tankegångar har Hene (1997: 139) som menar att 

kommunikationsvärdet ligger i sociala nätverk och de domäner där språket praktiseras, d v s 

med vem, hur ofta och för vilka funktioner som språket utövas. 

Vid språkinlärning måste man vara medveten om skillnaden mellan vardagsspråk och 

skolspråk: 

Vardagsspråk 
Muntligt 
Dialogiskt 
Spontant 
Konkret, icke-tekniskt 
Situationsberoende 
Verbal stil 
Sociala språkliga funktioner 
 
 

Skolspråk 
Skriftligt 
Monologiskt 
Planerat 
Abstrakt, tekniskt 
Situationsoberoende 
Nominal stil 
Skolrelaterade språkliga funktioner 
(Axelsson, 2012: 5)

Den verbala stilen bygger på fraser som innehåller många verb. Verb och substantiv anses stå 

”i motsats” till varandra så att om det finns fler av det ena finns det automatiskt färre av det 

andra. Ett språk innehållande många substantiv anses vara mer informationsbärande. 

Karaktäristiskt för nominal stil är att fraserna innehåller många substantiv och adjektiv och att 

de därmed skulle vara mer informativa och på en högre språklig nivå, skolspråk. 

Distinktionen mellan vardagsspråk och skolspråk är viktig då det förstnämnda utvecklas 

naturligt under ett par år medan det senare tar fem till tio år och kräver medveten och 

systematisk undervisning med vägledning och via tydliga modeller. Den viktigaste 

komponenten för flerspråkiga elevers skolframgång är ordförråd som i sin tur har starkt 

samband med läsförmågan (Lindberg, 2010). 

Språkinlärning 
För att tillägna sig ett språk underlättar det om den studerande har ett välutvecklat modersmål 

och framförallt att den studerande är litterat. Den studerande måste ges tillfället att uttrycka 

sig på det nya språket, att praktisera ett begripligt utflöde samt få chansen att förhandla om 
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innebörden via t ex bekräftelse, frågor och tillrättalagganden. Språkinläraren måste utmanas 

vilket innebär att nivån läggs lite över den nivå den studerande befinner sig på, när denne är 

på gränsen till sin närmaste utvecklingsnivå. Den studerande måste även möta ett begripligt 

inflöde vilket inte får förväxlas med förenklat inflöde utan handlar om att den studerande 

måste ha förmåga att förstå det som sägs. Enligt Gibbons kan språket göras begripligt på olika 

sätt: 

- gester och mimik 

- symboler 

- multimodalt material, kombination av olika medier  

- den studerandes modersmål används i tal och skrift 

- undervisningen bygger på elevens erfarenhet 

- genom att uttrycka sig på flera olika sätt (2010: 193-194). 

”Informationsflöde innebär ingen kunskap i sig, först måste vi göra någonting med den – 

erövra den på ett eller annat sätt” (Carlson, 2002: 143). Hon menar att man måste skilja på 

begreppen information och kunskap. Att bara få information innebär inte automatiskt att den 

leder till något nytt. Informationen måste gå igenom en process i tre stadier för att bli 

kunskap: reflektion, kritiskt övervägande och bearbetning (2002: 143). Carlsson uttrycker 

också att det i en social praktik finns motsägelser och lyfter främst fram nytto- i förhållande 

till välfärdstänkande. Hon menar att välfärdstänkandet strider mot synsättet att man ska utgå 

från deltagarna behov och förutsättningar och istället styrs verksamheten av ett 

uppifråntänkande vilket leder till liten möjlighet till medbestämmande och påverkan (2002: 

246).  Den innebär att upplägget på undervisningen och läromedelen ibland förmedlar och 

styrs av det som samhället värderar som viktigt för den studerande att kunna. Med fokus på 

välfärden förbises vad den studerande behöver och dennes kapacitet att ta till sig 

undervisningen. Att skapa mening i ett socialt rum är det centrala i den sociala processen. Det 

väsentliga är inte bara innehållet utan även att man bygger meningsskapandet på tidigare 

erfarenheter (Liberg, 2007: 8). Liberg förespråkar bild framför text vid meningsskapande för 

att bilden kan visa ett djup och ett rum och texten kan aldrig likna eller avbilda det den 

beskriver medan det är möjligt att avläsa i en bild. Hon menar vidare att en bild är användbar i 

de flesta länder och kulturer då den är avläsbar och budskapet är därför inte plats- eller 

kulturbundet. Både den språkliga och den bildspråkliga socialiseringen äger främst rum i 

familjen (2007: 14–15). 
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Inom sociolingvistik/ språksociologi är den centrala tanken att språket är ett socialt fenomen 

som alltid måste ses i relation till samhället. Den språkliga variationen beskrivs och förklaras 

(Lagerholm, 2010: 66). Psykolingvistik studerar de mentala processer som är aktiva när vi 

lyssnar, läser och skriver och fokus ligger på förståelse, produktion och inlärning (a a, 2010: 

101). Inom sociolingvistiken är språket det betydelsefulla för individens identitet och två 

perspektiv är centrala: det psykologiska perspektivet essentialism som utgår ifrån att varje 

individ har ett ”sant jag” som är oföränderligt och utgör kärnan i identiteten samt det social-

konstruktivistiska perspektivet som utgår från individens beteende har sin utgångspunkt i 

dennes grupptillhörighet så som t ex kön, nationalitet, yrke och ålder (Norrby & Håkansson, 

2007: 29). 

Arvidsson lyfter fram att vi ofta förklarar problem vid språkerövrande hos de studerande med 

att de har med sig ingen eller kort skolbakgrund från hemlandet men att orsaken till att de inte 

kan tillägna sig språket i stället beror på brist på förförståelse och förkunskaper (1997: 22). 

Gibbons menar att den kognitiva prestationen är beroende av tre delar för att vara kvalitativ: 

1. den ska bygga på tidigare kunskap 

2. ha sin bas i ämnesrelaterade undersökningar för att den studerande genom utvecklad 

djupförståelse ska kunna utveckla kommunikation där denne utrycker sina egna idéer 

3. lärandet ska ha koppling till världen utanför skolan, vara verklighetsanknutet (2010: 
39). 

Ett sätt att verklighetsanknyta innebörden av interkulturell undervisning presenteras ofta som 

kulturmöten eller undervisning för invandrarelever. Med den innebörden innebär 

interkulturell att invandrare måste vara närvarande (Eklund, 2000: 82). Eklund menar att 

interkulturella lärandeprocesser kan fungera som en förstärkande socialisation genom att man 

låter den kulturella bakgrunden vara en del av tankeredskapen (2000: 85). 

Hörförståelse 
Paralleller kan dras mellan läsförståelse och hörförståelse då det i båda fallen handlar om en 

aktiv process där den studerande först måste bearbeta informationen och sedan finna det som 

ger mening och är relevant (Tornberg, 2009: 98). Hörförståelse har dock några karaktäristiska 

drag som skiljer förståelsen från läsning: den studerande måste ha minneskapacitet och 

förmåga till kognitiv bearbetning då den studerande inte kan påverka i vilket tempo 

informationen kommer och oftast bara har chans att få den en gång (Buck, 2001: 6). Den 

studerande måste också vara medveten om betydelsebärande faktorer som till exempel 
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pausering, intonation och reduktion (Buck, 2001: 33–37). Den studerande måste också ha 

förmågan att i flödet dela upp t ex ord och delar som är meningsbärande i situationer som 

konstrueras av de som är involverade i till exempel ett samtal vilket gör att samtalet påverkas 

av t ex kroppsspråk och miner (Grotjahn, 2005: 122–124). Dessa tankar stöds av Hällgren 

som menar att hörsel inte bara handlar om lyssnande utan lika mycket om kognition i 

betydelsen att det man hör knyts relaterar till minne, tänkande och tidigare kunskap. Många 

faktorer påverkar den kognitiva processen som till exempel hur snabbt man kan bearbeta 

information, att hålla selektiv uppmärksamhet, att man har ett gott arbetsminne samt lexikala 

och semantiska kunskaper. Andra påverkasfaktorer är hörselnedsättning och hög ålder vilken 

har inverkan på de kognitiva funktionerna (2005: 6). 

Det krävs fyra olika komptenser för att förstå det man hör: 

auditiv fonetisk färdighet innebär att man har förmåga att uppfatta det som sägs, lingvistisk 
färdighet som gör att det språkliga budskapet kan identifieras, semantisk färdighet som gör 

att man förstår vad som sägs samt kognitiv färdighet som innebär att man har förmågan att 

tolka budskapet (Skolverket, 2007: 87). 

Hörförståelse bör utgöra en stor del av undervisningen men är ofta ett moment som väljs bort 

då det upplevs som svårt att arbeta med. Risken är då att de studerande går vidare från sina 

studier utan att egentligen förstå vad som sägs.  Några olika metoder för utvecklandet av 

hörförståelseundervisningen kan enligt Bäcklund vara: 

- diktamen som korrigeras av läraren, kamratbedömning eller på tavlan 

- svara på frågor 

- skriva stolpar på innehållet, används sedan till muntligt återberättande, att skriva en 

resumé, diskussion 

- lyssna på ett nyhetsprogram som läxa 

- hörövning i grupp, gruppen får ett papper att svara på 

- bildserier med lästa meningar att kombinera 

- inlästa ledtrådar till ett korsord (1992: 93-94). 

Provkonstruktion 
Vid testkonstruktioner är det av vikt att man väljer rätt typ av frågor. Öppna svar i form av 

t ex essäer kräver mycket av den som ska bedöma och är krävande för den studerande. För att 

öva denna förmåga är flervalsfrågor ett bra instrument då ”ett flervalstest ger likvärdighet i 

rättningen och innebär att studenterna får en rättssäkrare examination” (Bengtsson, m fl, 
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2008: 17). Som ett bra exempel för test med flervalfrågor visar man på Högskoleprovet som 

avser att testa förmågan till högre studier. Flervalstest handlar inte om att det ska gå snabbt 

utan ska utskilja vilka som har förmåga till högre studier (Bengtsson, m fl, 2008: 17). 

