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Abstract 

Listening is the most common skill we use in communication with others, even though it 

might be the most difficult skill to learn. Recent research shows that pupils receive most 

information in school by listening, and other research shows that it is relatively common that 

pupils, instead of using strategies while listening, just listen for specific words. This essay 

aims to examine pupils´ listening-strategies in English as a second language. By interviews 

with both pupils and teachers in two different schools, and observations I have investigated 

listening-strategies. The results of this study show that children at the age of eleven and 

twelve do apply listening strategies. Some pupils are aware of their comprehension skills in 

listening, while others do not exactly know what they are doing, but they actually have a 

strategy for listening. Even though there is little research about this topic, there is 

developmental work in Sweden which we need to be aware of. Teachers play a role in 

teaching and developing listening strategies, and this study investigates particularly the 

importance of metacognitive strategies. In a future perspective listening strategies are very 

important for language learners. 

 

Keywords: listening strategies, listening comprehension, curriculum, language, English, 

second language learning, middle school.
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1. Introduktion 
Lyssna är ett viktigt moment som tar mycket plats i det engelska klassrummet i grundskolan, 

vilket inte minst syns i läroplanen, där det framkommer att eleverna genom undervisningen 

ska ges tillfällen och möjligheter att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket 

2011a). En allsidig kommunikativ förmåga innebär bland annat att eleverna skall förstå talad 

engelska, samt hitta lösningar och strategier för att stödja förmågan när deras språkkunskaper 

inte räcker till. Enligt organisationen NCLRC (The national capitol language resource center, 

Washington DC, 1998) anammar elever mest information i skolan genom att lyssna.  

     Donella Caspersz & Ania Stasinska (2015) definierar effective listening: “. . . a dynamic, 

interactive process of integrating appropriate listening attitudes, knowledge, and behaviours to 

achieve the selected goals of a listening event” (Caspersz & Stasinska, 2015, s 1). Författarna 

menar att sambandet mellan talaren och lyssnaren blir viktig för att den som lyssnar ska förstå 

såväl den verbala som den icke-verbala kommunikationen, vilken hjälper lyssnaren att förstå 

till exempel kroppsspråk. Pei-Ju Sung, Su-Wei Lin & Pi-Hsia Hung (2015) beskriver vidare 

lyssna som en kognitiv process där kontexten inte är synlig för lyssnaren. Caspersz & 

Stasinska (2015) bekräftar att momentet är mer än bara en kognitiv process, då det är skillnad 

på att höra och på att lyssna. Samspelet mellan den som pratar och den som lyssnar är 

dessutom avgörande för riktig förståelse. Enligt NCLRs utredare ligger förmågan att lyssna 

till grund för all interaktion mellan människor i talad kommunikation.  

     Lena Börjesson (2012) förklarar att det mest väsentliga för att gynna elevers språkinlärning 

är att ha en god lärandemiljö och ”därigenom hjälpa elever att tro på sin förmåga, våga ta 

risker, våga gissa och inte vara rädda för att göra misstag” (Börjesson, 2012 s 2). Hon har 

funnit flera viktiga karaktärsdrag som kännetecknar framgångsrika språkinlärares 

hörförståelse, till exemepel att eleven är relativt självständig och tar eget ansvar för sitt 

lärande. Eleven ska också ha en positiv inställning till språket, visa tillit till sin egen förmåga 

att förstå språk, söka tillfällen att öva språket på egen hand, samt vara medveten om varför 

han/hon vill utveckla sina språkkunskaper. 

     Det ämne jag kommer att behandla i denna uppsats är strategier för lyssnande i engelska, 

eller listening strategies. Ämnet kommer att behandlas genom att undersöka de element i 

klassrummet som påverkar elevernas utveckling i engelska. Genom intervjuer och 

observationer av elever, samt intervjuer av lärare, är mitt mål att undersöka vilka olika 

strategier som elever i årskurs 5-6 använder för att förstå talad engelska. Det finns ju 

forskning som visar att elever erhåller mest information på skolan genom att lyssna.   
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1.1 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte med denna studie är att genom fältstudier i form av intervjuer och observationer 

undersöka strategier för lyssnande i grundskolans engelskaundervisning. 

 

De frågeställningar jag arbetat med lyder: 

- Vilka lyssnarstrategier använder sig elever av för hörförståelse i engelska?  

- Hur arbetar lärare för att främja elevers lyssnarstrategier i engelska? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Vad säger styrdokumenten? 

 

I lgr11 (Skolverket 2011a, s 26) står följande: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att 

ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade 

möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska 

språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, 

utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens 

möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 

internationellt studie- och arbetsliv. 

 

Detta stycke beskriver en generell och öppen syn på språket i skolan, och det framgår tydligt 

att det engelska språket är mycket viktigt för våra elever för att kunna delta i samhället, men 

språksynen kan tyckas vara aningen fri, och därför kan det finnas en risk för att strategier vid 

lyssnande i engelska förloras. När jag gör en sökning på ordet ”strategier” i den engelska 

kursplanen dyker ordet upp 17 gånger, men de preciseras inte. Det går att tolka som att 

strategier i engelska är viktigt, men strategierna är opreciserade och därför är det svårt att veta 

vilka strategier Skolverket avser  

Om strategier skriver Skolverket i kunskapskraven för betyget E i årskurs 6: ”. . 

. eleven kan välja och använda sig av någon strategi” (Skolverket, 2011a s 30). Frågan vilken 

strategi kan lätt uppstå. Skolverket (2011a) värnar helt klart om strategier, men de är långt 

ifrån krav. Vad gäller betyget A i årskurs 6 kan man avläsa även här att strategier i lyssnande 

är relativt lösryckt och fritt, trots att det är ett krav att använda sig av strategier. 
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Formuleringen för betyget beskriver att eleven ”i viss utsträckning” kan välja och ta hjälp av 

olika strategier för att underlätta sin förståelse för innehållet. Det blir även här svårt att 

begripa vilka eller vilken strategi Skolverket (2011a) i detta fall menar.  

2.2 Hur utvecklas hörförståelse?  
 

NCLRC påpekar att språkinlärning baseras på att lyssna, alltså på språklig kommunikation, 

vilket liknar förutsättningen i andraspråksinlärning (Mark Payne 2011) på så vis att barnen 

inte lär sig språket, utan ”införskaffar” sig det genom att vilja lyssna. Ulf Jämterud (2015) 

skriver vidare att hörförståelse kan underlättas med digitala verktyg på grund av den 

individuella respons elever får men även på grund av att de kan arbeta i sin egen takt.  

     Vygotskijs teorier om språkinlärning hos barn har också relevans för lyssnarstrategier, 

speciellt hans förklaring till hur viktig interaktionen, samspelet och grupparbetet mellan barn 

är för språkutvecklingen. Det är tydligt hur resultat och produkt inte är det som ska ta alltför 

mycket fokus i det engelska klassrummet, utan det är en betoning på processen som ger bäst 

resultat. Lindberg (2006) skriver att under de senare decenniernas forskning konstateras det 

att språkinlärning är en ”kreativ process snarare än resultatet av en mekanisk överföring från 

det ena språket till det andra” (s. 64).  Att fokusera på processen har visat sig viktigt för 

hörförståelse (Lindberg 2006). En annan aspekt av lärprocessen är att pedagoger behöver 

kännedom om hur elever kommit fram till ett svar, oavsett om det är rätt eller fel (Vandergrift, 

2004). Först då kan läraren gå in och assistera eleven och hjälpa hen att hitta en strategi som 

passar just den eleven.  

