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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate Upper Secondary School students’ 

awareness of what methods they use to understand spoken English and how 

that awareness correlate with motivation. Furthermore, it is to illustrate what 

significance it has for understanding, motivation and ability to use ones 

English outside school. 

By implementing a questionnaire, investigating 132 students, I found that 

students at Upper Secondary School, regardless of ability, are well aware what 

they do to understand spoken English and that they to a large extent are driven 

by intrinsic motivation. 

Boys and girls differ regarding how they use their English outside school and 

how difficult they experience understanding of spoken English. The difference 

is that boys play online games to a larger extent than girls. Girls also find 

understanding spoken English more difficult than boys. Students at training 

lines preparing for university are more aware of the methods they use to 

understand than other students and students who use their English outside 

school declare a lower degree of motivation. 
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Sammanfattning  

Syftet med innevarande studie är dels att belysa gymnasieelevers medvetenhet 

om hur de gör för att förstå talad engelska och hur denna medvetenhet 

samspelar med motivation, dels att åskådliggöra vilken betydelse det har för 

förståelse, motivation och förmåga att använda sin engelska utanför skolan. 

Genom en enkätundersökning av 132 gymnasieelever har jag kommit till 

slutsatsen att gymnasieelever, oavsett förmåga att förstå talad engelska, är väl 

medvetna om hur de gör detta och att de i hög grad drivs av inre motivation.  

Flickor och pojkar skiljer sig åt med avseende på hur de använder sin engelska 

utanför skolan och hur svårt de upplever att det är att förstå talad engelska. 

Skillnaden ligger i att flickor inte spelar onlinespel i samma utsträckning som 

pojkar och att flickor också upplever en högre grad av svårighet med avseende 

på att lyssna och förstå. Elever på högskoleförberedande gymnasieprogram är 

mer medvetna om hur de gör för att förstå än andra gymnasieelever och elever 

som använder sin engelska utanför skolan uppger en lägre grad av motivation. 

Nyckelord 

Metakognitiva strategier, motivation, hörförståelse, engelska, gymnasiet, 

utanför skolan 
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1 INLEDNING 

”Jag fattar ingenting”, ”de pratar dialekt”, ”de pratar för fort”, ”jag förstår inte 

vad jag ska göra”. Det är kommentarer jag fick från elever på gymnasiet, när 

de hade genomfört ett diagnostiskt prov i engelska. Provet innehöll bland annat 

en hörförståelse och det var den som vållade dem det största bekymret. Elever 

som hade höga resultat i ordförståelse och läsförståelse fick visserligen bättre 

resultat även på hörförståelsen men det var ändå förhållandevis lågt.  

Eftersom det långt ifrån var första gången jag hörde detta började jag fundera 

över hur det där med att lyssna och förstå fungerar och vad som egentligen 

krävs. Jag frågade mig om det är så att eleverna klarar detta automatiskt om vi 

undervisar dem i att läsa och i att lära sig många ord, eller om det krävs något 

mer. Det borde kanske vara en fördel om vi lärare vore på det klara med vad 

elever egentligen gör för att förstå när de lyssnar på ett stycke engelskt tal och 

också hur och var de lär sig den konsten. Vi borde ha nytta av att veta om (och 

i så fall hur) vi ska undervisa detta eller om det är något som elever med goda 

kunskaper i övriga förmågor lär sig på egen hand.  

Kök (2018, s. 176) påpekar, i sin undersökning av samband mellan 

strategianvändning och förståelse, att eleverna går in i lärsituationen med redan 

färdiga strategier för att förstå. Något som de fått med sig från sitt förstaspråk, 

skriver han. Om det stämmer kan det betyda att eleverna hanterar det här på 

egen hand och att vår uppgift endast är att medvetandegöra. 

Hur elever använder olika typer av metakognitiva strategier kan vara ett sätt 

att förklara vad som gör att vissa är bättre på att lyssna och förstå än andra. 

Vandergrift och Tafaghodtari (2010, s. 473) definierar metakognitiva strategier 

som de tankar och beteenden en språkinlärare använder för att förstå, lära sig 

och minnas ny information. De menar att det handlar om att planera sitt 

lärande, att reflektera och utvärdera och att lösa problem som uppstår. En elev 

som på ett effektivt sätt använder metakognitiva strategier är både tryggare och 

mer självständig i sitt lärande (ibid.).  

En elev, som är trygg och självständig, borde också i högre grad drivas av inre 

motivation enligt Self-determination theory, en teori som förklarar motivation 

dels som något som uppstår när vi får möjlighet att tillfredsställa våra 

psykologiska behov, dels som något som är mer eller mindre kontrollerat (Deci 

& Ryan, 2000, s. 227). 

Idag har vi många elever som använder sin engelska i olika sammanhang 

utanför skolan, när de ägnar sig åt olika typer av aktiviteter på nätet. Pia 

Sundkvist (2019) visar, i sin studie av svenska högstadieelever, att de som 

spelar onlinespel har större engelskt ordförråd än de som inte gör det.  

Skolverket (2019) säger, både i syfte och centralt innehåll för engelska 5, 6 och 

7 på gymnasiet, att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla strategier för 

att lyssna. Detta återkommer även i kunskapskraven och ska alltså bedömas. 

Enligt Lundahl (2012, s. 4) måste då eleverna, på något sätt, kunna beskriva de 



Gymnasieelevers metakognition och motivation för att förstå talad engelska

  Annelie Sundström 

2 

 

strategier de använder för att vi överhuvudtaget ska kunna bedöma dem. Detta 

är nödvändigt eftersom vi bara kan utgå från hur eleverna säger sig agera, inte 

vad de faktiskt gör. Det ökar svårigheten med bedömningen, i och med att en 

hel del av dessa strategier är omedvetna (ibid.). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med innevarande studie är dels att belysa gymnasieelevers medvetenhet 

om hur de gör för att förstå talad engelska och hur denna medvetenhet 

samspelar med motivation, dels att åskådliggöra vilken betydelse det har för 

förståelse, motivation och förmåga att använda sin engelska utanför skolan. 

• Vilka metakognitiva strategier uppger gymnasieelever att de tillämpar 

för att förstå talad engelska och vilka typer av motivation anser de att 

de drivs av när de gör detta? 

• Vilka samband kan finnas mellan olika typer av motivation och meta-

kognitiva strategier och hur relaterar dessa samband till förmåga, kön, 

upplevd svårighetsgrad, gymnasieprogram och hur eleverna använder 

sin engelska utanför skolan? 
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet presenterar jag tidigare forskning och den här studiens 

teoretiska utgångspunkter. 

2.1  Att förstå talad engelska 

Kök (2018, s. 170) visar, i en studie av 44 blivande engelsklärare i Turkiet, att 

de studenter som får höga resultat i hörförståelse, också rapporterar en 

jämförelsevis högre användning av metakognitiva strategier. Han skriver också 

att hörförståelse ofta betraktas som det svåraste med att lära sig ett främmande 

språk. Ändå, säger han, får språkinlärare lite eller ingen hjälp alls av sina lärare, 

utan lämnas ofta att själva komma fram till ett sätt att hantera svårigheterna 

(Kök, 2018, s. 163). Också Vandergrift (2004, s. 3), kritiserar den bristande 

undervisningen inom området hörförståelse och menar att orsaken ligger i att 

denna länge har betraktats som en passiv förmåga. Av samma anledning, säger 

han, har hörförståelse inte undersökts i lika stor utsträckning som andra 

förmågor, exempelvis läsförståelse. Ändå måste en lärare, för att kunna 

undervisa effektivt, begripa sig på vad en lyssnare egentligen gör för att förstå 

vad hen hör (Vandergrift & Goh, 2012, s. 4) . 