Innebörden av flervalsfrågor är att det finns en kärna, frågan, med fler alternativ på svar. De 

kan vara utformade på olika sätt: 

• Alternativfråga - fråga med två olika svarsalternativ där bara den ena är rätt 

• Konventionell flervalsfråga - En fråga med flera svarsalternativ där ett är rätt  

• Påstående som ska markeras som sant eller falsk. 

• Matchning - påståenden eller termer i två olika kolumner ska paras samman 

• Kontextberoende - frågor med svarsval som utgår från en beskriven kontext 

(Bengtsson, 2008: 18). 

Det är viktigt att notera att olika källor har motsatt inställning till flervalsfrågonas funktion. 

Som nämnts i inledningen visar Paxton att flervalfrågor fungera begränsande då den 

studerande ska utveckla sin kommunikativa förmåga. I ämnet flervalsfrågor vid examinationer 

har fler undersökningar gjorts med varierade slutsatser.  En slutsats är att flervalstest varken 

gynnar eller missgynnar olika typer av studenter medan andra har påvisat motsatsen och 

menar att elevens språkbakgrund är avgörande för förståelsen av och resultatet på testet. 

Svårigheten vid bedömningen av validitet av flervalstest är hållbara teorier och metoder. 

Några olika faktorer som är viktiga att lyfta fram är språket som måste vara enkelt, klart och 

tydligt, speciellt när det handlar om elever som gör test på sitt andra- eller tredjespråk. 

Huvudidén ska helst framgå i frågan eller påståendet och inte i svarsalternativen och dessa ska 

inte innehålla negationer (Bengtsson, 2008: 20). 

Tanken att elevens bakgrund påverkar testresultatet stöds av Wagner som menar att en 

accepterad definition saknas som inkluderar den studerandes språkliga nivå i kombination 

med syftet med hörförståelsen (2011: 2). I skollagen kapitel 22, 21§, står att ”betyg ska 

grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav” 

och i 22§: 

 Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från enstaka kunskapskrav eller från 
enstaka delar av sådana krav. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande 
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska 
kunna nå ett visst kunskapskrav. (Skolverket, 2014: 42) 

Peter Dahler Larsen (2012) tar i sin artikel upp begreppet constitutive effects, oavsiktliga 

effekter, som kan förekomma vid testsituationer. Han menar att man inte får förringa det 
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”politiska” som kan påverkan förståelse, genomförande och resultat vid ett test. Det politiska 

syftar inte bara på politik utan berör och påverkar olika nivåer och domäner i en människas 

liv: 

They, are of course, not directly related to politics in any classical sense, such as “the games of interests 
and long-rolling leading up to decisions in an official authoritative body determining who gets what, 
when and how”. But policies today are not only made in relations to official decisions. Policies are 
implemented at various levels, in various networks and by various actors.  (Dahler-Larsen, 2012: 181-
182) 

Han menar att de som missgynnas av den inbyggda politiken i test är de “långsamstuderande”, 

alltså de med ingen eller kort skolbakgrund som behöver mycket tid för att erövra ett nytt 

språk. Om testsystemet är ett politiskt instrument förmedlar det en viss syn på världen, hur 

man löser problem och en viss syn på de studerande som ska testas (Dahler-Larsen, 2012: 

182). 

Nationella provet 
Som provkonstruktör måste man vara helt klar över vad det är man ska testa. Ska man utgå från mål och 
kriterier i en kurs eller kursplan eller från en teori om hur språkfärdigheten ser ut att utvecklas? Ska man 
fokusera på uppgifter som diskriminerar bra mellan bättre och sämre elever eller är graden av 
måluppfyllelse viktigare än rankningen? Provet ska ge tillförlitliga svar på relevanta frågor så att man kan 
dra rimliga slutsatser utifrån resultaten. (Wrigstad, 2004: 741) 

Ett prov kan vara kursplansbaserat och/eller teoribaserat. Det nationella provet i svenska för 

invandrare är kursplansbaserat eftersom styrdokumenten är utgångspunkten vid 

konstruktionen av provet, d v s betygskriterier och kursplan. Den kommunikativa 

språkförmågan är den teoretriska basen vid provkonstruktionen och på så sätt är provet även 

teoribaserat. För att uppgifterna ska vara verklighetstrogna och naturliga testas fler olika 

förmågor vid samma tillfälle vilket gör provet integrerande. Det handlar om förmågor som 

sociolingvistisk kompetens, diskurskompetens (talad kommunikation/debatt), grammatik och 

vokabulär (Wrigstad, 2004: 718).  ”Autenticiteten blir ett sätt att undersöka i vilken 

utsträckning tolkningen av resultatet är generaliserbart till verklig språkanvändning av språket 

i olika domäner” (Wrigstad, 2004: 723). I tidiga prov utgick övningen nästan helt från inlästa 

texter medan man idag utgår från t ex radionyheter, telefonsvararmeddelanden och sånger, 

vilket enligt Wrigstad innebär att innehållet i hörförståelsedelen på nationella provet har blivit 

mer och mer autentiskt (2004: 735). Sfi-provets enda syfte är att fungera som stöd vid 

bedömning då en lärare ska bedöma om den studerande har uppnått målen. Provets giltighet 

som bedömningsunderlag handlar inte om provuppgifterna och dess innehåll utan mer om 

syften, mål och teorier som ligger till grund vid konstruktionen av provet (Wrigstad, 2004: 

722).  Mot detta talar Kölling studier av vad som testas i hörförståelsetest då hon menar att 

man kan ifrågasätta om materialet i ett test är autentiskt då den studerande får höra materialet 
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två gånger. Trovärdigheten bör även ifrågasättas då de flesta samtal eller dialoger är 

studioinspelade. Förfarandet kan möjligtvis försvaras med att situationen är onaturlig och 

bristen på egen interaktion, och avsaknaden av möjlighet till avläsning av munrörelser och 

kroppsspråk, berättigar två repetitioner. 

Bakgrundskällor till Nationella provet är olika modeller rörande vilka beståndsdelar som bör 

ingå i helheten kommunikativ förmåga. Grundsynen vid provkonstruktionen är att språk är ett 

verktyg som den studerande kan anpassa efter situation, sammanhang och efter de krav som 

ställs och de förutsättningar som ges. ”En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både 

tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används i muntlig och 

skriftlig kommunikation beroende på olika situationella omständigheter” (Skolverket, 2007 

och 2009: 6). För att den studerande ska ha kunskap om detta krävs kompetens inom två olika 

områden: språksystem och språkanvändning. Språksystemet delas in i fyra olika kompetenser: 

Lexikal kompetens att känna till vad ord betyder ensamma och i en kontext samt hur 

de böjs 

Grammatisk kompetens hur ord sätts samman till satser och meningar 

Fonologisk kompetens kunskaper om språkljud och prosodi; intonation (bl a betoning) 

och rytm 

Grafematisk kompetens kunskaper om de tecken och bokstäver som används för att återge 

ljud i skrift (Skolverket, 2007 och 2009: 7). 

Språkanvändning omfattar också fyra kompetenser: 

Sociolingvistisk  
kompetens   att den studerande kan anpassa språkliga uttryck för att nå  

              kommunikativa mål: 

informerande funktion- att ge, ta och efterfråga information 

expressiv funktion- tolka och uttrycka t ex känslor o behov 

direktiv funktion- att få andra att göra något, att förstå när andra 

vill få något gjort 

kontaktreglerande funktion- att etablera och upprätthålla 

relationer  

Interaktionell kompetens att vara både lyssnare och talare i ett samtal 
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Textuell kompetens hur man skapar sammanhängande texter, både muntligt och 

   skriftligt, omfattar grammatisk och lexikal kunskap 

Strategisk kompetens visar de kognitiva färdighetet den studerande måste ha för att visa 

att hen kan ”utifrån varje given situation planera och välja de mest 

kommunikativt effektiva uttrycksformerna och uttryckssätten, 

vilket kräver ett optimalt utnyttjande av resurserna inom de olika 

språkliga kompetenserna på ett interaktivt sätt” (Skolverket, 2007 

och 2009: 8). 

Skolverket menar att utformningen av provuppgifter påverkar resultatet. Det underlättar och 

minskar den kognitiva belastningen att uppgiften till exempel är kronologiskt utformad och att 

ämnet är bekant. Att den som testas har planeringstid för genomförandet av uppgiften är också 

en underlättande faktor liksom att använda bilder som kontextuellt stöd. Uppgifterna måste 

varieras i sin utformning då det är stor skillnad på att t ex berätta och argumentera. Vidare 

säger Skolverket att det är viktigt att använda sig av bedömningsmallarna då man rättar provet 

så att syftet med provet uppnås; att få en hög reliabilitet för att säkerställa att de studerande 

blir likvärdigt bedömda i hela landet. För att provet ska ha hög validitet är det viktigt att det 

bedöms i sin helhet och inte del för del. Syftet är att mäta ”komplexa och sammansatta 

fenomen” (2007 och 2009: 10). 