     Jane E. Berne (2004) presenterar studier som visar att elever i sitt lyssnande gynnas av att 

fokusera mer på metakognitiva förmågor som gör dem medvetna om deras eget lärande, och 

på användning av långtidsminnet som kunskapskälla, snarare än att fokusera på satslära och 

syntax. Detta är något Säljö (2012) också behandlar. Han menar att utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ses kunskap som en process där vi människor först tar in information, sedan 

bearbetar den, och till sist kombinerar informationen för att skapa avbildningar av omvärlden. 

Informationen ”sparas” i långtidsminnet och aktiveras när vi behöver den. Lärandet i sin 

helhet syftar alltså till att använda sig utav långtidsminnet.  

     I det här sammanhanget kan den distinktion mellan interaktiv och receptiv hörförståelse 

som Börjesson (2012) skriver om vara relevant. Författaren understryker den naturliga stress 

och press som upplevs av elever när det gäller hörförståelse. Eftersom hörförståelse tar plats i 

realtid finns det sällan tid för att fundera eller kontrollera sitt svar innan man går vidare och 
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detta är något som kan påverka elevers motivation negativt menar Börjesson (2012). Den 

interaktiva hörförståelsen innebär att till exempel eleven lyssnar på flertalet samtalspartners 

för att sedan kunna ge respons. Den receptiva innebär däremot lyssnande på film, tv, 

föreläsningar, musik, teater etc. där det inte ställs några krav på att kommentera det som sagts. 

          

 

2.3 Strategier för lyssnande 

 

Det finns två strategier som framgångsrika språkinlärare växlar emellan: topdown och 

bottom-up strategier. Top-down innebär att eleven tar reda på bakgrundsfakta om ämnet, för 

att sedan kunna förutspå vad som komma skall men även för att kunna se likheter och dra 

slutsatser. Denna strategi för hörförståelse är mer baserad på lyssnaren, för att hjälpa hen att 

dels skaffa en förförståelse för området, men även för att kunna föreställa sig det som sagts i 

huvudet.  

     Mer konkret innebär top-down strategin att eleven är betydligt mer förberedd och påläst 

inför lyssnandet. Det kan till exempel handla om att eleven skall genomföra nationella proven 

och pedagogen har förklarat vilket ämne som kommer behandlas i provet, och då får eleven 

chansen att förbereda sig menar (NCLRC 1998). Vad gäller top-down strategin vid 

hörförståelse menar Vandergrift (2004) att eleven här använder kunskaper som inbegriper 

förståelse av innehållet utifrån vilken kultur eller genre ämnet ”tillhör”, eller att eleverna 

använder långtidsminnet för att på så sätt förstå det som sagts. Top-down metoden används 

enligt Vandergrift (2004) för att eleven skall bygga sig en konceptuell bild för avlyssningen.  

     I Levihn & Norman (2011) presenteras 13 hörövningar med olika strategier, vilka kan 

användas i klassrummet för att träna elevers förmåga att lyssna och förstå. En övning som kan 

hjälpa elever att utveckla samt träna top-down strategin kallas ”återskapa innehållet”, som går 

ut på att eleverna får lyssna på en text eller en inspelning två gånger. Under den andra 

avlyssningen uppmuntras eleverna till att notera viktiga ord som är väsentliga för innehållet 

och kan hjälpa eleverna att återskapa texten.  

     Bottom-up innebär att eleven lyssnar efter specifika detaljer i ord, ljud och grammatik. 

Denna strategi baseras mer på innehållet, och eleven förlitar sig på att förstå budskapet i 

språket. En strategisk elev vet när vilken av dessa strategier passar bäst beroende på situation 

menar NCLRC. Vad gäller bottom-up strategin handlar det mer om att lyssna efter ord och 

meningar som kan hjälpa dig förstå innehållet. Till exempel under en helt vanlig konversation, 

så att du som lyssnare kan föra samtalet vidare (NCLRC 1998). Börjesson (2012) 
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understryker detta då hon skriver att goda språkinlärare, omedvetet och medvetet, använder 

sig av olika strategier beroende på situation, och mindre framgångsrika språkinlärare behöver 

lära sig använda strategier för att förstå talad engelska. 

     Bottom-up metoden används för att eleven själv skall konstruera antingen enstaka ord eller 

långa meningar för att förstå innehållet. En övning i Levihn & Norman (2011) som kan hjälpa 

elever att träna bottom-up strategin kan vara ”rita rygg mot rygg” vilket innebär att eleverna 

parvis ritar varsin bild som de sedan förklarar för sin klasskompis. Sedan ska eleverna sitta 

med ryggarna mot varandra, och en elev förklarar sin teckning med ord medan den andra 

försöker avteckna utan att ställa frågor. Här får eleverna träna på att lyssna efter specifika 

detaljer som de sedan ska använda för att konstruera en bild. Vandergrift (2004) hävdar alltså 

att L2 inlärare behöver lära sig att behärska båda dessa metoder och förstå vilka tillfällen som 

passar bäst med respektive strategi beroende på vilken situation ”avlyssningen” befinner sig i.  

     Begreppet scaffolding som myntats av Jerome Bruner (Wernegren, 2010) kan definieras 

som ”stöttat lärande”. Begreppet innebär mer konkret de åtgärder en lärare kan vidta för att 

assistera och hjälpa elever vid lärande. Det blir exempelvis väsentligt för pedagogen att 

”scaffolda” rätt för eleverna vad gäller träning inför de Nationella proven då läromedlet kan 

ses som ”fel träning” med tanke på förutsättningarna vid de olika testen. 

 

2.4 Svenska elevers prestationer i engelska 
 

Ett av Europeiska unionens (2016) mål är att alla unionens medborgare skall behärska minst 

två främmande språk från tidig ålder. EU:s flerspråkighetspolitik motiverar detta bland annat 

med hur viktig flerspråkigheten är för att skapa förståelse för andra kulturer i Europa, vilket är 

oumbärligt för vårt multikulturella Europa, men även hur viktig flerspråkigheten är för själva 

språkinlärningen. Detta mål är något som Sverige står bakom, och innebär således att eleverna 

förutom svenska ska lära sig till exempel spanska, tyska eller franska vilka är elevens egna 

val. Vad gäller engelska är det ett krav att eleverna lär sig behärska språket. Vad EU verkar 

mena med flerspråkighet är huruvida exempelvis personen i fråga talar språket. Gemensam 

europeisk referensram för språk (Skolverket 2011b) skriver om flerspråkighet och försöker 

förklara dess innebörd. Kortfattat belyser Skolverket hur kommunikationen formas utav tal 

mellan olika parter, och även här nämns ytterst lite om lyssna.  