Vandergrift och Baker (2015, s. 392) menar emellertid att det är möjligt att 

överföra teorier från forskningsresultat om läsande på lyssnande, då 

förmågorna delar många drag. Båda är receptiva och förutsätter såväl språkliga 

kunskaper som kunskaper om omvärlden. Likafullt finns det skillnader 

eftersom lyssnandet är mer komplicerat och innehåller fler variabler: det sker 

i realtid, eleven kan inte backa tillbaka och kontrollera det hen inte förstått och 

det går heller inte att reglera talhastigheten. Att lyssnaren snabbt måste kunna 

segmentera en ljudström till meningsfulla enheter ställer också större krav på 

arbetsminnet. I sin undersökning av andraspråksinlärare och deras olika sätt att 

hantera hörförståelse kommer de fram till att en betydande del av skillnaderna 

mellan framgångsrika och mindre framgångsrika lyssnare kan förklaras med 

användningen av metakognitiva strategier (ibid.). Wang och Treffers-Daller 

(2017, s. 147–149) anser, också de, att de metakognitiva strategierna är viktiga 

för förståelsen men påpekar likväl att förmågan att lyssna och förstå kräver 

många fler typer av kunskap och att det inte är tillräckligt att kunna använda 

metakognitiva strategier. Även allmän språkförmåga, språkfärdighet och 

kunskap bidrar till förståelsen. De menar att både lingvistisk och icke-

lingvistisk kunskap behövs. Eleven måste ha nått en viss språklig nivå, men 

också ha en viss kunskap om omvärlden. Processer av både typen top-down 

och typen bottom-up ingår. Andra faktorer som påverkar, anser de, är vilken 

typ av text eleven lyssnar på, vem eleven lyssnar till, vilken uppgift eleven har 

att lösa och framför allt hur stort ordförråd eleven har. De undersöker studenter 

som läser engelska på universitet i Kina och resultatet av deras undersökning 

visar, hävdar de, att användningen av metakognitiva strategier inte har lika stor 

betydelse som forskningen tidigare ansett (ibid.). 
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2.2 Lyssnarstrategier 

I sin granskning av forskning som bedrivits om undervisning skriver 

Ardasheva, Wang, Adesope och Valentine (2017, s. 545) att de flesta forskare 

inom området lärstrategier skiljer mellan tre olika typer av strategier; 

kognitiva, metakognitiva och sociala/emotionella .  

2.2.1 Metakognitiva lyssnarstrategier 

Forskningen om språkinlärares användning av metakognitiva lärstrategier har 

fått kritik för att den saknar teori. Macaro  (2006, s. 325) reviderar det 

teoretiska ramverket och menar att problemet ligger i att de metakognitiva 

strategierna är oklart definierade. Han anser att viktiga frågor inte har blivit 

besvarade: Vad är de metakognitiva strategierna egentligen och hur ska de 

organiseras? Är de integrerade i den process som äger rum när en individ lär 

sig ett språk eller ligger de utanför? Har de alltid en positiv effekt på 

inlärningen? Hur kan de mätas? Trots detta, skriver han, har forskningen inom 

detta område bidragit till att bygga broar mellan teori och praktik, något som 

gör den värdefull i sammanhanget (Ibid., s. 333). Även Dörnyei (2014, s. 164) 

kritiserar bristen på teori. Den grundläggande fråga som inte blivit besvarad, 

skriver han, är vad det egentligen är för skillnad mellan att lära sig och att lära 

sig att använda lärstrategier. Om eleven lär sig nya ord genom att läsa en 

ordlista, eller om eleven lär sig nya ord genom att markera dem med färg – är 

då det sistnämnda ett exempel på strategianvändning? Vad är i så fall 

skillnaden, undrar han vidare. Ligger skillnaden i färgkodningen?  

En stor del av den forskning som ägt rum inom det här området, har varit 

inriktad på undervisning av strategier (Caruso, Colombi, & Tebbit, 2017; 

Chou, 2017; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010) eftersom elever som använder 

dem verkar få bättre resultat i hörförståelse, än elever som inte använder dem.  

Som exempel kan nämnas Vandergrifts och Tafaghodtaris (2010) undersökning 

av 106 elever i franska, vilka fick undervisning i metakognitiva 

lyssnarstrategier innan de jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 59 

personer. Resultatet visar, konstaterar de, att den grupp som fått undervisning 

utklassar de som inte fått det. En undervisningsmetod som tar fasta på själva 

lyssnandet och inte på produkten av lyssnandet verkar ge eleverna verktyg att 

förbättra sina resultat i hörförståelse, skriver de. Andra undersökningar har 

kommit fram till samma resultat (Baleghizadeh & Rahimi, 2011; Kök, 2018; 

Mahdavi & Miri, 2019).  

Svårigheten i att finna en undervisningsmetod för metakognitiva strategier har 

bland annat berott på att det finns stora individuella skillnader med avseende 

på vilka strategier elever väljer och hur de använder dem. Därför har 

forskningen försökt att identifiera vad som karakteriserar den skickliga 

språkinläraren, för att lärare sedan ska kunna undervisa detta. Dörnyei (2014, 

s. 6) skriver, i sin översikt av forskning om individuella skillnader rörande 

språkinlärning, att det finns flera faktorer som gör en bra språkinlärare: 

språkbegåvning och motivation men också individens förmåga att aktivt och 

kreativt delta i den egna lärprocessen, d v s språkinlärarens användning av 

olika strategier för att lära sig. Resultat, som till viss del motsäger de goda 
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effekterna av undervisning i metakognitiva strategier, presenteras av Fang-

Ying och Ching-Ling (2018, s. 56) då de, i en undersökning av vuxna 

språkinlärare, påvisar att elever som enbart får träna hörförståelse, utan att 

undervisas i strategier, utvecklar sina egna rutiner för att lyssna. De förbättrar 

sina resultat i samma utsträckning som elever som undervisas i strategier. Dock 

tyder deras forskning på att undervisning i strategier ger mer långsiktiga 

effekter, skriver de. 

Också Chou (2017, s. 63) visar, i sin undersökning av uppgiftsbaserad 

språkundervisning, att elever som tränas i hörförståelse utvecklar egna 

strategier och förbättrar sina resultat. Hon hävdar vidare att metakognitiva 

strategier inte är lika viktiga som kognitiva. Fazeli (2011, s. 1316) kommer 

även han, i en undersökning av sambandet mellan användningen av 

lärstrategier och personlighetsdrag, fram till att det finns stora individuella 

skillnader och menar att detta gör att det inte går att fastställa en 

undervisningsmetod som fungerar i alla situationer och för alla språkinlärare. 

Det vore, skriver han, nödvändigt att hitta samband mellan olika 

personlighetsdrag och användningen av lärstrategier för att skapa en modell 

som fungerar. Detta anser han inte låter sig göras eftersom det är omöjligt att 

mäta individuella skillnader.  

Å ena sidan har forskningen alltså konstaterat att det finns ett samband mellan 

höga resultat i hörförståelse och användning av lyssnarstrategier, å andra sidan 

finner den ingen enighet kring vad som egentligen ger effekten. Macaro (2006, 

s. 325) formulerar tre viktiga frågor som han anser inte blivit  besvarade: är det 

mängden strategier, är det arten av strategier eller är det kombinationen av 

strategier som är avgörande? Lundahl (2012, s. 5) ställer också frågan om en 

bra lyssnare, med goda kunskaper i språket, behöver använda fler eller färre 

strategier än en lyssnare med sämre kunskaper. Även han påpekar att en 

språkinlärares framgångar kan bero på andra faktorer än användningen av 

metakognitiva strategier. 

Enligt Kök (2018, s. 176) ligger skillnaden mellan olika språkinlärare inte i 

mängden strategier utan i att hög- och lågpresterande elever använder olika 

typer av metakognitiva strategier. Högst samband finner han mellan resultat 

och de strategier som rör planeringen av lyssnandet. Ytterligare en aspekt ger 

Siegel (2011, s. 319) när han menar att elever som, på ett effektivt sätt, 

använder lyssnarstrategier är bättre förberedda för att lyssna utanför 

klassrummet. Att veta hur man gör när man lyssnar sträcker sig längre än att 

enbart lyssna efter bestämd information i ett uppläst stycke språk, en aktivitet 

som till större delen enbart är kopplad till själva uppgiften i klassrummet, 

skriver han. Vandergrift och Tafaghodtari sammanfattar det hela med att i 

verkliga livet lyssnar man för att förstå, inte för att lösa en uppgift (2010). 