Uppgifterna är konstruerade för att vara så lika vardagssituationer som möjligt. Läsförståelse 

ges mest utrymme medan bland annat hörförståelse av praktiska och organisatoriska skäl 

testas i få men omfattande uppgifter (Skolverket, 2007 o 2009: 12). Utgångspunkten för det 

nationella provet från 2007 är att: ”Tester och samtal ska enligt kursplanen utgå ifrån 'elevens 

intressen, förutsättningar och behov. Svenskt vardags-, samhälls-, och arbetsliv och 

jämförelser med andra länder utgör utgångspunkter'” (Skolverket, 2007: 12). I 

lärarhandledningarna till proven sägs att ”de receptiva delarna redovisas bara som 

hörförståelse respektive läsförståelse” och att ”ordkunskap och grammatik anses ingå i 

samtliga (receptiva och produktiva) uppgifter och integreras nu även i resultatredovisningen” 

(Skolverket, 2007 o 2009: 14). I instruktionerna till proven står att de inte får genomföras i ett 

”alltför stor rum” och den studerande bör uppmanas att nog läsa instruktionerna och att 

”instruktionerna till varje uppgift är formulerade så att de bör kunna förstås av alla” men att 

man ska uppmana den studerande att fråga om de inte förstår. Det är tillåtet att ge en muntlig 

förklaring om den studerande är osäker på vad hen ska göra (a.a.). 
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Sammanfattningsvis är det viktigt att vid språkinlärning skilja på vardagsspråk och skolspråk 

och att beakta betydelsen av ett stort ordförråd för skolframgång. Som undervisare eller 

läromedelsförfattare måste man vara väl medveten om man utgår från ett nytto- eller 

välfärdstänkande eller om man utgår från den studerandes behov och att man bygger på 

tidigare erfarenheter hos den studerande. Här är kognitiv bearbetning och minneskapacitet 

centrala, framförallt när det handlar om hörförståelse. Vad gäller provkonstruktion måste man 

vara uppmärksam på vad man testar och hur autentisk situationen är samt vilken betydelse 

utformningen av testet har för resultatet.   
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Metod 
Genom dokumentanalys undersöks i denna uppsats delar av två olika läromedel i 

hörförståelse samt två nationella prov i hörförståelse för Sfi D-kurs. Analysen fokuserar på 

läromedlens upplägg gentemot målen för hörförståelse för D-kurs på Sfi. ”Läromedel kan rent 

allmänt också ses som ett av flera verktyg i strid om skolans innehåll inom den 

institutionaliserade skolans ram” (Carlsson & von Brömssen, 2011: 34-35). Genom att studera 

läromedel i ett ämne kan man få fram den centrala tanken i läromedlet, vad som anses viktigt 

och vad som ska mätas. Läromedel kan på detta sätt ha en maktfaktor inom undervisning och 

bedömning och därför vill jag fördjupa mig i ämnet.  

Först kommer en analys av två läromedel och två nationella prov att göras. I ett andra skede 

kommer de studerandes resultat av åtta analyserade test att presenteras och analyseras 

gentemot de teorier om språkinlärning och provkonstruktion som presenteras under 

teoridelen. Det handlar om två test från varje läromedel och två nationella prov för D-kurs. 

För att nå syftet med uppsatsen kommer deskriptiv och komparativ metod att användas. 

Deskriptiv då läromedlen och de nationella proven beskrivs och därefter komparativ då de 

jämförs gentemot kursmålen. Analysen kommer till viss del att vara ideologikritisk. 

Lagerholm menar att vid text- och talanalyser är ideologikritisk analys användbar då den 

sociala eller ideologiska funktionen undersöks för att synliggöra ”underliggande sociala 

strukturer” och visa om det finns maktstrukturer eller ”mönster för sociala relationer” i texten. 

Det innebär att man analyserar och tolkar ekonomiska, kulturella, politiska och sociala 

förhållanden kring läromedlet och den som gjort det (2010: 89). För att analysera 

ideologikritiskt är testanalys användbar. Metoden testanalys skiljer sig från skumläsning och 

normalläsning. Den kräver närläsning vilket innebär att man vid läsningen samtidigt 

kartlägger informationen. Problemet är att hålla sig objektiv, vilket kan underlättas om flera 

oberoende läsare granskar en text. Kritisk närläsning fokuserar på innehållet genom att 

studera t ex vad som betonas, vad sägs mer än det som direkt står i texten och om 

testkonstruktörens inställning och åsikter visas genom t ex ordval (Johansson & Svedner, 

2010: 57). Utmaningen ligger således i att tyda och tolka materialet mot kursmålen. 

De valda metoderna kan ge svar på uppsatsens frågerställningar då jag genom en deskriptiv 

dokumentanalys kan få fram syftet med materialet och en komparativ analys kan visa hur 

materialen svarar mot de fastställda kursmålen i hörförståelse på Sfi, D-kurs. Då 

språkinlärning är beroende av och påverkas av många olika faktorer kan ett ideologikritiskt 
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förhållningssätt ge svar på vad som avses att mäta och vad som egentligen mäts. Syftet med 

att genomföra hörförståelsetest ur de analyserade materialen är att se huruvida testresultaten 

stödjer de resultat som dokumentanalysen ger. 

Etiska överväganden 
De studerande som har deltagit i hörförståelsetesten har informerats om att resultatet kommer 

att användas i ett examensarbete. De har informerats om att de är anonyma och att det inte är 

enskilda personers resultat som kommer att redovisas utan resultat i grupp. De har fått 

information om att de inte behöver delta i test som ska ingå i material till examensarbetet. 

Samtliga informerade har samtyckt till deltagande.  

Litteratursökning 
För bakgrund och teori har jag sökt via Luleå Tekniska universitetsbibliotek, i Libris 

nationella bibliotekssystem samt via google.com. Jag har även sökt bland materialet på 

uppsats.se och när jag har hittat intressanta uppsatser har jag inventerat litteraturförteckningen 

för att hitta originalkällor. Urvalet består av avhandlingar, artiklar, rapporter och uppsatser 

samt litteratur i ämnet lärande, lärande i svenska som andraspråk och specifikt om lärande vid 

hörförståelse samt provkonstruktion.  

För litteraturstudien av läromedel valde jag inledningsvis ett läromedel som jag kände till och 

har använt för att fördjupa mig i det. Då det är ganska gammalt ville jag analysera ett 

modernare material och sökte via www.liber, www.bokus.se och www.adlibris.se för att se 

vilket utbud som fanns. Många material är webbaserade men jag hittade Malgorzata Kallins 

läromedel från 2011 och valde det för min analys. 

Material 

Läromedel 
Två läromedel i hörförståelse och två nationella prov för D-kurs på Sfi kommer att analyseras 

gentemot kursmålen. Som första läromedel för min analys väljer jag läromedlet Hörövningar 

för Sfi av Lena Sundberg Holmberg (2003) eftersom jag brukar använda det i hörförståelse-

undervisningen och tycker att det är ett ganska bra material. Jag upplever att övningarna är 

svårare än de uppgifter som brukar ingå i nationella provet för D-kurs och att de därför är en 

bra nivåindikator för var den studerande befinner sig. 

De fyra hörövningar som genomförts med de studerande ur Hörövningar för Sfi är hämtade ur 

kapitel 9 och 10. Kapitel 9 har som tema Lurade? och den första övningen är en bildserie, 

uppgift B i temat, där en man återberättar för en kompis vad han varit med om, och man sedan 
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med stöd av en inspelning ska numrera bilderna i rätt tidsordning (bilaga 1). Den andra 

övningen ur samma material är uppgift C i temat Lurade?. Här få de studerande lyssna på en 

radioinspelning av ett telefonsamtal. Samtalet är hämtat från radioprogrammet Hassan som 

gick ut på att några personer ringde upp olika platser på skoj. Den studerande får lyssna på när 

Fredrik Lindström ringer upp SL:s bussgarage och säger att han fått en buss i 30-årspresent 

och uppgiften går ut på att den studerande ska avsluta 10 olika påståenden med information 

från samtalet (bilaga 2).  Ur kapitel 10 som har tema Olika syn på saken valde jag uppgift A 

Konflikter där den studerande får lyssna på sex samtal vid konflikter och sedan svara på 8 

frågor där svaret finns att finna i de sex samtalen (bilaga 3). Den andra övningen kommer från 

del B Språket och den studerande ska via ett samtal mellan två personer avsluta 7 påståenden 

där informationen finns i samtalet (bilaga 4).  

Att jag har valt just dessa 4 hörövningar ur Hörövningar för Sfi, beror på att de sägs vara lite 

mer avancerade och gruppen består av studerande i D-kurs där flera av dem är på väg mot 

slutbetyg. Förutom att de hör till de mer avancerade kapitlen, har de inte någon introduktion 

utan temadelen inleds med hörövningen. Jag tolkar det som att läromedelsförfattaren menar 

att den studerande bör klara övningen utan omfattande genomgångar och träning och valde 

dem för jag indirekt ville mäta den studerandens förförståelse. 

Som objekt för den andra litteraturstudie valdes Hörövningar i svenska som andraspråk av 

Malgorzata Kallin (2011). Materialet är helt nytt för mig som Sfi-lärare och jag valde det för 

att det är ett av de senaste hörövningsmaterial som kommit ut i bok/CD-form. Då materialet 

sägs vara uppbyggt efter svårighetsgrad, och de studerande befinner sig i mitten och slutet av 

D-kursen, valdes fyra övningar i slutet av materialet. I övning 26 Att banta ska den studerande 

lyssna på ett samtal och markera om 10 påståenden är sanna eller falska (bilaga 5). Övning 27 

Välj rätt fortsättning består av 12 dialoger och går ut på att den studerande ska välja rätt 

alternativ för fortsättning på dialogen bland fyra alternativ, a-d, (bilaga 6). I övning 29 Att 

följa instruktioner ska den studerande via instruktioner fylla i information i en tabell 

bestående av fyra gånger fyra kvadrater, alltså 16 rutor (bilaga 7). Den sista övningen jag 

valde, nr 35 Samtal, består av 8 dialoger där den studerande ska uppfatta vad de pratar om och 

välja ämnen bland 14 olika alternativ (bilaga 8). 

Nationella prov 
För analys av och test med de studerande har jag också valt två nationella prov för kurs D på 

Sfi. Det är prov nr 22 från 2007 och prov nr 25 från 2009. Att jag har valt relativt gamla prov 
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beror på att proven därefter vara digitala under en period och jag därför inte har tillgång till 

dem samt att de därefter kommande proven i papperformat har sekretess till 2017.  

Båda nationella proven är uppdelade på tre deluppgifter. Prov 22 (bilaga 9) har som teman: 

”några uttalanden om att köpa lotter, ett samtal om några semesterbilder och ett utdrag ur 

radioprogrammet Sommar”. Den första uppgiften Om du vann en miljon prövar ”om eleven 

förstår innehållet i några korta uttalanden”. Den andra Fotoalbum prövar ”om eleven förstår 

innehållet i ett samtal mellan två vänner som talar om semesterbilder” och den tredje Andreas 

berättar, prövar förståelsen av ”innehållet på ett övergripande plan när en ung man berättar 

om sin uppväxt i radioprogrammet Sommar” (Skolverket, 2007: 14, 19-20). I prov 25 (bilaga 

10) utgår hörförståelseuppgifterna från: ”ett samtal om en bok, högläsning ur böcker och en 

telefonsvarare”. Första uppgiften Lyssna på ett samtal om en bok och svara på frågorna 

prövar ”förståelsen av några korta uttalanden”.  Uppgiften Lyssna på korta avsnitt ur böcker 

och svara på frågorna prövar ”hörförståelse av upplästa skönlitterära texter. Främst prövas 

förståelsen av hur känslor och attityder uttrycks i texter”. Den avslutande uppgiften Lyssna på 

telefonsvararen och svara på frågorna prövar ”hörförståelse av uppläst information om 

bredbandstjänster. Främst prövas förståelsen av detaljer” (Skolverket, 2009: 14, 20-21). 