     I en nationell studie (Skolverket 2012) presenteras svenska elevers resultat i engelska 

under läsåret 2009/2010 i skolår 9. Studien hade som mål att kartlägga samt föreslå åtgärder 
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för att få fler elever att välja moderna språk som spanska, tyska och franska och även för att 

utveckla språkvalet svenska/engelska. Av eleverna i årskurs 9 det läsåret fick majoriteten 

godkänt i engelska, hela 59.1 %, medan 24 % fick väl godkänt och 4.6 % fick mycket väl 

godkänt. Att säga om dessa resultat är att det känns relativt ojämnt fördelat utifrån en 

internationell rapport som Sverige deltog i 2011. Där visade det sig att svenska elever ohotat 

presterade bäst av samtliga deltagande länder i momenten lyssna och läsa. I momentet skriva 

placerade sig svenska elever på en andra plats bakom Malta. Den förmåga som svenska elever 

presterade allra bäst i var lyssna, 77 % av eleverna i Sverige presterade på så kallad B2 nivå, 

vilket ungefär motsvarar väl godkänt eller mycket väl godkänt i ett internationellt perspektiv. 

En anledning till de goda resultaten hos svenska elever sägs vara på grund av den höga status 

som det engelska språket besitter i Sverige. Dessutom anser många svenska elever att 

engelska är ett språk och verktyg som de kommer ha nytta av i framtiden enligt Skolverket 

(2012). Ett annat, kanske oväsentligt men intressant resultat, är att samma svenska elever inte 

alls presterade på samma nivå vad gäller spanska.  

     År 2011 ansågs svenska elever prestera högt i engelska generellt sett enligt 

utbildningsdepartementet (Rapport 375, Skolverket 2011c), och detta var något som man 

skulle värna om samt bevara för att fortsätta utvecklas. Engelska ses som en baskunskap i 

Sverige, men inom Europa är svenska elevers språkkunskaper signifikant mycket bättre än 

andras. Dock finns det inga liknande studier från senare år. 

2.5 Nationella prov  
 

De nationella proven i engelska tar uppmärksamhet hos eleverna såväl som pedagogerna i den 

svenska skolan. Undervisningen formas för att eleverna ska uppnå de krav som sätts på prov i 

dessa test, och därav valet till att ha med detta i min uppsats.  Det är relevant att undersöka 

hur eleverna uppfattar de nationella proven samt om de upplever att undervisningen styrs av 

dessa.   

     De hörövningar jag undersöker utgår ifrån ett läromedel vilket jag behandlar i min 

undersökning. Om nu undervisningen ska formas så att eleverna får träna på det som komma 

skall under de nationella proven behöver ju de läromedel som används i Sverige uppfylla 

vissa krav. De nationella proven i engelska fokuserar på de fyra förmågorna/färdigheterna 

som elever ska utveckla under utbildningen. Förmågorna är lyssna, läsa, tala och skriva och 

genom att genomföra tre olika delprov får eleverna visa sina kunskaper i respektive färdighet. 

I det nationella provet i engelska som genomfördes 2012 i årskurs 6 bestod hörövningen av 21 
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frågor där eleverna får följa en guide och hans arbete på ett museum. Hörövningen pågår i ca 

28 minuter och eleverna får besvara ungefär två frågor i taget, sedan kommer en liten paus då 

de får förbereda sig inför nästa frågor. Eleverna ges väldigt mycket tid på att förbereda, tänka 

och besvara frågorna.  

     I det nationella provet som genomfördes 2016 i årskurs 6 bestod hörövningen av 18 frågor 

och förutsättningarna var snarlika. Det som skiljde sig var att eleverna i ett första moment fick 

lyssna efter olika platser där tolv olika konversationer tog plats. Eleverna hade 18 alternativ 

på platser och skulle lyssna efter vilka tolv som var rätt. I denna del blir det tydligt hur provet 

är utformat för att få eleverna att lyssna efter hela innehållet, och inte efter enstaka nyckelord. 

Under en konversation kunde nämligen flertalet platser nämnas, dock fanns bara ett rätt.   

 

      3. Metod 
Jag har i min studie valt en kvalitativ metod bestående av observationer samt intervjuer. 

Observationerna och intervjuerna har tillämpats på respektive skola jag har besökt.  

     Jag fick tillåtelse att genomföra två hörförståelsetest hos en av skolorna som jag besökte. 

Avsikten med observationerna var att undersöka olika mönster och beteenden hos eleverna 

under tester. På den ena skolan genomförde jag egna tester, och på den andra skolan där 

eleverna genomförde Nationella proven i samband med mitt besök, använde jag en 

etnografisk metod i mina observationer, vilket innebär att jag var en ”deltagande observant” 

Bryman (2008). Detta innebär att jag inte hade något strukturerat observationsschema, utan 

befann mig i klassrummet med öppet sinne. Jag förväntade mig inte att finna strategier hos 

elever via observationer, utan mitt huvudsakliga syfte var att se efter olika beteenden. Mitt 

fokus låg som sagt på att leta efter särskilda mönster som eventuellt stöttade/scaffoldade 

eleverna under hörtestet, och inte på att se på resultatet, för att sedan fråga eleverna vad de har 

för strategier. En intressant aspekt var att se om eleverna var medvetna om vad de gjorde för 

att höra och förstå, det vill säga metakognitiva förmågor. 

     Något jag hade i åtanke var det som Börjesson (2012) påpekar angående hörförståelsetest, 

nämligen den stress som kan uppstå hos elever med tanke på att det sällan finns tid för att 

resonera eller fundera. Snarare gäller det att agera direkt när man lyssnar, eftersom innehållet 

i liknande test oftast spelas upp en gång. Jag inledde mitt besök på den första skolan med att 

förklara för de deltagande eleverna att de två testen kommer gå till på olika sätt. Under det 

första testet fick eleverna ta hjälp av läromedlet, det vill säga läsa och se på bilderna som 

tillhörde hörövningen. Under den andra hörövningen fick eleverna enbart lyssna till 

hörövningen. Därefter intervjuade jag eleverna i hopp om att få höra om eleverna medvetet 
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använder sig av strategier. 

    När jag intervjuade pedagogerna var mitt tillvägagångsätt lite annorlunda då de inte hade 

tid för att bli intervjuade på de sätt som eleverna blev. Jag skickade därför ett mail till 

respektive pedagog, och bad dem att ta god tid på sig med svaren, då jag ansåg deras svar vara 

väldigt betydelsefulla för mitt resultat i studien. Här använde jag mig mer av 

sonderingsfrågor som enligt Bryman (2008) innebär att den intervjuade kan fördjupa sina 

svar och inte känna sig styrd av mig som intervjuare. Jag ställde tre djupa frågor som hade i 

syfte att ge pedagogerna utrymme för sina svar. Det jag var ute efter var att få så pass 

omfattande svar angående strategier i lyssnande så det fanns möjlighet att jämföra 

pedagogernas och elevernas svar. De frågor jag ställde löd:  

1 Vad anser du om strategier vid lyssnande av engelska? 

2  Är dina elever medvetna om vilka strategier de använder vid hörförståelsetest?  

3  Vad gör du som pedagog för att främja elevers förmåga att lyssna och förstå?  

3.1 Urval och undersökningsgrupp 

 

Studien genomfördes på två olika skolor som jag tidigare är bekant med under praktik samt 

vikariat. Jag besökte en klass i respektive skola, en 5a och en 6a, där jag med hjälp av 

pedagogen först valde ut fem elever i respektive klass som skulle delta i observationerna, 

därefter valde vi tillsammans ut två elever i respektive klass till intervjuerna. Motivet till mitt 

urval med hjälp av lärarna var att de känner till elevernas styrkor och svagheter betydligt 

bättre än mig, därför fick de välja ut fem elever som skulle delta, men sedan intervjuade jag 

endast två stycken i respektive klass då jag ansåg det vara representativt nog för min studie.  