Dörnyei (2014, s. 170) anser att forskningen, istället för att undersöka 

språkinlärares användning av metakognitiva strategier, bör intressera sig för 

”self-regulation”, det vill säga elevens förmåga att själv reglera sin inlärning 

genom exempelvis användning av metakognitiva strategier. Orsaken till detta, 

menar han, är att de metakognitiva strategierna fortfarande inte till fullo blivit 

definierade. Gao och Zhang (2011, s. 38) invänder här att metakognitiva 

strategier och självreglerat lärande är olika delar av samma lärprocess. De 
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menar att delarna kompletterar varandra, genom att de synliggör processer och 

mål med självständigt lärande. Följaktligen behöver de inte bytas ut.  

2.2.1 Självreglerat lärande 

Självreglerat lärande är en process där eleverna själva aktivt deltar i att sätta 

upp mål, att styra sina tankemönster, sin motivation och därmed sitt lärande. 

Självreglerat lärande är, enligt Dörnyei (2005, s. 191), multidimensionellt. 

Med det menar han att processen innefattar kognition, metakognition, 

motivation samt behavioristiska och miljömässiga aspekter vilka eleven 

använder för att förbättra sina akademiska resultat. Det handlar alltså inte 

enbart om språkinlärning, skriver han. Genom aktiviteter som går ut på att 

förutspå innehållet i ett lärmoment, att planera för momentet, att aktivera 

tidigare kunskap och att kontrollera det egna lärandet för att sedan kunna 

reagera och reflektera, blir eleven självreglerande (Rezaei, Keivanpanah, & 

Najibi, 2015, s. 3). Processen handlar alltså om i hur hög grad elever är aktiva 

i sitt eget lärande och kan därför sägas ha en nära koppling till tankarna om 

metakognitiva strategier. Goh (2016, s. 221) finner att framför allt strategierna 

planera och förutspå gör elever bättre förberedda för att lyssna och att själva 

reglera sin utveckling inom området. Ökad användning av metakognitiva 

strategier leder till ökad självreglering och därmed till ökad inre motivation, 

menar hon. 

Även användningen av engelska utanför skolan kan sägas ha betydelse för 

självreglerat lärande. Enligt Sundqvist och Sylvén (2016, s. 117) har en 

språkinlärares självständighet en stark koppling till extramural engelska (den 

engelska som lärs, på köpet, genom en fritidsaktivitet utanför klassrummet) 

och dess möjligheter till språkinlärning. Följaktligen, säger de, är extramural 

engelska en viktig strategi att anamma för den som vill bli en självständig 

språkinlärare. 

2.3  Motivation 

Dörnyei och Skehan (2003, s. 617) hänvisar, i sin text om individuella 

skillnader mellan språkinlärare, till Heinz Heckhausen och hans 

motivationsteori Action Control Theory från 1991. Denna teori innehåller en 

tidskomponent såtillvida att det finns ett före och ett efter: att en person vill 

göra något och varför hen vill göra det är inte detsamma som att faktiskt göra 

det och att lyckas med det. I efterfasen tillkommer faktorer som handlar om att 

upprätthålla och kontrollera motivationen. Det blir nödvändigt att inte ge upp 

och att sätta sig över olika inre hinder mot att fortsätta handlingen. Om vi ser 

motivation ur samma perspektiv som Action Control Theory, säger de vidare 

(Dörnyei & Skehan, 2003, s. 623), kan det förklara lärstrategier som just den 

typ av handlingar som krävs för att upprätthålla motivationen eftersom de är 

just Action Control Strategies. 

Användning av metakognitiva strategier förbättrar studieresultatet. 

Studieresultat och inre motivation har samband med varandra. Språkinlärare 

som drivs av inre motivation, som tycker om att lära sig och som lär sig för sin 

egen skull, presterar bättre. Motivation, speciellt inre, leder till användning av 
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metakognitiva strategier och detta leder i sin tur till ökad autonomi och 

förmåga att själv styra över sitt lärande (Baleghizadeh & Rahimi, 2011, s. 66). 

Sambandet är, menar också Setiyadi, Sukirlan och Rahman (2016, s. 45–46), 

att motiverade elever når framgång i sina studier genom att använda olika 

metakognitiva strategier. Det betyder att det finns en korrelation mellan 

motivation och val av lärstrategier. Eftersom motiverade elever fördjupar sig 

mer i sina studier leder detta till ökad användning av metakognitiva strategier, 

något som i sin tur ger förbättrat studieresultat (ibid.). 

2.4  Engelska utanför skolan 

Under 90-talet gjordes flera undersökningar av hur stor betydelse det har för 

språkinlärningen att använda målspråket utanför skolan. En sådan är 

d’Ydewalle och van de Poels (1999, s. 262 - 269) undersökning av 

holländsktalande belgiska barn, mellan åtta och tolv år. Barnen (327 stycken) 

studerade danska och franska och exponerades för fyra olika typer av korta 

filmer: franskt tal med holländsk text, holländskt tal med fransk text, danskt tal 

med holländsk text och holländskt tal med dansk text. Deras resultat tyder på 

att målspråket som tal och modersmålet som text ger bästa resultat för 

ordinlärning. Men även om sambandet mellan textade filmer och ordförråd 

verkar klarlagt finner man inget samband med grammatik och syntax (ibid.).  

En faktor som leder till att alltfler människor exponeras för allt fler språk är 

tillgången till internet. Chik (2013, s. 835) tar upp frammarschen av det digitala 

spelandet bland unga människor och visar hur språkinlärare själva tar 

kontrollen över sin inlärning genom dessa spel. Datorstödd språkinlärning har 

gått från att vara ett medel för formellt lärande i skolan till att bli ett informellt 

sammanhang där inläraren får sina kunskaper som en effekt av ett 

fritidsintresse och inte som ett resultat av faktiska studier. Han kallar detta 

Naturalistic Computer Assisted Language Learning (Chik, 2013, s. 835–836) 

och menar att spelarna är aktiva inlärare genom att de använder spelandet för 

att lära sig mer av språket samtidigt som de använder språket för att lära sig 

mer av spelandet. På så sätt korsas inlärning med fritid och skapar en plattform 

för användning av teknologi i språkinlärning (Ibid., s. 837). I enlighet med 

dessa tankar finner Sundqvist (2019), i en undersökning av 1000 svenska 

högstadieelever, ett signifikant samband mellan onlinespel och engelskt 

ordförråd hos svenska tonåringar. Hon jämför elever som spelar med elever 

som inte spelar och menar att spelandet bidrar till ett större och bredare aktivt 

ordförråd genom att spelarna tränas i både produktion och interaktion i 

lärsituationer som äger rum på elevens eget initiativ och utanför skolan (Ibid., 

s. 87–88).  

2.5  Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för den här studien är dels konstruktivismen, 

dels teorin om self-determination.  

Konstruktivismen behandlar vad som äger rum inne i huvudet på oss när vi lär 

oss nya saker. Vi är aktiva i vårt skapande av kunskap genom att vi konstruerar 

den utifrån våra egna erfarenheter. 
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Self-determination theory bygger på tanken att motivation styrs av medfödda 

behov och att den är i olika hög grad kontrollerad respektive självständig.  

2.5.1 Konstruktivismen 

I sin text om konstruktivismen beskriver Bada och Olusegun (2015, s. 66) dess 

synsätt som att individen själv konstruerar sin egen förståelse av och kunskap 

om omvärlden. Detta sker, skriver de, genom att vi gör erfarenheter som vi 

sedan reflekterar över.  