Provkonstruktörerna uppmanar i lärarhandledningen att de tacksamt tar emot synpunkter från 

alla som på något sätt kommer i kontakt med provet (Skolverket, 2007 och 2009: 3). 

I prov 22 räknas poängen på två läsförståelsedelar och hörförståelsedelen ihop. 38 poäng av 

60 möjliga, 63 %, krävs för godkänt betyg (2007: 15). I prov 25 bedöms hörförståelsedelen 

separat och det krävs 11 poäng av 18 möjliga, 61 %, för betyget godkänt. För väl godkänt 

krävs 15 poäng av 18 möjliga, 81 %. Den studerande måste här uppnå minst betyget godkänt 

på samtliga delar i provet, annars ges betyget EUM, ej uppnått mål (Skolverket, 2009: 25).  

Deltagare 
De 4 hörövningstesten och de två nationella proven i hörförståelse genomfördes i en grupp D-

kursstuderande som studerar på Sfi två kvällar i veckan mellan 17-19. Variationen bland de 

deltagande är stor vad gäller kulturell bakgrund, skolbakgrund, tid i Sverige och förankring i 

det svenska samhället via t ex arbete och familjeanknytning. Det fanns under perioden för 

genomförande av hörförståelsetesten mellan 16 och 23 studerande inskrivna. De kommer från 

17 olika länder: Australien, Brasilien, Burma, Grekland, Iran, Iran (Kurdistan), Kroatien, 

Libyen, Polen, Ryssland, Slovakien, Somalia, Syrien, Tanzania, Thailand, Tyskland och 

Uganda. Då närvaron vid lektionstillfällena var varierande var inte samma studerande 

närvarande vid alla fyra testtillfällen.  
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Vid analysen av resultaten delades deltagarna in i två grupper: den första utgjordes av 

studerande som har börjat sina studier på Sfi i steg 1 eller steg 2, d v s studerande med ingen 

eller liten skolbakgrund från hemlandet och lång tid och många timmars studier på Sfi. I den 

gruppen finns studerande från Burma, Iran (Kurdistan), Ryssland, Somalia, Tanzania 

Thailand, och Uganda. Den andra gruppen utgörs av studerade som börjat sina studier på Sfi i 

steg 3 och därmed har lång skolbakgrund från sitt hemland och oftast akademiska studier samt 

färre timmar i Sfi-undervisningen. I denna grupp har de studerande ursprung från Australien, 

Brasilien, Grekland, Iran, Kroatien Libyen, Polen, Ryssland, Slovakien, Syrien och Tyskland. 

Det som avsågs att mäta var om resultaten skiljer sig åt mellan grupperna, beroende på ovan 

nämnda faktorer. 

Närvaron vid de 6 testtillfällena varierade mellan 9 deltagare som lägst och 17 som högst och 

fördelade sig enligt följande: 

 Antal lågutbildade  

som deltog 

Antalet högutbildade  

som deltog 

Nationella prov nr 22 6 7 

Första hörövningstestet 4 5 

Nationella prov nr 25 5 12 

Andra hörövningstestet 6 6 

Tredje hörövningstestet 6 4 

Fjärde hörövningstestet Genomfördes ej, se resultatdelen 

Genomförande 
Vid litteraturgenomgången av de två läromedlen och de två nationella proven, NP, 

analyserade jag först de uttalade syften, mål och utgångspunkter som författaren presenterar. 

Förord, instruktioner och handledningar studerades för att finna vad tanken med läromedlen 

och proven var, vad författaren ville bidra med för ökad hörförståelse och på vilket sätt. 

Därefter vidtog den komparativa delen i studien där de utvalda hörövningarna ur respektive 

material samt de två nationella proven jämfördes gentemot kursmålen för hörförståelse kurs D 

på Sfi för att se om upplägg och uppgifter svarar mot de av Skolverket angivna kursmålen. 

Slutligen gjordes en mindre ideologikritisk analys av samtliga utvalda uppgift. De aspekter 

som studerades var kulturella och sociala omständigheter kring författaren och läromedlen 
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och de nationella proven. Fokus låg på om, och i så fall hur, de nämnda omständigheterna 

inverkar på och påverkar upplägg och uppgifter i materialet. De aspekter som betraktas är t ex 

författarens kulturella och språkliga bakgrund, genus och humor. 

För att se om det fanns skillnader mellan gruppen hög- respektive lågutbildade genomfördes 

sex testtillfällen: 

1. Vid första tillfället testades NP 22. Jag valde att inleda med ett nationellt prov då 

provet är avsett att vara ett ”stöd för läraren vid betygssättning” (Skolverket, 2007 och 

2009: 5) och jag ville se om jag hade rätt i de bedömningar jag har gjort för respektive 

elev. Testet genomfördes utan instruktioner då det ges information och tid för 

genomläsning på den inspelade CD-skivan där varje övning repeteras två gånger.  

2. Vid nästa lektion användes två övningar ur Lurade, Kapitel 9 i Hörövningar för Sfi. 

De studerande fick lyssna på inspelningen två gånger efter en kort muntlig 

introduktion av mig om vad uppgifterna går ut på.  

3. Följande hörövningstillfälle testades NP 25 som genomfördes på samma sätt som NP 

22. 

4. Två övningar ur Kapitel 10 Olika syn på saken i Hörövningar för Sfi med kort 

introduktion och två genomlyssningar.  

5. Övning 26 och 27 ur Hörövningar i svenska som andraspråk. Då materialet har en 

högre svårighetsgrad än de övriga genomförda testen gavs omfattanden instruktioner 

och tre repetitioner med mellanliggande pauser för att underlätta övningen.  

6. Slutligen planerades att genomföra övningarna 29 och 35 ur Hörövningar i svenska 

som andraspråk. Dessa övningar ströks vilket tas upp under resultatdelen och i 

diskussionen. 
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Resultat 
Resultatdelen är indelad i fyra delar. I den första görs en deskriptiv presentation av de två 

valda läromedlen samt två nationella proven. I den andra delen görs en komparativ 

presentation av de två läromedlen och de två nationella proven gentemot kursmålen för 

hörförståelse på Sfi, D-kurs. Den tredje delen behandlar den ideologikritiska analysen och i 

den fjärde och avslutande delen presenteras de studerandes resultat av de genomföra testen 

och nationella proven i hörförståelse.  

Deskriptiv analys av läromedel och nationella prov  
Lena Sundberg-Holmbergs läromedel Hörövningar för Sfi är avsett för kurs B, C och D och 

liknande utbildningar. Bakgrunden till framtagandet av materialet presenteras som: 

Under Sfi-studierna behöver kursdeltagarna mycket extra träning i hörförståelse. 
Hörövningar för Sfi tar upp elva vardagliga teman med många olika talsituationer. 
Uppgifter för kopiering innehåller 

• varierande introduktioner av förförståelsekaraktär 
• olika uppgifter att fokusera på vid första och andra avlyssningen 
• uppgifter för uppföljning, t.ex. ordförrådsträning, tal- och skrivuppgifter (Sundberg 

Holmberg, 2003: 4) 
 

I förordet sägs att läromedlet är avsett för ”alla nivåer efter nybörjarstadiet” och består av 11 

temakapitel där syftet är att 

”eleverna får tillfälle att lyssna på talspråk i vardagliga situationer […] människor som möts och 
småpratar, refererar händelse eller vädrar sina åsikter. Ibland ringer de olika ärenden eller lyssnar på 
telefonsvararmeddelanden […] nyheter och väder. Ett par radioinslag och sånger ingår också i 
materialet”. (Sundberg Holmberg, 2003: 4)  

Materialet är uppdelat i en lättare del, kapitel 1- 6, och en mer avancerad del, kapitel 7-11. 

Varje kapitel är i sedan indelat i en A-B- och C-del där C är den mest avancerade. I förordet 

står att man kan välja att arbeta med bara någon av inspelningarna i ett temakapitel beroende 

på ”elevernas förkunskaper och intresseinriktning” (a a, 4). Uppgifterna sägs fungera som 

underlag för arbetet. Ofta inleds ett tema med Innan du lyssnar där den studerande får 

praktisera ordkunskap. Utöver den inledningen uppmanas den undervisande att skapa 

ytterligare förförståelse genom att introducera ord och uttryck samt hålla i ett inledande 

samtal. Därefter följs introduktionen av själva lyssnande på det inspelade materialet. Det 

poängteras att den studerande ska läsa igenom uppgiften innan hen lyssnar då det alltid frågas 

efter ”en viss bestämd information”. Efter avlyssningen finns uppgifter som ska ”inspirera till 

kommunikation och fler språkliga aktiviteter”. Det kan vara skrivuppgifter, samtalsuppgifter 

eller ordförrådsövningar (a a, 4). 
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Vid framtagandet av läromedlet Hörövningar i svenska som andraspråk av Malgorzata Kallin 

var utgångspunkten en enkät som författaren genomförde bland polsktalande där de betonade 

uttal och hörförståelse som särskilda svårigheter i svenska språket.  Materialet består av 36 

övningar och den information som ges om materialet är: ”alla övningar i denna bok består av 

skriftliga uppgifter som eleven ska lösa med hjälp av en inspelad test, dialog eller liknande. 

De är upplagada efter svårighetsgrad” (Kallin, 2011). Författaren uttrycker att ”det går inte att 

lära sig ett språk utan att lyssna, förstå och prata” och syftet med materialet är att ”rätt uttal 

leder till framgång i språkinlärningen”. Hon uttrycker att det är svårt för invandrare att träna 

upp sina kunskaper i kontakt med svenskar då det inte alltid är lätt att etablera dessa och 

därför är syftet med materialet att få träning i dessa färdigheter som komplement till direkt 

kontakt med ursprungstalare (Kallin, 2011). Övningarna är upplagda efter svårighetsgrad. 