3.2 Etiska aspekter  

 

Studien genomfördes med de berörda i skolornas samtycke. Eleverna informerades om att 

deltagande var frivilligt och att de dessutom närsomhelst kunde välja att avbryta intervjun. 

Innan intervjuerna bad jag respektive pedagog kontakta föräldrarna till de berörda eleverna 

för att informera och se ifall jag hade deras tillåtelse att intervjua deras barn. Barnens och 

pedagogernas deltagande i studien är anonym vilket samtliga informerats om. 

4. Analys 
I denna del av studien analyserar jag både lärare och elever, vilka båda är avgörande för 

elevers utveckling vad gäller strategier vid lyssnande i det engelska klassrummet. Först följer 
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intervjuer med eleverna där jag fokuserar på att lyfta fram strategierna top-down samt bottom-

up. Därefter följer observationerna av eleverna, och där behandlas metakognitiva strategier i 

den mån jag upptäckt något. Avslutningsvis presenterar jag intervjuerna med pedagogerna för 

att jämföra likheter och olikheter mellan deras svar och elevernas. 

4.1 Elevernas strategier 
 

För den första frågeställningen som avser att belysa vilka olika strategier elever använder vid 

lyssnande i engelska har jag intervjuat fyra elever, två i årskurs 5 och två i årskurs 6.  

     Utifrån de två strategierna top-down och bottom-up så märks det att elev A (årskurs 5, se 

bilaga 1) använder sig utav både top-down och bottom-up, där hen lyssnar efter detaljer i 

meningarna och sedan gör kopplingar utifrån innehållet. Eleven förklarar tydligt att elefant 

och doktor var två betydelsefulla ord i sammanhanget och därför blev det naturligt att komma 

ihåg de två orden. Något elev A är tydlig med är hur intresset för engelska språket hjälpt hen 

att utveckla sina kunskaper och förmågor i engelska. Elev A förklarar även att detta är en 

strategi som hens tidigare pedagog, men även nuvarande lärt ut och något som de i klassen 

arbetar med kontinuerligt. 

     Elev A förklarar även hur hen förbereder sig inför ett hörförståelsetest, något som kan 

kännas väldigt moget i denna ålder. Eleven förklarar att hen försöker hålla tankarna i styr och 

vill lägga all fokus på att lyssna efter specifika ord. Något anmärkningsvärt är även att eleven 

behärskar begreppet nyckelord trots att jag inte nämnt något om det. Detta kan verka moget 

för en elva åring, att veta vad nyckelord är men även i vilka sammanhang det används. Enligt 

elev A var det lättare att hänga med och förstå under det första testet trots att det var längre. 

Återigen kommer vi till vikten av scaffolding här då eleven anser det vara lättare att lyssna 

med hjälp av material som assisterar lyssnaren, i detta fall bilder och text. En eventuell 

lösning på detta för pedagogen är att låta eleven träna på att lyssna utan att ta hjälp av 

liknande material, och istället försöka lära sig att fokusera på att enbart lyssna.  

  Elev B påpekar däremot att hen inte förbereder sig på något sätt utan vill ”improvisera fram 

situationen” (Elev B, se bilaga 2). Strategin hos elev B är något som hen arbetat fram själv 

med hjälp av sina kunskaper i engelska. Ser vi till elevens trygghet samt hur bekväm eleven är 

vid behandling av det engelska språket kan vi se till det citat jag tidigare refererade till från 

lgr11 (se sida 4), där kunskaper i främmande språk bidrar till att eleverna deltar i kulturella 

och sociala sammanhang i större utsträckning.  

     Prestationsmässigt hade elev B knappast svårigheter vid det test jag genomförde, utan 
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presterade bra. Med tanke på de krav som formuleras i kunskapskraven framgår det inte 

tydligt ifall strategierna som eleverna använder behöver läras ut av pedagogerna. Utan om 

eleven själv finner en strategi som fungerar bäst för denne är betyget A fortfarande fullt 

möjligt att nå.  

     Elev B förklarade att varken den ena eller den andra hörövningen varierade i svårhetsgrad, 

trots att eleverna under det första testet fick ta hjälp av bilder och text. Här visar eleven att hen 

inte låter text eller bild ta allt för mycket fokus under hörövningen. Eleven visar prov på en 

metakognitiv förmåga, alltså att hen är medveten om sitt lärande och tänkande.  

” Man översätter den till svenska, att det kan inte va liksom som en konstig svensk text för att på 

svenska och engelska är rätt så olika i vissa meningar o så” (Elev B, se bilaga 2). 

     Det eleven försöker förklara, men kanske inte förstår, är att det svenska språket både ses 

som ett SVO språk, men även som ett så kallat V2 språk eftersom verbet hamnar före 

subjektet i satser som startar med adverb, till exempel ”nu ser jag dig” (adverb-predikat-

subjekt-objekt). Eftersom engelska är ett SVO språk (subjekt-verb-objekt) blir det därför 

krångligt med ordföljden vid vissa tillfällen när du direkt översätter från svenska till engelska 

eller vice versa.  

      Elev C och D på den andra skolan är de elever som går i årskurs 6 och genomförde NP 

och därför har frågorna under intervjuerna formats lite annorlunda. Elev C förklarar angående 

strategier vid lyssnande att hen inte tänker på några särskilda strategier eller tillvägagångssätt 

för att förstå talad engelska, utan eleven ser det som naturligt att lyssna på engelska och förstå 

hela meningar, i viss grad. Dock framgår det att pappan till eleven varit till stor hjälp för 

dennes kunskaper i engelska, då hen ”får lyssna mycket på engelska”. Föräldern framstår även 

som medveten om hur viktig flerspråkigheten är för eleven, vilket syns i intervjun (se bilaga 

3).   

     I detta sammanhang kan man reflektera över Europeiska unionen (2016) som tydligt lyfter 

fram vikten av flerspråkighet och att elever behärskar minst två språk. Både elev C, men även 

föräldern, verkar målmedvetna vad gäller flerspråkigheten hos eleven i fråga. Elev C blir 

därför ett tydligt exempel på vad Europeiska unionen (2016) strävar efter, då hen presterar bra 

i engelska och har relativt lätt för språket vid ung ålder på grund av att eleven själv och hens 

föräldrar är medvetna om vikten av flerspråkighet. 

     Elev C kan tjäna som exempel på en god språkinlärare, som enligt Börjesson (2012) 

karaktäriseras av att denne söker tillfällen till att träna sina förmågor i språket. Elev C 

förklarar att hen brukar försöka utmana sig själv och kolla på engelska filmer med undertext 
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och på så sätt lyssna på engelska men även läsa svensk text om det uppstår för svåra ord. 

Något annat som karaktäriserar en god språkinlärare är också självständighet och att eleven i 

fråga visar prov på hen tar eget ansvar, något som inte minst syns när eleven berättar om hur 

kul och intressant engelska är för hen, men även när det förklaras hur eleven förbereder sig 

inför de Nationella proven, som för andra elever kan ses som ett väldigt jobbigt test att 

genomföra. Men för eleven i fråga så verkade hen sansad och behärskad inför de olika 

momenten. 