Vi måste, fortsätter de, ställa frågor, undersöka och sedan utvärdera vad vi vet 

för att vi ska kunna bli aktiva kreatörer av vår egen kunskap. Som inlärare 

bygger vi ny kunskap på grunden av den kunskap vi har sedan tidigare. Det 

betyder, säger Bada m. fl. (2015, s. 67), att människan inte är ett oskrivet blad, 

utan alltid går in i en lärsituation med tidigare kunskap och erfarenhet i 

bagaget. Denna tidigare kunskap påverkar vilken ny eller modifierad kunskap 

vi skapar i nya lärsituationer.  

En annan viktig aspekt inom konstruktivismen, tillägger de, är att lärande är en 

aktiv process där vi använder vad vi redan kan och vet, där vi lägger märke till 

nya saker när vi får nya erfarenheter och där vi bedömer överensstämmelsen 

mellan gammal och ny kunskap. De menar att vi på så sätt kan modifiera vår 

kunskap. 

Genom assimilation inkorporerar vi ny erfarenhet med gammal och utvecklar 

på så sätt nya synsätt. Denna aktiva process, där vi hela tiden konstruerar och 

utvärderar vår kunskap bidrar till att vi lär oss att lära (Bada & Olusegun, 

2015, s. 70). 

Vi motiveras till att reglera vårt lärande på ett självständigt sätt genom 

kognitiva konflikter eller nyfikenhet (Zimmerman & Schunk, 2001, s. 8). Den 

kognitiva konflikten uppstår då ny information inte stämmer överens med 

tidigare erfarenheter och kunskaper. 

2.5.2 Self-determination Theory SDT 

Self-determination theory (SDT) är sedan mer än 20 år tillbaka den ledande 

modellen för att förstå vad motivation är (Lou, Chaffee, Vargas Lascano, 

Dincer, & Noels, 2018, s. 210).  

Enligt Ryan och Deci (2000, s. 227) antar traditionella teorier om motivation, 

att individen fortsätter ett beteende som den tror ska leda till önskat resultat 

eller mål, medan SDT definierar innehållet i målen och de processer som 

används för att komma dit. 

Teorin bygger på tre grundläggande medfödda psykologiska behov. De 

grundläggande psykologiska behoven är, enligt Ryan och Deci (2017, s. 10), 

kompetens, tillhörighet och autonomi. Olika typer av motivation definieras 

mellan att vara helt autonoma, det vill säga de är enbart viljemässiga och 

reflekterar därmed enbart individens egna intressen och värderingar, och att 

vara helt kontrollerade, det vill säga de står helt utanför individen och upplevs 

som mindre värdefulla. Däremellan finns olika arter av motivation som alla 
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kännetecknas av i hur hög grad de karakteriseras av kontroll respektive 

autonomi (ibid.). 

De optimala omständigheterna för inre motivation, d v s motivation som utgår 

från individens egna intressen, uppstår, enligt Deci och Ryan (2000, s. 233–

235), i situationer där individen får möjlighet att tillfredsställa sitt behov av 

autonomi och kompetens. De hävdar också att upplevd kompetens är grunden 

för alla typer av motivation medan upplevd autonomi är grunden till inre 

motivation (ibid.). 

Enligt Ryan och Deci (2017, s. 18) ger kontrollerad motivation och styrning 

sämre studieresultat. Det ger också andra problem, exempelvis i form av dåligt 

engagemang hos individen. Ökad autonomi leder däremot till inre motivation, 

större uthållighet och bättre kvalitet på lärandet. 

Autonomi är ett centralt begrepp inom motivation. En autonom språkinlärare 

är en individ som har utvecklat förmågan att ta befäl över och styra sitt eget 

lärande, oberoende av andra. Men medan SDT utgår från medfödda 

psykologiska behov som grund för autonomi, är autonomi hos språkinlärare en 

inlärd förmåga som individen själv måste utveckla. Självregleringen har, enligt 

Lou m.fl. (2018, s. 210–212) inte samma källa. 

Lee (2017) lägger till en fjärde aspekt på behov, nämligen behovet av upplevd 

meningsfullhet. Också han finner svårigheter i att förklara behovet av 

autonomi inom språkinlärning med behovet av autonomi som det beskrivs i 

SDT: om en språkinlärare är helt beroende av sin lärare för att planera, styra, 

utvärdera och anpassa sitt lärande, men samtidigt är nöjd med att ha det så, är 

hen autonom enligt SDT, men knappast som språkinlärare (Lee, 2017, s. 4). 

2.6  Teoriernas tillämpning i undersökningen 

SDT och Konstruktivismen skulle kunna kasta ljus över skillnader mellan 
hur olika språkinlärare gör för att förstå det talade målspråket, hur svårt 
de upplever att detta är och hur motiverade de är för att förstå. 

Genom att använda metakognitiva strategier reglerar eleven sitt lärande 
på ett självständigt sätt och lär sig därmed hur det går till att lära. Strate-
gier som handlar om planering, förutsägande, utvärdering och problem-
lösning förutsätter att eleven kan gå tillbaka till den kunskap hen redan 
har för att sedan bygga ny kunskap på denna. På så sätt är eleven aktiv i 
att skapa sin egen kunskap. I utvärderingen bedömer eleven sin insats, re-
flekterar över sina nya erfarenheter och bedömer hur väl de nya kunskap-
erna överensstämmer med de nya. 

Metakognitiva lyssnarstrategier är en del av ett självreglerat lärande. An-
vändningen av dessa leder, i enlighet med tidigare forskning, till bättre 
studieresultat. Bättre studieresultat leder i sin tur till ökad motivation. 
Ökad motivation leder återigen till bättre studieresultat. De gymnasieele-
ver som använder metakognitiva strategier bör följaktligen uppvisa bättre 
studieresultat. 
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Ryan m.fl. (2000) betraktar självreglerat lärande som nära förbundet med 
Self-Determination Theory och dess koncept autonomi. Både SDT och 
självreglerat lärande underlättar inlärning. Extramural engelska kan be-
traktas som en form av självständighet och som en form av självreglerat 
lärande och bör därför ha betydelse för elevers självreglering och moti-
vation för ämnet engelska. 

Det kan således antas att gymnasieelever som är medvetna om hur de gör när 

de lyssnar och förstår och därmed själva kan styra sin inlärning och bygga nya 

kunskaper på det de redan vet genom att använda strategier som exempelvis 

att planera, förutsäga och utvärdera borde också vara mer motiverade och där-

med prestera på en högre nivå. 

2.7  Sammanfattning 

En stor andel av språkstuderande på olika nivåer anser att hörförståelse är 

svårare än att läsa och skriva, ändå varken undervisar vi i eller forskar om 

hörförståelse i tillräckligt hög grad. Istället har vissa forskare försökt förklara 

lyssnande utifrån forskning om läsande, två förmågor som delar många drag 

men som skiljer sig när det gäller lika många. 

Metakognitiva lyssnarstrategier anses bidra till hur väl en språkinlärare förstår 

det talade målspråket. Vissa undersökningar har visat att undervisning i 

metakognition leder till förbättrade resultat, medan andra istället visat att 

eleverna inte behöver undervisas, utan att de utvecklar sina egna metakognitiva 

strategier om de tränas i att lyssna och förstå. Det är också svårt att undervisa 

strategierna eftersom det finns så stora individuella skillnader när det gäller 

vilka strategier vi väljer och hur vi använder dem. Forskningen har alltså inte 

enats om huruvida förmågan att lyssna och förstå gagnas av att läraren 

undervisar om strategier. Därför valde jag att undersöka användningen av 

strategier och att bortse från hur eleverna utvecklat dessa.  

Inte heller har frågorna om vad de metakognitiva strategierna egentligen är 

blivit besvarade till fullo. Innevarande arbete utgår från Vandergrifts och 

Tafaghodtaris (2010) definition av metakognitiva strategier som de tankar och 

beteenden en språkinlärare använder för att förstå och för att lära sig.  