Informationen om materialet är väldigt kortfattad och det finns inga lärarinstruktioner. 

De båda nationella proven har utvecklats under ledning av Inger Lindberg, prov nr 22 vid 

Centrum för tvåspråkighetsforskning och nr 25 vid USOS, Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, båda vid Stockholms 

universitet. Generellt för båda proven sägs i lärarhandledningarna att proven är integrerande 

vilket innebär att man i samma uppgift provar ”olika aspekter på språkbehärskning” samt 

olika färdigheter och kunskaper. Syftet med ett integrerat prov sägs vara att provet ska 

upplevas mer attraktivt och verklighetsnära och innebär att man inte kan isolera vissa delar 

som t ex grammatik och sociolingvistiska kunskaper (Skolverket, 2007 o 2009: 12).  

Bakgrunden är synsättet att språkinlärning inte bara är en individuell process utan något som 

sker i en kontext där den enskilde studerande samspelar med den sociokulturella 

omgivningen. Andraspråksinlärning förutsätter att individen deltar i nya sociala gemenskaper. 

De poängteras att: ”för att den inlärande individen ska kunna bygga upp ett mentalt 

regelsystem för det nya språket förutsätts alltså, förutom en tät och varierad kontakt med 

språket, rika möjligheter till social interaktion med svenskatalande omgivning” (Skolverket 

2007 och 2009: 5). Syftet är att provet ska vara ett stöd för lärarna vid betygssättning och det 

ska betraktas som ett av flera underlag av den studerandes prestationer under kursen. Det är 

alltså inte ett examensprov utan ett prov som utgörs av delar som ska visa på en helhet vad 

gäller språkbehärskning (Skolverket, 2007 och 2009: 5-6).  

Komparativ analys 
Vid genomförandet av den komparativa analysen jämfördes läromedelsförfattarnas och 

provkonstruktörernas intentioner med övningarna och övningens uppbyggnad gentemot 
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Hörförståelse      

Eleven ska kunna förstå tal i informella och mer formella situationer i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv, t ex: 

- berättande och beskrivande texter 

- information om aktuella frågor och ämnen  

- detaljerade och tydliga instruktioner 

kursmålen i hörförståelse på Sfi D-kurs. Därefter jämfördes de genomförda övningarna och 

nationella proven med kursmålen. Kursmålen för hörförståelse är följande: 

 

 

 

 

 

 
I läromedlet Hörövningar för Sfi säger författaren Lena Sundberg-Holmberg att den andra 

delen i materialet är avsedd för mer avancerade studier på Sfi vilket svarar väl mot D-kursens 

nivå. Det poängteras i läromedlet att det alltid frågas efter ”en viss bestämd information” 

vilket kräver att den studerande ska läsa igenom uppgiften innan hen lyssnar. En del uppgifter 

är av muntlig karaktär för att uppmuntra till samtal mellan de studerande men de flesta 

uppgifter är skriftliga. Materialet svarar till viss del an mot kursmålen då den studerande efter 

avslutad kurs t ex ska kunna behärska att förstå information om aktuella frågor och ämnen 

samt detaljerade och tydliga instruktioner. Dock saknas information om att materialet tränar 

de studerande att förstå berättande och beskrivande texter. De flesta övningarna i Holmberg 

Sundbergs material är konsturerat som öppna frågor där den studerande själv ska skriva ett 

svar. 

De övningar ur materialet som genomfördes med de studerande är av olika karaktär. Två 

övningar är hämtade ur kapitlet, Lurad?. Den första baseras på en berättande och beskrivande 

text om en man som blir bestulen vid ett bankomatuttag (bilaga 1). Upplägget på övningen går 

dock emot det som sägs i inledningen, att det alltid efterfrågas ”en viss bestämd information” 

då man för att lösa uppgiften måste förstå hela berättelsen eftersom uppgiften går upp på att 

ordna bilderna i kronologisk ordning efter händelseförloppet. Dessutom löste två av de 

studerande uppgiften innan vi hade lyssnat på berättelsen vilket innebär att det inte främst är 

en hörövning utan handlar mer om logiskt tänkande att kunna se en kronologisk ordning bland 

ett antal bilder.  Den andra övningen ur kapitlet Lurade? baseras på uppspelningen av en del 

ur radioprogrammet Hassan där den studerande ska uppfatta detaljer som de ska skriva in som 

avslut på meningar (bilaga 2). Utformningen och innehållet i övningen har inte stöd i 

kursmålen då det varken rör sig om berättande och beskrivande texter, information om 
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aktuella frågor och ämnen eller detaljerade och tydliga instruktioner. De två övningarna som 

hämtades ur kapitlet Olika syn på saken (bilaga 3 och 4) är båda utformade som informella 

situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. De stämmer därmed överens med kursmålen 

och är upplagda som angivits i inledningen, som övningar där ”en viss bestämd information” 

efterfrågas. 

Malgorzata Kallins läromedel Hörövningar i svenska som andraspråk sägs i inledningen vara 

uppbyggt efter svårighetsgrad vilket kan tolkas som att den senare delen svarar an mot målen 

för D-kurs på Sfi. Avsikten med materialet framgår dock inte i inledningen som är mycket 

knapp. Utgångspunkten är de svårigheter i svenska språket som polsktalande angett vid en 

enkätundersökning. Det sägs inget om enkätens utformning eller syfte men jag tolkar det som 

att den legat till grund för framtagandet av läromedlet. Det som är förvirrande och 

vilseledande är att författaren i inledningen till hörövningsmaterialet poängterar att ”Rätt uttal 

leder till framgång”. Det är en lösryckt mening som inte har något samband med övrig 

information i inledningen och heller inte relaterar till hörförståelseträning och färdighet. Alla 

uppgifter är skriftliga och ska lösas med hjälp av inspelad text, dialog eller liknande. Det 

framgår inte varför alla uppgifter är av skriftlig karaktär, inte heller vad som menas men 

liknande när hon presenterar vilka typer av inspelningar som uppgifterna är baserade på. Den 

bristfälliga informationen i inledningen kan tolkas som att läromedlet svarar mot kursmålen, 

d v s inspelad text, dialog eller liknande som anges i inledningen kan omfatta kursmålen tal i 

informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t ex: berättande 

och beskrivande texter, information om aktuella frågor och ämnen samt detaljerade och 

tydliga instruktioner. I materialet finns både ”sant och falskt-övningar”, flervalsövningar samt 

övningar med öppna svar. 

De genomförda övningarna ur läromedlet har mycket varierande utformning. Den första, Att 

banta (bilaga 5), baseras på en dialog mellan en man och en kvinna som talar om hennes 

önskan att gå ner i vikt. Uppgiften består i att de studerande ska markera sant eller falskt på 10 

olika påståenden. För det första är uppgiften inte skriftlig trots att författaren i indelningen har 

informerat om att alla uppgifter är skriftliga. Den studerande ska endast markera sant eller 

falskt vilket inte kan betrakta som en skriftlig övning. I instruktionen till övningen står 

”Lyssna och markera om meningarna är sanna eller falska”. Instruktionen är vilseledande. Att 

markera rätt eller fel hade varit mer adekvat för övningen. Nu kan informationen misstolkas 

så att den studerande istället markerar om de håller med eller inte håller med om påståendet. 

Dessutom har ett av påståendena inte förankring i dialogen utan är en ren kunskapsfråga för 
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att kolla av om den studerande har vokabulär: ”Fisk, tomat och bönor är grönsaker”. Utöver 

ovan nämnda problem med övningen är volymen på övningarna så låg att det vid maxvolym 

på cd-spelaren är svårt att uppfatta vad som sägs. Dessutom har flera av de inspelade rösterna 

stark brytning. Några av de studerande tittar på mig med frågande blickar och några stirrar 

rakt ut med halvöppna munnar. Någon skakar på huvudet. Den andra övningen ur material 

Välj rätt fortsättning (bilaga 6) baseras också på dialoger. Här ska den studerande först lyssna 

och när dialogen slutar ska de välja fortsättning bland fyra alternativ. Då jag själv lyssnade 

igenom materialet förstod jag inte vilka alternativ som var de rätta så när jag skulle korrigera 

de studerandes genomförda övningar var jag tvungen att titta i facit för att göra rätt. Den 

tredje och fjärde uppgiften som var planerade att genomföra, Att följa instruktioner (bilaga 7) 

och Samtal (bilaga 8) valde jag att inte genomföra då jag kände att jag inte kunde stå för 

varken innehåll, utformning eller genomförande av uppgiften i Kallins material. 

Utformningen av uppgifterna gör att det inte går att jämföra och mäta dem gentemot 

kursmålen. 

Vid en jämförelse av hörförståelseuppgifterna på de två genomförda nationella proven 

gentemot kursmålen blir resultatet att de till största del svarar mot målen. Alla utom en 

uppgift är utformade som flervalsfrågor. Som inledning på prov 22 (bilaga 9) ska den 

studerande mot bakgrund av 5 korta berättelser först markera ett av fyra alternativ på vad 

personen skulle göra om de vann en miljon och sedan välja bland tre alternativ om de brukar 

spela om pengar eller köpa lotter. Uppgiften uppfyller kursmålet berättande text i informella 

vardagssituationer. Den andra uppgiften utgår från berättelser från två resor och 

testdeltagaren ska sedan svara på frågor. I uppgiften finns tre foton presenterade. Även här 

svara uppgiften mot ovan angivna kursmål. Dock har två av fotona ingen direkt betydelse för 

att man ska kunna lösa uppgiften. I den sista uppgiften i prov 22 ska den studerande välja 

bland alternativ och markera i vilken ordning en man talar om respektive ämne under sin 

uppväxt. Även denna uppgift svarar mot de ovan angivna målen vilket innebär att hela 

hörförståelsedelen på prov 22 mäter berättande i informella vardagssituationer som endast 

utgör en liten del av målen för D-kurs hörförståelse. Vid det andra nationella provet, nummer 

25, (bilaga 10), utgår de två första uppgiften även de från berättande i informella 

vardagssituationer. Först ska man lyssna på två lika personer som berättar om böcker de har 

läst och frågorna besvaras med trevalsalternativ. Den andra uppgiften består av lästa texter ur 

olika typer av böcker där den studerande ska välja bland åtta olika känslostämningar och 

markera vilken som passar till vilken text.  Den uppgiften är den enda på båda proven som 
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provar andra aspekter ur kursmålen: färdigheter i formella situationer i vardags- och 

samhällslivet testas genom detaljerade och tydliga instruktioner. Uppgiften består i att 

uppfatta information i ett telefonsvarameddelande om bredbandstjänster.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den komparativa analysen visar att vissa övningarna i 

läromedlet Hörövningar för Sfi svarar mot kursmålen. Analysen visar också att läromedlet 

Hörövningar i Svenska som andraspråk är av så dålig kvalitet att det inte ens går att använda 

som övningsmaterial då både utformningen och upplägget har stora brister och inte alls svarar 

mot kursmålen. Beträffande de nationella proven är uppgifterna genomtänkta och utformade 

enligt kursmålen. Bristen ligger i att bara delar av kursmålen testas och i prov 22 är det som 

testas i övningarna begränsat till endast ett av målen. 