      Elev D visar även prov på bottom-up strategier då hen är självständig och tar eget ansvar 

för sin utveckling vad gäller språk. Eleven förklarar att hen tar vara på tillfällen i hemmet då 

det finns utrymme för träning vad gäller engelska, även vid tillfällen då eleven underhåller sig 

med bland annat tv-spel. Hen verkar kunna se det stora i att kommunicera i tv-spel och inte 

bara ”spela”. Vad gäller strategier kan vi se spår av bottom-up hos eleven som förklarar att 

hen försöker lyssna på hur ordet ”flyter i meningen” (Se bilaga 4). Det kan tolkas som att 

eleven lyssnar efter specifika ord och ord av betydelse i meningen, för att sedan höra hur ordet 

används.  

Det eleven menar specifikt här är nog i de fall det uppstår så kallade homofoner. 

Det är ord som uttalas likadant som ett annat, men skiljer i betydelse. (Homophone, 2016, 14 

april). Här visar återigen eleven tecken på att hen är ansvarsfull och mogen i sitt lärande som 

Börjesson (2012) beskriver. Eleven visar att hen tror på sig själv och sin egen förmåga att 

försöka förstå talad engelska, även vid situationer där ord som låter identiskt försvårar 

uppgiften.  

Till skillnad från Elev C så påpekar elev D att engelskläraren på skolan 

(eleverna har samma lärare) har tipsat om strategier vid lyssnande. Vid detta fall innebär det 

en strategi som handlar om att ”lyssna om ordet passar in eller inte” (se bilaga 4). Dock syns 

spår av den strategin som innebär att eleven läser de olika alternativen för frågan och sedan 

lyssnar efter ordet i meningen och tar förgivet att det är rätt svar, dvs. bottom-up. Eleven 

förklarar att hen försöker lyssna efter rätt ord, eftersom det oftast bara finns ett rätt. Risken 

här är att eleven inte lyssnar i syfte att förstå hela meningen, utan snarare lyssnar efter enstaka 

ord.  

Detta ses som en problematisk strategi då årets Nationella Prov formades så att 

samtliga alternativ i en fråga nämns, men bara ett stämmer. Något eleverna verkar vara 

medvetna om är att Nationella proven endast är ett test och inget livsavgörande. Läraren 
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verkar värna om att eleverna inte skall stressa upp sig, utan snarare genomföra provet med en 

lugn och komfortabel känsla om att detta som sagt inte är något prov som avgör elevernas 

slutbetyg, även om proven dock är betydelsefulla för betygen. Pedagogen verkade vara 

medveten om de problem som beskrivs av (Börjesson 2012) angående stress vid dessa prov 

4.2 Observationer 

Vad gäller observationerna av eleverna under hörförståelsetestet från läromedlet och under de 

Nationella proven, var det svårt att se några särskilda beteenden hos eleverna innan de skulle 

lyssna. Majoriteten av eleverna höll dock sina händer någonstans på huvudet när de lyssnade, 

förmodligen för att koncentrera sig extra noga vilket kan ses som någon typ av vanlig 

”handling” hos eleverna när de ska genomföra ett hörförståelsetest. Majoriteten av eleverna 

valde även att inte lägga något fokus på materialet, utan de valde att antingen blunda eller 

stirra mot väggen. När det inte finns bilder eller text som kan hjälpa eleverna väljer de alltså 

att inte rikta något fokus alls på pappret utan de anstränger sig för att lyssna på innehållet 

genom att medvetet inte läsa frågorna samtidigt som de lyssnar, något som inte alls liknar den 

rutin som eleverna är vana vid hörförståelsetest från deras läromedel. 

       Under det hörförståelsetest jag genomförde på den första skolan uppstod det situationer 

då eleverna inte förstod innehållet, vilket ledde till att eleverna per automatik började hjälpa 

varandra. Eftersom varje elev hade varsin dator kunde de när som helst pausa testet om 

oklarheter eller dylikt uppstod. Det jag var tydlig med var att eleverna inte skulle säga några 

svar till varandra, utan assistera och försöka hjälpa eleven i fråga som behöver hjälp att finna 

svaret själv. Testet blev inte optimalt då eleverna som sagt kunde pausa när de inte förstod 

eller hade frågor. Detta kan kopplas till Vandergrifts (2004) studie som visade på att elever 

förbättrade resultaten efter att ha sänkt hastigheten på hörförståelsetestet. Dock visade det ju 

även att eleverna inte utvecklade sina kunskaper i engelska eftersom de själva kunde anpassa 

svårighetsgraden. 

        Under det tillfället jag var på besök i den andra skolan och observerade eleverna som 

genomförde de nationella proven, var det desto svårare att upptäcka några särskilda tecken 

eller drag som eleverna visade innan samt under testet. Eleverna verkade lugna och 

behärskade vid provet och vid diskussion med pedagogen verkade hen nöjd men inte förvånad 

över hur eleverna skötte genomförandet.   
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4.3 Intervjuer med pedagoger om strategier 
 

Att kort nämna om pedagogerna är att de båda varit aktiva i verksamheten under längre tid. 

De är rutinerade och erfarna efter många år i skolan som pedagoger. Det kändes därför tryggt 

att använda detta tillvägagångssätt som innebar att jag intervjuade pedagogerna via mail. Det 

som följer är en analys av den första pedagogen, som hade två elever i årskurs 5, följt av en 

analys av den andra pedagogen som hade två av de intervjuade eleverna i årskurs 6. 

4.3.1 Intervju med den första pedagogen 

 

Vad gäller strategier vid lyssnande ansåg den första pedagogen att detta är något som hen 

kontinuerligt arbetar med i den nuvarande klassen. Det är något som hen efter många års 

erfarenhet uppfattat som otroligt viktigt för elevernas långsiktiga lärande. Det pedagogen 

förklarar är att det kan vara svårt att lära sig använda en strategi för att lyssna då det är 

individuellt hur man förmår sig att förstå engelska. En del av eleverna har exempelvis med 

hjälp av olika ”verktyg” i hemmet utvecklat sin förmåga att förstå engelska, vilket naturligt 

leder till att de förstår hela meningar och kan lyssna efter specifika detaljer eller budskap i 

meningarna. Andra, mindre erfarna elever behöver enligt pedagogen assistans med att lära sig 

att kunna lyssna olika beroende på vad det är han eller hon lyssnar på. Hen menar att vid ett 

hörförståelsetest behöver eleverna lyssna efter specifika detaljer då det ofta är flervals frågor, 

här pratar läraren om bottom-up strategin, som innebär att fokus läggs på innehållet och 

eleverna försöker lyssna efter specifika ord eller budskap. Utifrån vad pedagogen säger verkar 

hen medveten om bottom-up strategin. Nästa fråga handlade som tidigare nämnt om 

pedagogen ansåg sina elever medvetna om vilka strategier de använder vid hörförståelsetest. 