Användningen av metakognitiva strategier och förmågan att reglera sitt eget 

lärande kan sägas vara två sidor av samma mynt. De leder i sin tur till ökad 

inre motivation i och med att denna har en stark koppling till upplevelsen av 

autonomi och kompetens. Att till stor del lära sig sin engelska utanför skolan 

är en annan faktor som ökar den inre motivationen eftersom också detta hänger 

samman med självreglering. 

Elever som upplever sig som självständiga och kompetenta utvecklar 

följaktligen både en högre grad av inre motivation och en större förmåga att 

konstruera sin egen kunskap. 
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3 METOD 

Syftet med innevarande studie är dels att belysa gymnasieelevers medvetenhet 

om hur de gör för att förstå talad engelska och hur denna medvetenhet 

samspelar med motivation, dels att åskådliggöra vilken betydelse det har för 

förståelse, motivation och förmåga att använda sin engelska utanför skolan. 

Jag valde att använda mig av en kvantitativ metod och att dra ett stickprov ur 

populationen svenska gymnasieelever för att utifrån detta sedan kunna dra 

slutsatser om hela populationen (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018, s. 

101). 

Arbetet innebar en kartläggning av fakta som i sin tur gav möjlighet att 

undersöka de olika samband jag var intresserad av. Enligt Johansson och 

Svedner (2010, s. 16) lämpar sig enkät eller prov för att för att få fram fakta 

inom ett brett område och från många respondenter. Den lämpar sig också i 

undersökningar av samband med sådana fakta som resultat, kön etc. (ibid., s. 

24) Utifrån syfte och frågeställningar valde jag att använda en kvantitativ 

metod eftersom denna passar för att undersöka sambanden mellan olika 

mätbara faktorer (Stukát, 2011, s. 34–35). 

Till följd av att jag inte fann några samband mellan kurs (engelska 5, 6 eller 7) 

och resultat i hörförståelse, metakognition eller motivation valde jag att inte 

redovisa de tre kurserna separat utan behandlade dem som en grupp. 

3.1 Enkät 

En enkätundersökning ger möjlighet att nå fler människor och därmed ger den 

en bred uppfattning som gör det möjligt att dra slutsatser av ett mer generellt 

slag (Stukát, 2011, s. 47).  

Därför valde jag att genomföra en enkätundersökning. 

Enkäten skickades digitalt till lärare som ombads distribuera den till sina 

elever. 

En nackdel med att använda enkätmetoden för att fråga elever hur de gör, när 

de ska förstå talad engelska, är att den, till stor del, förlitar sig på elevernas 

förmåga att minnas hur de gör. Ett sätt att motverka detta är att ställa frågorna 

i anslutning till en uppgift i hörförståelse (Yeldham, 2017, s. 19). För att öka 

reliabilitet och validitet samt för att få en uppfattning om elevernas förmåga 

gjorde jag detta. 

Enkäten bestod av fem delar;  

1. en kort hörförståelse 

2. bakgrundsfakta 

3. elevernas rapportering av var de anser att de lär sig sin engelska och 

hur de använder den utanför skolan 

4. elevernas uppfattning om vilka lyssnarstrategier de använder 
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5. elevernas beskrivning av varför de läser engelska och hur de känner för 

ämnet 

3.1.1 Att förstå talad engelska 

För att få en uppfattning om elevernas förmåga att förstå talad engelska inledde 

jag enkäten med en hörförståelse. 

Jag hade att välja mellan att konstruera en egen hörförståelse och att använda 

mig av ett standardiserat prov. I ett standardiserat prov är de psykometriska 

egenskaperna redan fastställda och jag vet att det passar för den nivå jag 

använder det på (Yeldham, 2017, s. 20). I det här sammanhanget skulle jag ha 

kunnat använda mig av ett gammalt nationellt prov, som inte längre är skyddat 

av sekretess. Risken med detta är att vissa elever kan ha fått göra samma prov 

tidigare. Därför valde jag att konstruera en egen uppgift.  

Hörförståelsen var 3,5 minuter lång. Den bestod av ett klipp från Youtube och 

innehöll en monolog (Keillor, 2003). Eleverna fick besvara fem 

innehållsfrågor medan de lyssnade. Varje fråga hade tre svarsalternativ.  

Genomförandet av hörförståelsen ställde större krav på lärarna än om de enbart 

hade behövt lämna ut enkätfrågorna men jag bedömde det som viktigt att 

enkäten besvarades i anslutning till en hörförståelseövning, dels för att jag 

skulle kunna korrelera resultatet med elevernas svar på enkäten, dels för att 

eleverna skulle ha sina strategier i färskt minne när de besvarade frågor om 

dessa.  

3.1.2 Lyssnarstrategier 

Den del av enkäten som behandlade lyssnarstrategier byggde på the 

Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (Vandergrift, Goh, 

Mareschal, & Tafaghodtari, 2006), förkortad MALQ. Den består av 21 

påståenden med en sex-gradig likertskala: instämmer absolut inte, instämmer 

inte, instämmer nästan inte, instämmer till viss del, instämmer, instämmer 

absolut. 

Jag gjorde dock vissa anpassningar till målgruppen genom att jag tog bort ett 

påstående, som jag inte ansåg relevant för våra gymnasieelever, och 

omarbetade några andra. Jag översatte även enkäten till svenska och ändrade 

ordningen på frågorna för att kunna kategorisera dem under rubriker och på så 

sätt minska mängden text. 

Påståendena bygger på en teoretisk modell av metakognition som i sin tur 

bygger på att människan har förmåga att vara medveten om sina egna mentala 

processer (Vandergrift m.fl., 2006, s. 432–433). 

En fem-faktors modell ligger till grund för formuläret: 

1. Strategier för att lösa problem, t ex hur vi gissar och drar slutsatser när 

vi inte förstår (tre frågor). 

2. Strategier för att planera och utvärdera. Hur vi förbereder oss för att 

lyssna och hur vi utvärderar lyssnandet efteråt (tre frågor). 
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3. Strategier som bör undvikas av den som vill bli en bra lyssnare: mental 

översättning (två frågor). 

4. Språkinlärarens uppfattning om hörförståelses svårighetsgrad relaterat 

till andra språkliga förmågor (två frågor). 

5. Strategier för att koncentrera sig och att inte ge upp (två frågor). 

Anledningen till att jag valde att bygga min enkät på formuläret MALQ är att 

det mäter det jag är intresserad av att mäta och att det är utprovat vid tidigare 

undersökningar (Vandergrift & Tafaghodtari, 2010, s. 470). 

3.1.3 Motivation 

I mätningen av elevernas motivation ville jag ha svar på vilken typ av 

motivation som driver dem; inre eller yttre. Eller är de helt i avsaknad av 

motivation? 

Även här använde jag mig av påståenden och samma 6-gradiga likertskala som 

tidigare. Detta gjorde jag dels för att göra det enklare för eleverna att besvara 

enkäten, dels för att få likvärdiga svar i syfte att göra sammanställningen av 

svaren genomförbar.  

Den här delen av enkäten bestod av nio påståenden. De första två handlade om 

avsaknad av motivation, de nästföljande tre om yttre motivation och de sista 

fyra om inre motivation.  

3.1.4 Engelska utanför skolan 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning och hur eleverna använder 

sin engelska utanför skolan frågade jag dem var de anser att de lär sig det mesta 

av sin engelska; i skolan eller utanför, hur beroende de är av den svenska 

textremsan när de tittar på engelskspråkiga filmer och serier, hur ofta de spelar 

onlinespel på engelska samt om de har några andra intressen (YouTube, musik 

etc.) där de använder sin engelska. 

För att göra det möjligt att sammanställa svaren och dra slutsatser om 

skillnader mellan elever valde jag att ge frågorna fasta svarsalternativ. 