Ideologikritisk analys 
För att synliggöra underliggande social strukturer, maktstrukturer och mönster för sociala 

relationer kan man analysera och tolka ekonomiska, politiska, kulturella och sociala 

förhållanden kring läromedlet och författaren (Lagerholm, 210: 89). De analyserade 

läromedlen och nationella proven har granskats främst ur perspektiven kulturella och sociala 

förhållanden.  

Angående Hörövningar för Sfi av Sundberg-Holmberg kan till att börja med sägas att 

hörövningen Lurad? (bilaga 1), som utgår från en bildserie om ett rån vid en bankomat, kunde 

lösas redan innan genomlysningen inspelade dialogen.  Innan jag hann börja förklara vad man 

skulle göra under övningen tog två högutbildade ordet och deklarerade att ”den här övningen 

kan man ju göra utan att lyssna” och började fylla i bilderna i tidsordning. En ordning som vid 

korrigeringen visade sig vara helt korrekt. Detta visar för det första att övningen inte fungerar 

som hörövning. För det andra mäter den förförståelse av ett fenomen som används främst i 

västvärden, bankomatkort, och för det tredje visar det att Lidbergs presenterade teori om 

bildanvändning i undervisningen inte stämmer. Hon förespråkar användning av bilder i 

läromedel och undervisning då bilder inte förmedlar budskap som är plats- och kulturbunden 

(2007: 14). Mot detta talar att den lägst utbildade av de studerade, som började i 

analfabetundervisning för 10 år sedan, inte har en aning om vad hon ska göra med bilderna 

och har istället för att numrera tidsordningen skrivit ett ord under några av bilderna.  

Den andra övningen ur samma material, Ett telefonsamtal om 56:ans buss (bilaga 2), utgår 

inte som man kanske kan tro av titeln från ett samtal om bussinformation. Inspelningen är ett 

humorprogram på radion från 1990-talet. Vid genomlyssningen av radioprogrammet Hassan 
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möttes jag av uppspärrade ögon som utryckte chock och förvåning, efter första 

genomlyssningen. Någon undrade ”Men vad är det för något?” en annan sa att det gick 

alldeles för fort och trots att övningen är hämtad från ett radioprogram i genren humor var det 

bara en elev som drog på mungiporna. Materialet är av flera anledningar väldigt kulturbundet: 

det är till exempel omöjligt att som invandrad i Sverige efter 1990-talet förstå att det handlar 

om ett radioprogram utan inspelningen upplevs som ett telefonsamtal. För att få något 

sammanhang i telefonsamtalet bör man känna till Vad SL är och hur kommunikationerna ser 

ut i Stockholm. Det underlättar också om man vet hur vi firar jämna födelsedagar i Sverige då 

det hela har hänt under ett 30-årsfirande då de flesta inblandade har intagit alkohol. 

Som nämnts i teoridel måste man vara medveten om vad läromedel och undervisning 

förmedlar. Trots direktiv att undervisningen ska utgå från deltagarnas behov och 

förutsättningar kan det vara så att det samhället värderar som viktigt är det som genomsyrar 

läromedel och undervisning (Liberg, 2007: 8). Olika syn på saken (bilaga 3), den tredje 

övningen hämtad från Sundberg-Holmberg, utgörs av sex konflikter och till varje konflikt 

finns två frågor. Konflikterna är hämtade från den svenska kulturen och det svenska sociala 

systemet med inslag som konflikter mellan föräldrar angående dagishämtning, otrohet och 

utnyttjande av ekonomisk ersättning från socialförsäkringssystemet i Sverige.  

Den sista övningen ur materialet, Lennart och Marianne om språk (bilaga 4), utgörs av en 

dialog mellan två personer. För det första är titeln på hörövningen inte rättvisade då det 

handlar specifikt om språkinlärning för vuxna invandrare. De två svenskarna diskuterar sina 

åsikter om invandrare och deras språkinlärning och brist på språkkunskaper. Även här 

förmedlas ett ”svenskt” tänk då speciellt mannen uttrycker att han ”minsann har fått klara sig 

själv”, att han ”inte fått något gratis”, att ”vuxna människor ska klara sig själva” och att han 

blir irriterad då en person bryter när de talar svenska. Åsikterna speglar den svenska 

inställningen bland framförallt äldre i samhället; att man inte får något gratis, att man måste 

kämpa och det utmärkande för dagens Sverige, att vi alla ska vara självständiga individer. 

Detta kan vara svårt att förstå om man växt upp i en kultur där kollektivet går före individen 

och där man först och främst hjälper varandra före man försöker få personlig vinning.  

Materialet Hörövningar i svenska som andraspråk av Malgorzata Kallin anger i inledningen 

att utgångspunkten är de svårigheter i svenska språket som polsktalande angett vid en 

enkätundersökning. Temat på första genomförda övningen är Att banta (bilaga 5). Kanske 

ämnet är valt för att det är aktuellt i Sverige idag. Inledningen av hörövningen strider dock 
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mot det genustänk som genomsyrar debatten i Sverige om utseende och kroppsfixering då 

kvinnan säger: ”Jag skulle vilja vara smalare. Jag måste banta. Män tycker bättre om smala 

kvinnor”. Påstående är starkt kulturbundet och står i motsats till det ideal som gäller i andra 

kulturer i andra delar av världen där kilon symboliserar välmående och rikedom och alltså 

betraktas som skönhet. Den andra övningen ur materialet Välj rätt fortsättning (bilaga 6) rör 

ämnen som konferens, att söka arbete, tentamen, att dejta och ålderskomplex. Arvidsson 

menar att det är förförståelse och förkunskaper som är nyckeln till språkerövrande, inte enbart 

avsaknad av, eller kort skolbakgrund (1997: 22). Vid en första genomlyssning kan det 

uppfattas som att det är ett urval av aktuella samhällsfrågor men vid analysen framkommer 

det att förkunskap krävs för att man ska förstå ”poängen” med flera av delövningarna: 

begreppet ”50-årskris” är inget universellt och har man inte gått på svenskt universitet vet 

man kanske inte vad en tenta är. 

De två sista övningarna som var planerade att genomföra ströks. Att följa instruktioner (bilaga 

7) består av att fylla i information enligt instruktionen i 16 rutor. Det som ska fyllas i är 

basvokabulär som tomat, ett par byxor, dagens datum etc. Uppgiften fungera som hörövning 

men trots att den ingår i senare delen av materialet, som sägs vara det mer avancerade, är nivå 

förhållandevis låg.   

Språket som socialt fenomen är en central tanke inom språksociologi. Varje sig man utgår 

från perspektivet att varje individ har ett sant jag som utgör kärnan i identiteten, essentialism, 

eller att individens grupptillhörighet påverkar beteendet (Norrby, C & Håkansson, Gisela, 

2007:29) så bör man läromedelsförfattare utarbeta material som knyter an till individens 

bakgrund och förförståelse. Övningen Samtal (bilaga 8) bygger på åtta dialoger där den 

studerande ska uppfatta vad de pratar om och sedan välja bland 14 olika alternativ om diverse 

ämne som restaurangbesök, vikariat, semesterplaner och biblioteksbesök. Ämnena kan till en 

början tolkas som allmänna men om man går på djupet med dialogerna så måste den 

studerande ha både förkunskap och förförståelse för att lösa uppgifterna. Det handlar om 

sällskapsspel där man ska pantsätta och synen på barnuppfostran. Fenomenet sällskapsspel är 

inte självklart i alla kulturer och begreppet pantsätta ligger på en hög abstrakt nivå inom 

vokabulärinlärning. Barnuppfostran är dessutom en av de samhällsfenomen som är mest 

kulturbundet och svårast att förändra när man byter kultur.   

Båda de analyserade nationella proven består av uppgifter som är professionellt utformade. I 

prov 25 (bilaga 10) handlar en del om känslortillstånd som personer beskriver som kan 
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betraktas som universella, t ex förälskad, att vara arg och nyfiken. En annan del handlar om 

att läsa böcker och en del utgår från telefoni- och bredbandstjänster. Även om IT inte är 

utbrett i alla kulturer finns det en poäng med att ha med den här typen av information 

eftersom det är vanligt i det svenska samhället. Även i prov 22 (bilaga 9) är övningarna 

allmängiltiga och berör ämnen som är relativt generella t ex vad man skulle göra om man 

vinner pengar och en monolog där en kille berättar om sin uppväxt och berör konflikter med 

föräldrar, yrkesval och svårigheter med att vara nyinflyttad. Det finns en övning som sticker 

ut. Den heter Fotoalbum och handlar om en svensk kvinnas resor till Thailand och Kroatien. I 

uppgiften finns tre färgfoton föreställande semesterbilder. För det första är uppgiften väldigt 

kulturbunden då fenomenet charterresor är ganska svenskt. För det andra är det bara det sista 

fotot som har någon anknytning till informationen i hörförståelsen. Kanske 

provkonstruktörerna har valt att lägga in foton i uppgiften för att förstärka ämnet men för 

många uppfattades de som förvillande. Nationella provet i hörförståelse är ett audiell test och 

förstärkningen med foton gör att det visuella blir för framträdande och tar fokus från det 

audiella. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den ideologikritiska analysen av det för uppsatsen använda 

materialet visar att de nationella proven är relativt neutrala medan flera delar i de två 

analyserade läromedelen starkt förmedlar kulturella och sociala förhållanden från den kultur 

där testen genomförts.   