Naturligtvis ansåg pedagogen att eleverna i klassen var medvetna om vilka strategier de 

använder, annat vore märkligt. Dock förklarade pedagogen att samtliga elever i klassen inte 

behärskar dessa strategier, men hon var säker på att eleverna vet vilka olika strategier som 

finns. För att göra eleverna medvetna förklarar pedagogen att hen brukar konstruera egna 

uppgifter som varierar beroende på vilken strategi hen vill att eleverna ska träna på, men även 

för att låta eleverna fundera på vad som är väsentligt att lyssna på. En uppgift kan till exempel 

handla om att eleverna ska förbereda sig genom att läsa om uppgiften och skaffa sig en 

förförståelse innan testet. Här ser vi tecken på top-down strategin, som går ut på att eleverna 

med hjälp av en förförståelse ska kunna förutspå vad som kommer hända. Frågan om hur 

pedagogen arbetar för att främja elevers förmåga att lyssna och förstå engelska ansåg hon vara 

en väldigt omfattande och svår fråga att besvara, då pedagogen går mycket på intuition under 
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lektionerna. Det som efterfrågas och behövs i klassrummet för stunden är det som hon arbetar 

med, och det är svårt att förklara vad det exakt är menar pedagogen. Men något hen tänker på 

är att uppmana eleverna till att tro på sig själva och våga i klassrummet. Något pedagogen 

förklarar att hen varit med om mycket under sin tid som lärare är elever som tvekar och inte 

tror på sin förmåga, vilket leder till lägre betyg än vad kunskaperna har kapacitet till.  

4.3.2 Intervju med den andra pedagogen 

 

Den andra pedagogen har som jag nämnde tidigare liknande uppfattningar vad gäller 

strategier vid lyssnande. Men på den första frågan ansåg pedagogen att strategier vid 

lyssnande är något som hen anser är viktigt i ett mer långsiktigt tänk. Vid detta stadie som 

pedagogens elever befinner sig i så förklarade pedagogen att det inte är väsentligt att lägga 

fokus på att lära eleverna flertalet olika strategier. Det förvirrar och försvårar inlärningen av 

engelska menar pedagogen. Istället handlar det om att hjälpa eleverna finna en trygghet i att 

förstå engelska, ge dem tillit och uppmuntra eleverna till att våga misslyckas och ta lärdom. 

Dock vill pedagogen vara tydlig med att hen inte på något sätt säger att strategier vid 

lyssnande är något negativt. Poängen menar hen är att innan man som pedagog kan lära ut 

strategier gäller det att uppmuntra eleverna till att tycka om engelskundervisningen.  

Vad gäller den andra frågan blir svaret relativt självklart menar pedagogen då hens 

undervisningsstrategi inte går ut på att lära eleverna strategier vid lyssnande, utan det handlar 

mer som sagt om att motivera och hjälpa eleverna med att ge dom självförtroende vid 

engelskundervisningen. Vid ett hörförståelsetest är givetvis målet att samtliga elever förstår 

hela meningar, och för att göra det menar pedagogen att självförtroendet hos eleverna är 

direkt avgörande. Pedagogen klargör dock att hen tror eleverna i klassen är medvetna om vad 

det använder för strategier när de lyssnar. Det behöver dock inte vara några välkända 

strategier, utan pedagogen menar att varje elev har sin egen strategi för att förstå engelska. 

Och pedagogens uppgift är att hjälpa eleverna att förstå engelska på det sätt som funkar bäst 

för varje individ. I ett mer långsiktigt tänk menar dock pedagogen att det är viktigt att 

eleverna använder sig av olika strategier beroende på om det är en konversation eller om det 

är en monolog som en elev ska lyssna på. Då behöver man lyssna olika menar pedagogen. För 

att föra en konversation framåt behöver du förstå om det exempelvis är en fråga, ett budskap 

eller ett meddelande som sägs.  

          För att främja elevernas förmåga att lyssna och förstå talad engelska förklarar 

pedagogen att hen lägger stor vikt vid att kontinuerligt tala engelska i klassrummet, att ha en 

aktivt klassrum. Det är något som många andra lärare underskattar, de överlåter engelskan till 
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cd-spelare och hörövningar menar pedagogen. Att tala engelska med sina klasskamrater 

menar pedagogen blir bättre träning än att lyssna på ett band eller genomföra en redan färdig 

dialog ifrån till exempel läromedlet, vilket även styrks av psykologen Vygotskij som pratar 

om interaktionen mellan barn för språkinlärningen (Säljö, 2012). Även Börjesson (2012) 

påpekar hur språkinlärningen påverkas positivt av interaktion och samspel mellan eleverna. 

Därför lägger pedagogen mycket tid på genomgångar vid start och avslut av lektion, där hen 

försöker aktivera så många elever som möjligt. Något som pedagogen även trycker på är att 

uppmuntra eleverna och ge dem en positiv känsla varje gång de har engelskundervisning.  

 

5. Diskussion 
 

Top-down strategin och Vandergrifts modell är båda moment eller strategier där förberedelse 

är en del av själva strategin. Dock kan inte elever alltid vara förberedda och därför behöver 

elever även träna på exempelvis bottom-up strategin som innebär att eleverna lyssnar mer 

noggrant efter specifika ord och detaljer som hjälper lyssnaren att dra kopplingar och förstå 

vad som sägs. Denna metod kan vi se hos elev B som förklarar att hen lägger full fokus på att 

förstå detaljer och specifika ord för att begripa hela meningen i fråga. 

         Vad gäller de två olika verksamheterna som jag besökt så är det relativt stora skillnader 

på pedagogernas arbetssätt och hur respektive jobbar med strategier vid lyssnande, men det 

finns även skillnader i elevernas attityder till engelska. Trots att två av eleverna går i årskurs 5 

upplever jag att de var med medvetna om strategier än vad de eleverna som går i årskurs 6 

var. I intervjuerna förklarade de mer utförligt vad de tänkte på och hur de gick tillväga när de 

lyssnade. Exempelvis förklarade elev A tydligt att hen försöker leta efter detaljer och 

specifika ord som hjälper hen att förstå innehållet. Som tidigare nämnt kan vi här relativt 

enkelt dra kopplingar till bottom-up strategin. Ser vi istället till exempelvis elev C syns det att 

eleven inte är särskilt medveten om vilka strategier som hen använder vid lyssnande. Hen 

förklarar istället att kunskaperna i engelska ligger i att föräldrarna i hemmet har hjälpt och 

stöttat eleven. Vilket snarare har lett till att eleven struntat i strategier än att fortsätta utveckla 

sig själv och anpassa sitt lyssnande beroende på vad det är eleven lyssnar på.  

 

 

6. Avslutning 
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Vad gäller ämnets relevans för läraryrket visar denna studie att strategier för lyssnande i 

engelska är en viktig aspekt för elevernas utveckling. I ett långsiktigt perspektiv bör det vara 

möjligt att fler pedagoger blir medvetna om hur undervisningen kan bidra till att eleverna lär 

och utvecklar strategier. Det kan även i framtiden vara så att Skolverket mer preciserat 

förklarar vilka strategier som ska ingå i engelskundervisningen. Men eftersom uttrycket 

fortfarande är relativt underbeforskat är det svårt att förstå vad som menas med strategier.  

       Jag har i denna studie undersökt vilka olika strategier barn använder sig av i skolan vad 

gäller lyssnande av engelska. De mest frekvent använda strategierna är bottom-up samt top-

down strategierna. Undersökningen visar att det finns olika sätt att tillämpa dessa strategier 

på, beroende på vilken situation lyssnaren ställs emot. Bottom-up strategin kan till exempel 

ses som mer effektiv om lyssnaren ska föra en dialog, eftersom lyssnandet går ut på att lyssna 

efter specifika ord och detaljer som skapar kontexten för just det samtalet. Däremot top-down 

strategin är svår att tillämpa vid konversation, eftersom denna strategi bygger mer på 

förförståelse för ett ämne. Därför ses denna strategi som mer effektiv vid till exempel ett prov 

där eleverna får reda på provets ”topic” och därefter införskaffar sig information. 