3.1.5 Metoddiskussion  

Rose, Briggs, Boggs, Sergio och Ivanova-Slavianskaia (2018, s. 153) anser, i 

sin recension av forskning om lärstrategier, att metakognitiva lärstrategier i allt 

för stor utsträckning undersökts med en enda metod, nämligen enkäter. Vi 

skulle behöva mer kvalitativ forskning för att förstå komplexiteten inom 

området, skriver de. Men användningen av lärstrategier handlar om mentala 

processer som enklast undersöks genom att fråga språkinlärare hur de gör och 

eftersom de inte existerar i ett vakuum är det av intresse att undersöka vilka 

samband de har med andra faktorer. För att det ska vara möjligt måste dessa 

faktorer mätas. 

Validitet handlar om hur väl de frågor som ställs ger svar på det som ska 

undersökas (Djurfeldt m.fl., 2018, s. 104). I den del av enkäten som gäller 
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motivation har jag valt att göra en indelning i inre och yttre motivation. Här är 

gränserna flytande. Jag har till exempel valt att kategorisera påståendet jag gör 

mina uppgifter i engelska för att få högre betyg som yttre motivation, men om 

en elev internaliserat behovet av högre betyg och kämpar för detta utifrån sina 

egna intressen och sin egen vilja kan det klassas som inre motivation. Frågor 

som är tvetydiga på detta sätt skapar validitets- och reliabilitetsproblem. 

Att undersöka lyssnarstrategier innebär även andra problem med reliabiliteten. 

Ett problem är att vi enbart kan förlita oss på hur eleven säger sig göra, inte 

vad hen faktiskt gör eftersom användningen av lyssnarstrategier inte är direkt 

observerbar. Dessutom är det forskarens val som avgör vilka data som ska 

användas (Yeldham, 2017, s. 18).  

För att komma närmare elevens tankar och upplevelser under arbetet med en 

hörförståelse hade jag kunnat använda mig av metoden ”verbal Report”, d v s 

eleven tänker högt omkring hur hen gör: en metod som ger direkt information 

om elevens strategier. Nackdelen är att det är tidskrävande, eftersom det bara 

går att undersöka en elev i taget. Det är heller inte möjligt att tänka högt 

samtidigt med lyssnandet utan det blir nödvändigt att göra paus för att 

återkoppla. På så sätt hade jag även mätt elevens förmåga att minnas (Yeldham, 

2017, s. 18) och därmed minskat validitet och reliabilitet. 

Ett annat sätt att undersöka sambanden mellan strategianvändning, motivation 

och resultat vore att genomföra ett undervisningsförsök. 

Enligt Macaro (2006, s. 321) verkar den här typen av undervisning fungera för 

att hjälpa elever att förbättra sina resultat. Dock under förutsättning att 

undervisningen verkligen fokuserar på de metakognitiva lyssnarstrategiena 

och att den genomförs under en längre tid. Utrymmet för den här 

undersökningen medgav inte alltför tidskrävande metoder. Att ändå använda 

metoden hade inneburit att reliabiliteten minskat. Syftet med undersökningen 

var heller inte att undersöka effekten av undervisning, utan att undersöka 

effekten av användning av de metakognitiva lyssnarstrategiena. 

En annan nackdel med ett undervisningsförsök är att det skulle kunna bli svårt 

att identifiera exakt vad i processen det var som skapade de resultat jag fick 

och att resultaten också skulle bli svåra att generalisera (Johansson & Svedner, 

2010, s. 66).  

Svårigheten i att finna en undervisningsmetod som skulle passa alla och ge var 

och en av eleverna just de strategier som fungerar för just den individen gör 

också att jag valde att inte göra ett undervisningsförsök. 

3.1.6 Bearbetning av enkätsvar 

För att kunna analysera materialet har jag använt mig av IBM SPSS Statistics.  

I syfte att förenkla analysen skapade jag olika index där jag slog samman ett 

antal variabler till en. Innan jag skapade mina index prövade jag hur väl de 

olika variablerna hängde samman genom att ta fram värdet för Chronbach’s 

Alpha (α). Värdet bör ligga över 0,6 för att det ska vara meningsfullt att skapa 

ett index eftersom reliabiliteten för detta annars sjunker.  
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För frågorna om metakognitiva strategier skapade jag ett index för var och en 

av de fem kategorierna: problemlösning (α=0,765), planering och utvärdering 

(α=0,646), översättning (α=0,652), koncentration och uthållighet (α=0,706) 

samt upplevd svårighet (α=0,627).  

För frågorna om motivation skapade jag ett index för inre motivation 

respektive yttre motivation: inre motivation (α=0,725) och yttre motivation 

(α=0,691). 

De sex svarsalternativen är sedan sammanslagna till tre: alternativ ett 

innehåller svaren instämmer absolut inte/inte, alternativ två instämmer nästan 

inte/till viss del och alternativ tre innehåller instämmer/instämmer absolut 

3.2  Urval 

Enkäten riktade sig till elever i engelska 5, 6 och 7 på gymnasiet. Dessa valde 

jag att nå genom deras lärare av den orsaken att jag ansåg detta vara det 

smidigaste sättet att komma i kontakt med eleverna. Genom att lärarna fick i 

uppdrag att genomföra en hörförståelse, blev enkäten även en del av en lektion. 

På så sätt antog jag att motivationen för att besvara enkäten skulle höjas. Det 

var inte bara ännu ett frågeformulär utan även något som deras lärare tog aktiv 

del i.  

Jag gjorde mitt val av lärare genom att, på nätet, gå igenom ett antal kommuner 

i Sverige och söka upp deras gymnasieskolors hemsidor.  På dessa sökte jag 

sedan lärare som undervisar i engelska. Min tanke var att få en blandning av 

stora och små kommuner, friskolor och kommunala skolor för att, genom ett 

representativt urval, uppnå statistisk inferens. Många skolor föll dock bort då 

de inte hade någon information om vilka ämnen deras lärare undervisar i.  

Jag sände enkäten digitalt, via E-post, till 200 gymnasielärare i engelska. 

Lärarna arbetar på 22 olika svenska orter, från Skåne i söder till Lappland i 

norr. En tredjedel av lärarna arbetar på friskolor och två tredjedelar inom den 

kommunala skolan. Att sända ut enkäten digitalt innebar en risk. Det är lätt för 

människor som känner sig överhopade av arbete att bortse från digitala 

meddelanden av olika slag. Jag bedömde ändå att detta var bästa sättet att nå 

så många som möjligt.  

Lärarna ombads sköta hörförståelsen och distribuera enkäterna till sina elever. 

3.3  Bortfall  

Bortfallet blev stort då jag fick in 132 elevsvar. Exakt hur stort är svårt att 

avgöra, eftersom jag varken vet hur många elever var och en av de 200 lärarna 

hade eller hur stor andel av dem som valde att genomföra enkäten.  

En anledning till bortfall var att många elever valde att inte besvara samtliga 

frågor. Till större delen var det frågorna i slutet av enkäten som utelämnats. 

Enligt de lärare jag var i kontakt med var det svårt att hinna med enkäten på 

grund av att undersökningen gjordes under vårterminen med allt vad det 

innebär av förberedelser inför och genomföranden av nationella prov i olika 
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ämnen. Tio lärare hörde också av sig och talade om att de inte längre undervisar 

i engelska på gymnasienivå.  

Enligt Djurfeldt m.fl. (2018, s. 108) innebär bortfall en felkälla som till större 

delen är omöjlig att kontrollera och därför bör den minimeras så långt det är 

möjligt. För att motivera lärare att genomföra enkäten valde jag att erbjuda 

dem att ta del av resultatet. Fem lärare hörde av sig och uttryckte intresse för 

detta. Genom att be de lärare som inte hade möjlighet att genomföra enkäten, 

meddela mig detta kunde jag ändå ha fått en tydligare bild av bortfallet. 

I Sverige är cirka en tredjedel av gymnasieskolorna friskolor. Därför var en 

tredjedel av de lärare jag sände enkäten till, anställda i friskolor. På grund av 

att jag inte vet mer om bortfallet kan jag inte säga om det förhållandet även 

existerar i resultatet.  

3.4  Etiska ställningstaganden 

Forskningsetik handlar om respekt och hänsyn. Genom att följa de 

forskningsetiska anvisningar som utfärdats av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet inger jag, som forskare, förtroende och 

ökar på så sätt motivationen hos de som deltar i undersökningen (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 22). 