Provresultat på hörförståelsetest och nationella prov i hörförståelse 
Testtillfällen och provtillfällen genomfördes i följande tidsordning: 

Nationella prov nr 22 
Hörövningstest 1 ur Hörövningar för Sfi 
Nationella prov nr 25 
Hörövningstest 2 ur Hörövningar för Sfi 
Hörövningstest 3 ur Hörövningar i Svenska som andraspråk 
Hörövningstest 4 ur Hörövningar i Svenska som andraspråk (ströks) 

I presentationen av resultaten redovisas varje material för sig så att resultaten av 

läromedelstesten kommer först och resultaten på Nationella proven sist. 

Hörförståelsetesten 
Vid den första hörövningen i kapitel Lurade? (bilaga 1) delade jag ut kopior av bildserien till 

de studerade och vi lyssnade 2 gånger. Vid den andra övningen från Lurade?, Ett 

telefonsamtal om 56:ans buss (bilaga 2), från radioprogrammet Hassan lyssnade vi 3 gånger. 
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Den sammanlagda poängen på de båda hörövningarna var 26 poäng och gränsen för godkänt 

sattes vid 13 poäng, 50 % då jag bedömer materialet som svårare än det nationella provet som 

har 60-70% som godkänd nivå. Fördelningen blev enligt följande: 

Tabell 1  

Hörövningstest 1 

Maxpoäng: 26 p  

Godkänd nivå 13 p=50 % 

Resultat för lågutbildade med lång tid på Sfi Resultat för högutbildade med kort tid på Sfi 

 Poäng % av 100%  Poäng % av 100% 

Studerande 1 5 19 Studerande 1 11 42 

Studerande 2 6 23 Studerande 2 13 50 

Studerande 3 7  27 Studerande 3 14 54 

Studerande 4 7 27 Studerande 4 17 65 

   Studerande 5 20 77 

Vid det andra mättillfället ur samma läromedel kapitel 10 Olika syn på saken (bilaga 3) var 

den sammalagda poängen för Konflikter och Språket (bilaga 4) 25 poäng och även här sattes 

gränsen för godkänt vid 50 %, 13 p. Resultatet blev följande: 

Tabell 2  

Hörövningstest 2 

Maxpoäng: 25 p  

Godkänd nivå 13 p= 50 % 

Resultat för lågutbildade med lång tid på Sfi Resultat för högutbildade med kort tid på Sfi 

 Poäng % av 100%  Poäng % av 100% 

Studerande 1 2 8 Studerande 1 7 28 

Studerande 2 3 12 Studerande 2 7 28 

Studerande 3 3 12 Studerande 3 8 32 

Studerande 4 5 20 Studerande 4 12 48 

Studerande 5 6 24 Studerande 5 17 68 

Studerande 6 6 25 Studerande 6 17 68 
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Planeringen var att vi skulle lyssna på fyra övningar vid två olika lektionstillfällen ur det för 

institutionen nya materialet Hörövingar i Svenska som andraspråk. Vid det första tillfället 

lyssnande vi på nr 26 Att Banta (bilaga 5) och nr 27 Välj rätt fortsättning (bilaga 6). 

Maxpoängen var 23 poäng och godkänt sattes vid 50%, 12 poäng, med följande resultat: 

Tabell 3  

Hörövningstest 3 

Maxpoäng: 23 p  

Godkänd nivå 12 p=50 % 

Resultat för lågutbildade med lång tid på Sfi Resultat för högutbildade med kort tid på Sfi 

 Poäng % av 100%  Poäng % av 100% 

Studerande 1 4 17 Studerande 1 10 43 

Studerande 2 6 26 Studerande 2 11 38 

Studerande 3 7 30 Studerande 3 16 70 

Studerande 4 9 39 Studerande 4 16 70 

Studerande 5 10 43    

Studerande 6 10 43    

  

Vid genomförandet av hörövningar ut materialet uppstod flera problem som relaterade till det 

som tas upp under rubriken komparativ- och ideologikritisk analys. Problemen rör att 

övningarna utgår från, och är uppbyggda kring, kulturella och social fenomen från det 

samhälle där de ska användas. Den kraftiga brytningen på inspelningarna försvårar övningen 

och dessutom är volymen på ljudupptagningen så låg att, trots att volymen höjdes till max var 

det svårt för alla att få en rimlig ljudnivå. Flera av de studerande tittade på mig med 

uppspärrade ögon, skakade på huvudet eller skrattade vid första genomlyssningen. Då 

materialet Hörövningar i svenska som andraspråk av Malgorzata Kallin under 

litteraturanalysen och sedan vid första hörförståelsetillfället visar sig vara mycket bristfälligt 

som läromedel beslutades att inte genomföra den två sista övningarna, övning 29 Att följa 

instruktioner (bilaga 7) och övning 35 Samtal (bilaga 8).  



 

30 
 

 

Nationella proven 
På det nationella provet nr 22 (bilaga 9) räknas poängen på två läsförståelsedelar och 

hörförståelsedelen ihop. 38 poäng av 60 möjliga, 63 %, krävs för godkänt betyg. För enbart 

hörförståelsedelen bedömde jag enligt 70 % -gränsen, d v s godkänt vid 14 p av maximalt 20 

poäng och resultatet blev: 

 

Tabell 4  

Nationella prov nr 22 

Maxpoäng 20 p 
Godkänd nivå 14 p = 70 % 

Lågutbildade med lång tid på Sfi Högutbildade med kort tid på Sfi 

 Poäng % av 100%  Poäng % av 100% 

Studerande 1 10 50 Studerande 1 15 75 

Studerande 2 12 60 Studerande 2 16 80 

Studerande 3 12 60 Studerande 3 17 85 

Studerande 4 13 65 Studerande 4 17 85 

Studerande 5 13 65 Studerande 5 19 95 

Studerande 6 13 65 Studerande 6 20 100 

   Studerande 7 20 100 

 

 

På det andra Nationella provet, nr 25 (bilaga 10), krävs 11 poäng av 18 möjliga, 61 %, för 
betyget godkänt. För väl godkänt krävs 15 poäng av 18 möjliga, 81 %. Resultaten i de 
respektive grupperna blev: 
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Tabell 5  

Nationella prov nr 25 

Maxpoäng 20 p 

Godkänd nivå 14 p = 70 % 

Lågutbildade med lång tid på Sfi Högutbildade med kort tid på Sfi 

 Poäng % av 100%  Poäng % av 100% 

Studerande 1 8 44 Studerande 1 8 44 

Studerande 2 9 50 Studerande 2 8 44 

Studerande 3 10 56 Studerande 3 10 56 

Studerande 4 11 61 Studerande 4 12 67 

Studerande 5 15 83 Studerande 5 13 72 

   Studerande 6 14 78 

   Studerande 7 14 78 

   Studerande 8 15 83 

   Studerande 9 16 89 

   Studerande 10 17 94 

   Studerande 11 17 94 

   Studerande 12 17 94 

 

Sammanfattningsvis kan man säga om resultaten av de genomförda övningarna och testen att 

samtliga studerande generellt har högre poäng på Nationella proven än på övningsmaterialet. 

Gruppen Lågutbildade med lång tid på Sfi har som grupp avsevärt lägre resultat på samtliga 

genomförda övningar och test trots att samtliga studerande i den gruppen har varit längre tid i 

Sverige än de som ingår i gruppen Högutbildade med kort tid på Sfi.  De två som i den 

sistnämnda gruppen har lägst poäng på alla genomförda test och övningar är relativt nya i D-

kursen. 
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Diskussion 
Bakgrunden till genomförda studie är min erfarenhet av att lågutbildade, med lång tid i 

Sverige och goda kunskaper i svenska, har svårt att klara hörövningar och prov i 

hörförståelse.  Inledningsvis avsågs att mäta om två läromedel i hörförståelse i svenska som 

andraspråk svarar mot kursmålen. Läromedlet Hörövningar för Sfi av Sundberg Holmberg är 

genomtänkt i sin utformning. Materialet fungerar för att mäta några av kursmålen men är inte 

heltäckande. Några övningar är väldigt kulturbundna, d v s det utgår inte från elevens 

bakgrund och kunskapsnivå utan från seder, traditioner, humor och kultur från samhället där 

det producerats. Syftet med Kallins läromedel Hörövningar i svenska som andraspråk är 

mycket oklart. Den vaga inledningsinformationen kan möjligtvis tolkas som att materialet 

svarar mot delar av kursmålen men vid användning av materialet framkommer stor brister 

både i utformningen, innehållet och kvalitén. Flera moment i läromedlet är kulturbundna. 

Därefter analyserades två nationella prov i hörövning för D-kurs på Sfi. Resultatet visar att 

uppgifterna i båda proven är väl genomtänkta och utformade. Flera av kursmålen testas i 

proven. Vid den ideologikritiska analysen visar det sig att båda proven innehåller uppgifter 

som helt eller delvis är beroende av kunskap om, och insyn i, kulturella och sociala 

förhållanden i det samhälle där proven utformats och används. Samtliga studerande har 

generellt högre poäng på de nationella proven än på övningarna ur läromedlen vilket jag 

tolkar som att nationella proven är utformade gentemot kursmålen och har en jämn nivå. Jag 

upplever Skolverkets syfte med de nationella proven som luddigt eftersom ”Provets giltighet 

som bedömningsunderlag handlar inte om provuppgifterna och dess innehåll utan mer om 

syften, mål och teorier som ligger till grund vid konstruktionen av provet” (Wrigstad, 2004: 

722).  Jag undrar hur det är möjligt att frigöra innehållet från syfte och mål då man inom all 

språkundervisning talar om större framgång om materialet utgår från den studerandes nivå 

och behov.  