     Vad gäller pedagogernas arbete för att främja elevers strategier vid lyssnande i engelska 

nämner respektive att det är viktigt att arbeta fram en positiv känsla hos eleverna under 

engelskundervisningen. Att eleverna har självförtroende och vågar misslyckas är ett 

framgångsrikt recept då det enligt pedagogerna främjar lärande. I ett mer långsiktigt tänk 

menar pedagogerna även att strategier för lyssnande i engelska är viktigt för elevernas 

utveckling.  
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Bilagor  

Bilaga 1, intervju med elev A på den första skolan 

 

Transkribering 1 

M – Okej, eh hur förbereder du dig inför ett hörförståelse test? 

Elev 1 – mm, som det där som vi gjorde nyss? 

M – Aa precis 

E1 – De, det jag gjorde va att va hetere, jag försökte såhära mm, först läste jag vad vi skulle 

lyssna på så jag fick en bild, sen försökte jag att fokusera på att höra och komma ihåg hela 

texten asså inte fokusera på något annat  

M – Så du försöker förstå hela innehållet, allt som sägs hela tiden? 

E1 – mm 

M – Aa det är ju bra 

E1 – Försöker såhär komma ihåg det 

M – mm 

M- Okej om vi kollar på nästa fråga, använder du dig av någon särskild strategi när du lyssnar 

och ska förstå engelska?  Är det nånting särskilt som du vet att jag ska lyssna efter specifika 

ord kanske eller 

E1 – ehm,  

M – Är det nåt du tänker på? 

E1 – Jag tänkte såhära typ, pårenhär andra såvare såhära, uh vahettere att det var en kille som 

ramlade av en elefant 

M – mm 

E1 – O då tänkte jag att jag skulle komma ihåg typ nyckelord eller vad man ska säga, såhär 

typ uhm, det första att han ramlade av elefanten skulle jag komma ihåg elefant och så kom jag 

ihåg det och sen så vare såhär typ nåt annat typ att han var vid doktorn såhär berättade att han 

bröt massa ben och sånt  

M – mm 

E1 – oså försökte jag typ komma på något ord för att komma ihåg hela den där 

M – Ah kej smart så du kopplade det genom att elefant och sen sjukhus att han skada sig och 

sånt? 

E1 – mm 

M – ah det är ju jättebra 



20 
 

M – Ehm, har din lärare tipsat eller lärt dig hur du använder just den strategin eller nå annat? 

Eller har du kommit fram till det där själv genom att du kanske spelar spel eller lyssnar på 

musik att du liksom lär dig ord eller hur 

E1 – Ehm, för länge sen, eller ja kommer inte ihåg, det va typ det var inte i den här klassen i 

alla fall det var nåra år sen 

M – Mm 

E1 – Då skulle vi såhär skriva ner nyckelord om såhär text 

M – Mm 

E1 – O sen så såhär, hade vi typ, alla hade glömt bort det, eller va man ska säga såhär, sen så 

börja ja göra det igen när jag jobba med det här temat 

M – Mm 

E1 – uhm, o då va de såhär en fråga som vi skulle svara på så skrev jag såhär det var ett 

jättelångt svar som jag hade, så jag skrev om massa nyckelord, o sen så, o sen ända sen dess 

har jag börjat med nyckelord igen 

M – Ah okej men det är jättebra 

M – Uhm, tycker du om att lyssna på engelska? Tycker du, förstår du engelska bra, musik 

liksom lyssnar du på texter då liksom? 

E1 – mm, jag tycker såhär, ja har ja har varit… asså typ, jag kan, såhär typ jag har varit jag 

har kunnat mer engelska än vad jag egentligen ska göra, ja e nästan jag va såhär liten, och det 

är föratt va hetere, jag hade, när jag va liten hade jag såhär , jag har ju en storasyster och en 

storebror som e såhär typ kanske 10 år någonting äldre än mig, o dom brukar såhär, dom va 

jättebra på engelska då och så bruka dom kolla på såhär  ”the simpsons” eller nåt, och då 

brukar jag kolla på det jätteofta , o så lärde jag mig såhär mycket av sånt 

M – mm det är jättebra också, att du tränar på engelska  

M – Ehm, det och sen det första testet, var det lättare att förstå det innehållet än det andra , 

varför tror du det? 

E1 – ehm, det första texten, det va ju jag tror typ om jag kommer ihåg rätt så var den längre,  

M – mm 

E1 – än den andra, fast vad hetere vi fick ju kolla i boken  

M – Och det hjälper mycket tycker du?  

E1 – Mm  

M – mm 

E1 – det va massa såhär typ det va kanske typ ett namn eller nåt som jag inte visste hur jag 

skulle stava så kolla jag det 

M – mm aa det är jättebra, bra då får jag tacka för intervjun. 
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Bilaga 2, intervju med elev B på den första skolan 

Transkribering 2  

 

M – Uhm, hur förbereder du dig inför ett hörförståelsetest? 

Elev 2 – Jag tror nog inte jag skulle förbereda mig så mycket, tror jag mer skulle improvisera 

fram situationen 

M – Och med det menar du att du skulle liksom inte kanske tänka på så mycket utan ba ta åt 

dig så mycket som möjligt av det du hör? 

E2 – Aa precis 

M – Aa, ehm när du lyssnar på engelska, använder du dig av någon särskild strategi som du 

vet som du är medveten om, lyssnar du efter speciella nyckelord eller 

E2 – Jag brukar lyssna på ordet och, tänka efter varje bokstav i ordet och sedan skriva varje 

bokstav och se om det ser ut som att det skulle kunna vara ett ord liksom 

M – mhm 

E2 – Och sedan, aa man märker ju om man skrivit rätt för man ser ju på texten om man säger 

så, så nä inte riktigt en strategi men, eh skriver bara 

M – Mmhm, så men om du får en ganska lång mening liksom,  

E2 – mhm 

M – För, hur försöker du förstå hela meningen eller, om, som den vi lyssnade på nu med 

elefanten  

E2 – Mm 

M – Lyssnar du kanske bara på elefant och sjukhus oså drar du en koppling av att han, det har 

hänt något eller lyssnar du på hela meningen? 

E2 – Jag lyssnar ord efter ord och sen, ah lyssnar på hela meningar rättare sagt 

M – Aa, ah  kej , ehm har din lärare tipsat dig eller lärt dig hur använder just den, ah strategin 

av att du lyssnar efter helheten då eller är det nånting du kommit fram till själv utifrån att du 

kanske sett på serier film eller musik, lyssnat på det liksom  

E2 – Lärarna har ju, uhm, tipsat om några olika strategier men jag har kommit på en egen  

M – mmh 

E2 – Aa från att kolla på film och lyssna på musik och så, så de 

M – Så de, du har lärt dig engelska strategier själv liksom kan man säga 

E2 – Aa 

M – Lite ah, uhm vad tycker du om att lyssna på engelska tycker du det är lätt och 

underhållande asså gillar du på att lyssna på musik försöka lyssna på vad dom sjunger eller  
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E2 – Ah, jag lyssnar mycket på engelska låtar och gillar att lyssna på engelska, det är liksom, 

aao 

M – mm, aa det är bra på fritiden där . Ehm och om vi ser till dom två hörövningar som vi 

gjorde idag, tyckte du att det var lättare att göra den andra än den första eller vice versa?  