3.4.1 Informationskravet 

Deltagarna måste få veta syftet med undersökningen. Lärarna fick information 

via E-post och eleverna, som deltog, fick samma information på enkätens 

förstasida. Eftersom jag inte själv deltog vid genomförandet av enkäten kunde 

jag inte ge någon muntlig information.  

Vidare informerades deltagarna om vad enkäten skulle komma att innehålla 

och om att det var helt frivilligt att delta.  

3.4.2 Samtyckeskravet 

För att kunna gå vidare i enkäten, efter dess förstasida, var deltagarna tvungna 

att lämna sitt samtycke till den. Det är, enligt Johansson och Svedner (2010), 

viktigt att deltagaren får lämna ett informerat samtycke. Därför började 

enkäten med en lättförståelig beskrivning av syfte och undersökningsmetod. 

Eleverna informerades också om att de hade rätt att avbryta sin medverkan 

närhelst de ville och de fick även kontaktuppgifter i den händelse att de 

behövde ställa några frågor.  

3.4.3 Konfidentialitetskravet 

Deltagarna upplystes om att de var helt anonyma och att ingenting skulle 

dokumenteras som på något sätt kunde härledas till dem som individer.  

Eftersom enkäten besvarades digitalt gick den inte att spåra tillbaka till den 

enskilda deltagaren, kommunen eller skolan. Inte heller fanns det något i 

enkäten som skulle ha kunnat avslöja vem som svarat. 
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3.4.4 Nyttjandekravet 

Deltagarna informerades om vad resultatet skulle komma att användas till och 

hade möjlighet att lämna eller neka samtycke efter den informationen. 
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4 RESULTAT 

I det här avsnittet redovisar jag resultaten av undersökningen. Jag presenterar 

elevernas resultat på hörförståelsen och deras rapportering av hur de gör när de 

lyssnar. Jag visar även vilken typ av motivation som driver dem att arbeta med 

sin engelska och vilka samband som finns mellan användningen av 

metakognitiva strategier och typ av motivation. Jag redogör också för vad de 

har för upplevelse av hur svårt det är att förstå talad engelska. Dessa faktorer 

relaterar jag sedan till kön och gymnasieprogram samt till hur eleverna 

använder sin engelska utanför skolan. 

Enkäten besvarades av 132 elever fördelade som visas i tabell 1 (fördelning av 

elever som besvarat enkäten).  

Tabell 1, fördelning av elever som besvarat enkäten n=132/132 

Kön  Språk  Gymnasieprogram Kurs  

Pojke Flicka  Svenska  Annat  

Hög-

skole-

förb. 

Yrkes- 
Este-

tiskt 
Eng 5 Eng 6 Eng 7 

52% 

 

48% 

 

71% 29% 41% 58 % 1% 66% 32% 2% 

Bortfall redovisas med 131/132 där 131 står för antalet svar och 132 för antalet 

respondenter som hade varit möjliga att ta med i beräkningen. Den främsta 

anledningen till bortfallet är elever som valt att inte besvara samtliga frågor.  

Signifikans, p, redovisas i form av stjärnor (* anger p=5% eller mindre, ** 

anger p=1% eller mindre). 
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4.1 Hörförståelse 

Elevernas resultat på hörförståelsen redovisas i figur 1 (resultat i hörförståelse, 

från noll till fem poäng). Resultatet kan sägas vara normalfördelat. 

 

Figur 1, resultat i hörförståelse, från noll till fem poäng n=131/132. 

4.2 Metakognitiva strategier och motivation – vad sä-

ger svenska gymnasieelever? 

Mellan 80% och 100% av respondenterna rapporterar hög användning av de 

olika metakognitiva strategierna. Inre motivation säger sig 91% drivas av, yttre 

motivation 72% medan 7% anser sig sakna motivation. 

De index jag skapat av de variabler jag använt för att undersöka elevens 

användning av metakognitiva strategier korrelerar positivt med varandra enligt 

följande: Planering och utvärdering och översättning (rₛ=0,509** n=65/132), 

planering och utvärdering och koncentration (rₛ=0,484** n=81/132), 

planering och utvärdering och problemlösning (rₛ=0,743** n=69/132), 

koncentration och översättning (rₛ=0,382* n=74/132), problemlösning och 

översättning (rₛ=0,503** n=56/132), problemlösning och koncentration 

(rₛ=0,560** n=66/132). 

De tre variabler jag använt för att undersöka vilken motivation eleven drivs av 

korrelerar med varandra genom att avsaknad av motivation visar ett negativt 

samband med inre motivation (rₛ=0,269* n=88/132) och ett positivt samband 

med yttre motivation (rₛ=0,210* n=97/132). Materialet visar inget signifikant 

samband mellan inre och yttre motivation. 

Att svenska gymnasieelever uppger sig använda metakognitiva strategier i hög 

grad stämmer med konstruktivismens aspekt att lärande är en aktiv process där 

vi använder vad vi redan kan och vet för att inhämta ny kunskap (Bada & 

Olusegun, 2015). Resultatet stämmer också överens med förklaringen av 

motivation i self-determination theory eftersom den höga användningen av 

metakognitiva strategier tyder på hög autonomi, något som i sin tur är grunden 

för inre motivation (Deci & Ryan, 2000). 
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4.3 Samband mellan metakognitiva strategier och mo-

tivation relaterat till förmåga, kön, gymnasiepro-

gram och engelska utanför skolan 

Materialet påvisar varierande samband mellan att använda metakognitiva 

strategier, inre motivation, kön, gymnasieprogram och att använda sin engelska 

utanför skolan. 

4.3.1 Metakognition och motivation 

Resultatet visar en positiv korrelation mellan inre motivation och strategier för 

planering och utvärdering (rₛ=0,331** n=70/132), samt mellan inre motivation 

och strategier för översättning (rₛ=0,264* n=65/132).  Elever som uppger att 

de drivs av inre motivation uppger också en högre grad av strategianvändning. 

Skapar man ett index, ett strategiindex (α=0,760), av det sammanlagda värdet 

av de fem områdena strategier blir korrelationen mellan detta index och inre 

motivation aningen starkare (rₛ=0,387** n=76/132).  

Att användningen av metakognitiva strategier korrelerar med inre motivation 

stämmer väl överens med tidigare forskning (Baleghizadeh & Rahimi, 2011; 

Setiyadi m.fl., 2016) och med self-determination theory, då denna förklarar 

inre motivation som ett resultat av autonomi. Användningen av metakognitiva 

strategier kan betraktas som en form av självständighet.  

4.3.2 Förmåga 

Materialet visar inga samband med avseende på resultat i hörförståelse. 

Resultatet motsäger de tidigare rön som tyder på att metakognition och höga 

resultat hänger samman (Baleghizadeh & Rahimi, 2011; Kök, 2018; Mahdavi 

& Miri, 2019). Inte heller stämmer det med Köks (2018) resultat som visar att 

hög- och lågpresterande elever använder olika typer av strategier. 

4.3.3 Kön 

Materialet visar inget samband mellan strategianvändning eller motivation 

med avseende på kön. 

Materialet visar en positiv korrelation mellan upplevd svårighetsgrad och kön 

(rₛ=0,235* n=99/132) där att vara kvinna står för det högsta värdet. 

Materialet visar en positiv korrelation mellan att spela onlinespel och kön 

(rₛ=0,440** n=131/132) där att vara pojke står för det högsta värdet. 

4.3.4 Gymnasieprogram 

I materialet finns en signifikant korrelation mellan gymnasieprogram och 

strategier för koncentration (rₛ=0,352** n=101/132). Materialet visar även en 

positiv korrelation mellan gymnasieprogram och strategier för problemlösning 

(rₛ=0,214* n=110/132) samt mellan gymnasieprogram och strategier för 

planering och utvärdering (rₛ=0,222* n=110/132). Elever på 
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högskoleförberedande program använder strategierna i högre grad än elever på 

yrkesprogram och estetiska program. 