Om undervisning och test är utformade enligt den rådande politiska ordningen i det land där 

man ska erövra ett nytt språk kommer det att fungera som ett hinder och en broms för den 

studerande. Som Dahler Larsen har visat påverkar ”oavsiktliga effekter” speciellt de 

lågutbildade (2012: 182). Detta blir uppenbart i de hörövningar och prov som utgår från 

fenomen som är specifika i den svenska kulturen. Hörövningen om 56:ans buss som är tänkt 

som ett komiskt inslag i undervisningen fungerar inte alls då det är många osynliga kulturella 

koder man måste ha knäckt för att budskapet ska gå fram. Detsamma gäller för övningen i 
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nationella provet om chartersemester som är ett om inte nordiskt, så västeuropeiskt fenomen. I 

denna uppgift finns dessutom tre foton inlagda varav två inte har med uppgiften att göra. Då 

många lågutbildade blir störda av för mycket och onödig information i en övning vill jag visa 

att det talar emot både Skolverket och Caroline Libers teori. Skolverket uttrycker att bilder 

underlättar när de fungera som kontextuellt stöd (2007 och 2009: 10), vilket jag kan hålla med 

om, men i det här fallet är bilderna inte ett stöd utan en distraktion. Liber menar att en bild är 

användbar i de flesta länder och kulturer då den är avläsbar och budskapet därför inte är plats- 

eller kulturbundet (2007: 14). Jag är av motsatt åsikt då bilder många gånger är väldigt 

kulturbundna och hänger samman med att man har ett skriftspråk och att man kan utläsa 

symboler. Hon motsäger dessutom sig själv då hon hävdar att den språkliga och den 

bildspråkliga socialiseringen äger rum främst i familjen (2007: 15). Om så är fallet så kan 

man inte använda bilder som ett instrument för att förmedla information som inte är plats- 

eller kulturbunden. Även övningen Att banta har ett budskap som är knutet till den kultur där 

det nya språket ska erövras. 

Språket som socialt fenomen i relation till samhället är en bärande tanke inom språksociologi 

och sociolingvistiken lyfter fram språket som det betydelsefulla för individens identitet 

(Lagerholm, 2010: 66 och Norrby & Håkansson, 2007. 29). Utifrån detta synsätt kan man 

försöka förstå svårigheten då man byter kultur och språk, speciellt som vuxen. Samtidigt visar 

detta på betydelsen av att språkundervisningen utgår från varje enskild studerandes nivå och 

behov för att man ska kunna bygga upp sin identitet i det nya språket. Att de båda läromedlen 

och de två analyserade nationella proven samtliga innehåller uppgifter som kräver att den 

studerande är insatt i kulturella och sociala förhållanden kanske visar hur svårt det är att 

”ställa sig utanför” och vara objektiv vid framtagandet av läromedel. Ett sätt att bli medveten 

om hur man som författaren påverkar vad materialet innehåller kan vara att man inte arbetar 

ensam utan diskuterar innehållet med någon annan som är insatt i problematiken. Dessutom 

bör man testa innehållet innan det ges ut. Om man utgår från tanken att det är den studerandes 

bakgrund som påverkar testresultatet är det anmärkningsvärt att flera övningar i läromedlen 

inte i större omfattning knyter an till den studerandes bakgrund och språkliga nivå. Som 

Wagner påpekar behövs en definition som inkluderar den studerandes språkliga nivå i 

kombination med hörförståelsen (2011: 2). Jag anser att Skolverket har gjort det lätt för sig 

när man har löst ovan nämnda problematik med en ”pys-paragraf”, d v s en 

undantagsbestämmelse, där det står i 22§ att ”om det finns särskilda skäl, får det vid 

betygssättningen bortses från enstaka kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana krav. 
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Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden 

som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett 

visst kunskapskrav” (Skolverket, 2014: 42). Enligt denna definition är den studerandes 

kulturella och språkliga bakgrund en funktionsnedsättning eftersom det utgör ett inte tillfälligt 

hinder för att uppnå kunskapskravet. Om man istället inriktade sig på att utforma läromedel 

och undervisning så att man utgår från var den studerande befinner sig så är bakgrunden en 

tillgång och inte en ”funktionsnedsättning”. 

Slutligen genomfördes test med studerande i en D-grupp på Sfi där övningar från de båda 

läromedlen samt de två analyserade nationella proven användes. Syftet med testen var att se 

om det fanns någon skillnad i resultaten mellan sfi-studerande som är hög- respektive 

lågutbildade. Generellt visade alla resultat att studerande med lite skolbakgrund, som varit 

länge i Sverige, hade lägre resultat på samtliga genomförda test. De elever som hade lägst 

poäng i gruppen Högutbildade med kort tid på Sfi har nyss börjat i gruppen vilket kan förklara 

den låga poängen. Min slutsats är att de nyanlända högutbildade uppnådde högre resultat p g a 

strategier för uteslutning, att förstå formulär och kunskap om språkinlärning.  

Det är viktigt att lyfta fram utformningen på de genomförda testen och proven. De båda 

läromedlen, och framförallt Holmberg Sunderbergs, innehåller många övningar med öppna 

frågor där den studerande själv ska producera ett svar medan nationella proven nästan 

uteslutande bygger på flervalsfrågor. Bengtsson m fl (2008: 17) menar att det är mer 

rättssäkert med flervalstest och att det ger en likvärdig rättning men jag anser att man måste 

problematisera utformningen av frågor. Det är inte alls självklart att flervalsfrågor garanterar 

likvärdighet och rättssäkerhet då förmågan att, och kunskapen om, flervalstest bygger på de 

erfarenheter och den studiebakgrund man har. I det vanliga livet ställs vi oftast inför 

situationer med en fråga som kräver ett svar och vi ges inte flera olika alternativ att välja 

mellan. En felaktig slutsats kan vara att vi tror att man som lågutbildad har lättare att svara på 

flervalsfrågor eftersom man får ”hjälp” i form av alternativ på svaren. Min erfarenhet säger att 

lågutbildade inte hinner läsa igenom alla alternativ och sedan ta ställning på den tid som ges 

och att det istället leder till att de tappat fokus på frågans kärninnehåll och ibland chansar på 

ett alternativ. Det kan i värsta fall vara så att högutbildade gynnas av flervalsfrågor för att de 

känner igen situationen från tidigare studier och kan lista ut svaret via uteslutningsmetoden 

medan lågutbildade gynnas av öppna frågor som mer påminner om det vardagliga livet. 
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Jag avsåg att analysera två läromedel i hörövning för Sfi gentemot kursmålen och jag 

bedömer validiteten i min studie som god. Reliabiliteten i de studerandes resultat på 

genomförda test och prov betraktar jag som tillförlitlig men studien är svår att upprepa för att 

mäta reliabiliteten. Dock är reliabiliteten i analysen av läromedlen svårare att mäta. Faktorer 

som kan ha resulterat i felaktiga analysresultat är svårigheterna att tolka och tyda åsikter och 

influenser hos läromedelsförfattaren då syftet med respektive läromedel inte tydligt framgår i 

materialet. Mina egna erfarenheter och min egen förförståelse för, och förankring i, 

värdkulturen påverkar naturligtvis min objektivitet. Ett fel som jag medvetet begått är att 

bedöma hörförståelsedelen på de nationella proven separat, alltså inte som det står i 

anvisningarna: integrerat med övriga delar i provet (Skolverket 2007 och 2009: 12). 

Anledningen var att jämföra nationella prov med läromedel i ämnet och gentemot kursmålen. 

En god tanke med att bedöma integrerat är just att ingen del i språkinlärningen är en isolerad 

del som kan bedömas separat. Att skiva, läsa, höra och samtala är förmågor starkt förknippade 

med varandra. Detta har gjort mig mer medveten om vikten av att, och hur jag kan, integrera 

de fem kursmålen ännu mer i min undervisning. Efter analysen av två läromedel har jag 

kommit till insikt om att det finns många fördelar med att konstruera eget material som är 

genomtänkt utifrån kursmålen. Jag har tidigare betraktat hörövning som en individuell övning 

som helst ska ske i ett tyst klassrum så att den studerande ska kunna höra vad som sägs. 

Bäcklunds tips och idéer som presenterades på sidan 10 har vidgat mitt synsätt på momentet 

Hörförståelse och gjort att jag provar och tar fram nya metoder. Det är stor skillnad på att höra 

vad som sägs och att uppfatta, d v s förstå innehållet. Jag har vid ett par tillfällen, efter de 

genomförda övningarna i det analyserade materialen, utformat egna övningarna som varit 

integrerande i den meningen att de innehåller både hörförståelse och samtal och diskussioner 

mellan de studerande. Det har då visat sig att flera av de lågutbildade har haft en framträdande 

roll och att när de ges möjlighet att muntligt redogöra för vad de uppfattat i en hörförståelse 

har de ett gott resultat. En ytterligare utveckling som jag planerar är att i större utsträckning 

försöka knyta innehållet i uppgifterna till de erfarenheter de studerande har för att öka 

förutsättningarna för god språkinlärning. Som Lidberg poängterat är det centrala i den sociala 

processen att skapa mening i ett socialt rum för att den studerande ska kunna ta till sig 

undervisningen på sin nivå och att man därför måste vara vaksam så att läromedel och 

undervisningen inte förmedlar och styrs av det som samhället värderar som viktigt (2007: 8). 

Passande ämnen skulle kunna vara känslor vid migration och invandring, föräldraskap och 

hushållsekonomi. Det går väl ihop med Eklunds tankar om att interkulturella lärandeprocesser 

kan fungera som en stärkande socialisation genom att man låter den kulturella bakgrunden 
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vara en del av tankeredskapen (2000: 85). Även Grotjahn menar att hörförstelse inte bara är 

kopplat till hörseln utan handlar mycket om kognition där man knyter an det man hör till 

minnen och tidigare kunskap (2005: 6). 

Som en fortsättning på min studie skulle jag vilja fördjupa mig i fler läromedel och i teorin 

om frågekonstruktioner. Det skulle även vara intressant att ideologikritiskt studera 

hörövningsmaterial på andra språk för att se på vilken kulturell grund de vilar och hur de är 

uppbyggda. 
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