E2 – Jag skulle nog säga att båda var rätt så likadana så dom 

M – Okej 

E2 – Det var inte så stor skillnad på dom , faktiskt 

M – Trots att ni fick kolla på bilderna och läsa texten på första 

E2 – Ne de var inte jättestor skillnad 

M – Akej, ne det är jätteintressant 

M – Ehm, du nämnde att din lärare, att dom tipsar om strategier skulle du kunna ge exempel 

på någon strategi som dom du vet att han eller hon nämnt för dig? 

E2 – Kolla på nyckelord och hålla på lite sådär med texter , och att man, om man, om man 

läser en text  

M – mmh 

E2 – Man översätter den till svenska, att det kan inte va liksom som en konstig svensk text för 

att på svenska och engelska är rätt så olika i vissa meningar o så, så att då tipsar dom om att 

man ska läsa och så får man improvisera fram lite ord  

M – mmh 

E2 – om vi säger så 

M – då får jag tacka för intervjun  
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Bilaga 3, intervju med elev C på den andra skolan 

M – Hur förbereder du dig inför ett hörförståelse test? 

Elev 3 – Mest brukar jag vara fokuserad och se så jag har allting på bänken, linjal, penna, 

sudd och ah vara fokuserad så man lyssnar på vad läraren säger och så man förstår allt och så 

man verkligen är med på 100 vad han gör.  

M – När testet har börjat, lyssnar du efter något särskilt då eller, typ nyckelord eller försöker 

du förstå hela meningen eller? 

E3 – Eh, det är rätt så enkelt att förstå hela meningarna för det brukar vara ganska enkelt, så 

jag brukar gå på hela meningarna.   

M – Uhm, skulle du säga att det är en strategi som du använder när du lyssnar på engelska?  

E3 – Aa  

M – När du försöker förstå hela meningarna? 

E3- Aa 

M – Denna strategi, är det något som din lärare tipsat dig om eller har du kommit fram till det 

själv eller? 

E3 – Nej men jag har ju en farsa som är uppväxt i USA så det är mycket engelska hemma då 

liksom, så jag får lyssna på mycket engelska, han lär ju mig rätt så mycket och han tycker det 

är viktigt att jag lär mig ett andraspråk.  

M – Har han sagt varför han tycker det är viktigt? 

E3 – Ja, eller han har typ sagt att just det engelska språket är så pass stort idag, sen har han 

även sagt att om jag lär mig flera språk så hjälper det mig i skolan. 

M – Okej, men om vi går tillbaka till strategier, brukar era lärare ta upp olika strategier eller 

tipsa er om hur ni kan göra för att enklare förstå engelska? 

E3 – Nej, alltså våra lärare brukar påminna oss om att lyssna noga, även fast dom brukar ta 

om det.  

M – Vad tycker du om att lyssna på engelska? 

E3 – Det är roligt! 
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M – vad är det som är roligt då?  

E3 – Allting, engelska är ett roligt språk, särskilt när man förstår det.  

M – Brukar du försöka förstå engelska när du till exempel lyssnar på musik eller kollar på 

film utan text? 

E3 – Jag brukar se engelska filmer med svensk undertext för att prova se om jag förstår något 

av det dom säger, men ibland blir det för svårt och då är det skönt att kunna läsa, då brukar 

jag lära mig massa nya ord.  

M – Ni ska ju genomföra de nationella proven i engelska imorgon, är det något särskilt du 

tänker på som du antingen ska göra innan eller under proven?  

E3 – Jag är lite nervös men det ska bli spännande och se hur det går för mig, engelska är mitt 

favoritämne så jag vill verkligen göra bra ifrån mig.  

M – Eh, också sista frågan, vad har eran lärare sagt inför de nationella proven, något som ni 

ska tänka på eller?  

E3 – Uhm, dom har inte sagt så mycket, det har varit mycket annat som tagit tid nyss, vi hade 

nationella i matematik så det har tagit mycket fokus, men nu i slutet har de varit tydliga med 

att vi ska se det som vilket test som helst, och att det inte är direkt avgörande för betygen. Jag 

tror dom vill att vi ska vara lugna inför proven så vi inte stressar upp oss. 

M – Då får jag tacka för intervjun.  
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Intervju med elev D på den andra skolan 

M – Hur förbereder du dig inför ett hörförståelse test? 

Elev 4 – Eh, jag förbereder mig inte mycket utan jag försöker fokusera på att träna varje gång 

vi har hörförståelse under lektionerna i den här engelska boken eller när jag är hemma.  

M – Hur menar du då, hur tränar du inför ett hörförståelse test? 

E4 – Jag tänker för det, asså, jag vet inte hur jag ska förklara men jag sitter och försöker 

fokusera på just det som sägs då, och förbereder mig på vad som ska sägas. Eftersom det 

oftast är något ord av flera som man ska lyssna efter försöker jag höra hur ordet flyter i texten, 

för att veta vilket ord som är rätt. Eller om jag är hemma så typ är det film eller musik då jag 

försöker, asså lyssna på engelska liksom. 

M – Skulle du säga att det här är den strategin som du använder dig av när du lyssnar på 

engelska?  

E4 – Aa 

M – Denna strategi, är det något som du själv kommit fram till eller är det din lärare som 

tipsat och hjälpt dig med hur man kan lyssna på engelska för att förstå innehållet? 

E4 – Nej asså det är våran lärare som har sagt att man ska lyssna och försöka tänka på hur 

ordet passar in eller inte. Det finns oftast bara ett rätt ju, och då får man lyssna på meningen 

och läsa ordet samtidigt, för att försöka förstå bakgrunden liksom, typ.  

M – Okej, aa jag förstår. Tycker du om att lyssna på engelska?  

E4 – Mm, ja, det är kul att lyssna på språket men ibland är det svårt att förstå vissa ord och så. 

M – Om du lyssnar på musik eller så, försöker du förstå texten då ibland? 

E4 – Ah ibland så förstår jag enkla meningar och då översätter jag det automatiskt till svenska 

för att förstå vad dom sjunger liksom, men när det är svårare ord och meningar lyssnar jag 

bara på låten.  

M – Du tycker ändå det är kul att liksom utmana dig och så eller? 

E4 – Ja asså det är roligt, men för engelska är så stort idag. När jag spelar tv-spel är det 

jättemycket engelska och då kan det vara bra att försöka översätta och förstå, så det är kul. 
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M – Ni har ju nationella proven imorgon, är det något särskilt som du tänker på att du ska 

göra antingen innan eller under hörförståelse testet? 

E4 – Ja asså jag ska ta det lugnt och inte stressa upp mig, och göra det jag kan. Annars är det 

inget speciellt.  

M – Okej, vad har eran lärare sagt inför de nationella proven då?  

E4 – Ja men det att ta det lugnt och så, och inte vara stressad eller så för det är bara ett prov.  

M – Då får jag tacka för intervjun.   

 

 