Jag har inte funnit någon forskning om sambandet mellan olika typer av 

strategier och typ av utbildning (gymnasieprogram etc.). 

4.3.5 Engelska utanför skolan 

En stor andel av de tillfrågade gymnasieeleverna anser att de använder sin 

engelska utanför skolan. Andelen elever som säger att de lär sig det mesta av 

eller all sin engelska utanför skolan uppgår till 58%, 42% spelar ofta onlinespel 

på engelska, 74% läser sällan eller aldrig den svenska översättningen när de 

tittar på engelskspråkiga program och 97% ägnar sig åt intressen där de 

använder sin engelska minst tre gånger i veckan. 

De fyra variabler jag använde för att mäta hur eleven använder sin engelska 

utanför skolan korrelerar positivt med varandra enligt följande: elever som lär 

det mesta/nästan all/all engelska utanför skolan och spelar onlinespel 

varje/nästan varje dag (rₛ=0,261** n=130/132), lär det mesta/nästan all/all 

engelska utanför skolan och tittar lika gärna på otextade engelska program 

(rₛ=0,270** n=130/132). Det finns ingen korrelation med att ha andra intressen 

där engelska används. 

Materialet visar även en positiv korrelation mellan strategier för koncentration 

och uthållighet och att spela onlinespel på engelska (rₛ=0,223* n=102/132). 

Elever som spelar onlinespel tre gånger i veckan eller mer uppger en högre 

grad av dessa strategier. 

Materialet visar också en negativ korrelation mellan inre motivation och hur 

beroende eleven är av att läsa den svenska texten i Tv-program och filmer med 

engelskt tal (rₛ=0,252* n=116/132), där alternativet är helt beroende av texten 

har den högsta poängen. 

Genom att skapa ett index av det sammanlagda värdet av de variabler som rör 

användning av engelska utanför skolan, ett utanförskolanindex (α=0,426), 

kunde jag påvisa en negativ korrelation med strategier för översättning 

(rₛ=0,258** n=89/132) och med inre motivation (rₛ=0,265** n=89/132). Elever 

som, i hög grad, använder sin engelska utanför skolan rapporterar lägre grad 

av inre motivation och också att de i mindre utsträckning använder sig av 

översättning. 

Det låga värdet på Chronbach’s Alpha för detta utanförskolanindex kan tolkas 

som ett resultat av att det inte finns någon direkt anledning till att en person 

som spelar onlinespel också tittar på film utan att läsa översättningen. 

Materialet visar ingen signifikant korrelation mellan strategiindex och 

utanförskolanindex, inte heller mellan utanförskolanindex och resultat i 

hörförståelse eller gymnasieprogram. 

Tidigare forskning har visat samband mellan extramural engelska och 

ordförråd (Chik, 2013; Sundqvist, 2019; Sundqvist & Sylvén, 2016). 

Innevarande undersökning påvisar inget motsvarande samband mellan 

extramural engelska och resultat i hörförståelse.  
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Att extramural engelska skulle kunna betraktas som en viktig strategi att 

anamma för den som vill bli en autonom språkinlärare (Sundqvist & Sylvén, 

2016) motsägs delvis i och med att autonomi betraktas som grunden för inre 

motivation (Ryan & Deci, 2017) och innevarande undersökning  påvisar ett 

negativt samband mellan användningen av engelska utanför skolan och inre 

motivation. Däremot finns ett samband mellan inre motivation och att se på 

engelskspråkiga filmer/serier utan att läsa den svenska översättningen. Det 

sambandet stöder tanken om autonomi som grunden till inre motivation. 

Att materialet visar en negativ korrelation mellan att använda sin engelska 

utanför skolan och att använda strategin mental översättning stämmer inte 

överens med tidigare forskning som påvisat att sambandet finns mellan att inte 

använda strategin och att bli framgångsrik som språkinlärare (Vandergrift 

m.fl., 2006).  

Resultatet stöder till viss del tanken (Siegel, 2011) att elever som använder 

metakognitiva strategier är bättre förberedda för att lyssna utanför skolan, då 

elever som spelar onlinespel på engelska uppger sig använda strategier för 

koncentration och uthållighet i högre grad än elever som inte spelar. 

Resultatet stämmer heller inte med d’Ydewalles och van de Poels (1999) 

slutsatser att film där målspråket talas och hemspråket textas gynnar 

inlärningen av språket. Inget samband kunde uppmätas mellan att se på 

engelskspråkiga program och resultat i hörförståelse.  

4.4 Grad av upplevd svårighet 

Den totala andelen elever som uppger att de tycker att hörförståelse är svårare 

än att läsa, skriva och tala uppgår till 83%. Av flickorna anser 67% att det är så 

och av pojkarna 44%. 

Materialet visar en negativ korrelation mellan upplevd svårighetsgrad och att 

spela onlinespel på engelska (rₛ=0,238* n=97/132). Elever som spelar 

onlinespel tre gånger i veckan eller mer uppger en lägre grad av upplevd 

svårighet. 

Resultatet påvisar likaså en negativ korrelation mellan upplevd svårighetsgrad 

och att lära sig sin engelska utanför skolan (rₛ=0,229* n=97/132). Elever som 

anser att de lär sig det mesta av/all sin engelska utanför skolan uppger en lägre 

grad av upplevd svårighet. 

Materialet visar ingen korrelation mellan upplevd svårighetsgrad och resultat i 

hörförståelse, användning av metakognitiva strategier, motivation eller 

gymnasieprogram. 

Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning (Kök, 2018) som också 

påvisar att en stor andel språkinlärare anser att hörförståelse är svårare än att 

läsa, skriva och tala. 
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4.5 Sammanfattning 

Resultatet i hörförståelse kan sägas vara normalfördelat men inget samband 

kunde utläsas mellan detta, metakognition, motivation, kön, 

gymnasieprogram, upplevd svårighetsgrad eller användning av engelska 

utanför skolan. 

Svenska gymnasieelever anser att de, i hög grad, använder olika metakognitiva 

strategier för att förstå talad engelska. Elever på högskoleförberedande 

program gör det i högre grad än andra elever. Det tyder på att de är medvetna 

om hur de ska göra och att de är självständiga i sitt sätt att angripa ett stycke 

talad engelska. Den självständighet de visar lägger grunden till inre motivation, 

något som de också i uppger att de drivs av. Sambandet mellan metakognition 

och inre motivation är starkt. 

Att använda sin engelska utanför skolan är också en form av självständighet, 

men visar ändå ett negativt samband med inre motivation.  

Elever som spelar onlinespel på engelska och elever som lär sig sin engelska 

utanför skolan rapporterar att de upplever hörförståelse som mindre svårt än 

elever som inte spelar eller tycker att de lär sig engelska utanför skolan. 

Flickor spelar onlinespel i mindre utsträckning än pojkar och de betraktar 

också hörförståelse som svårare än vad pojkarna gör. 
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5 DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

Syftet med innevarande studie är dels att belysa gymnasieelevers medvetenhet 

om hur de gör för att förstå talad engelska och hur denna medvetenhet 

samspelar med motivation, dels att åskådliggöra vilken betydelse det har för 

förståelse, motivation och förmåga att använda sin engelska utanför skolan. 

Både Kök (2018, s. 163) och Vandergrift (2004, s. 3) har synpunkter på att 

hörförståelse har betraktats som en passiv förmåga som lärare inte behöver 

undervisa och som forskare inte behöver undersöka. De kritiserar båda detta 

och Kök (ibid.) menar också att han kommit fram till att en stor del av 

studenterna i hans undersökning finner hörförståelse svårare än andra 

förmågor. I enlighet med Köks resultat visar innevarande undersökning att en 

stor andel svenska gymnasieelever upplever hörförståelse som svårt. Av 

betydelse, för oss som lärare, borde den stora skillnaden mellan pojkar och 

flickor samt kopplingen till att spela onlinespel vara. Med tanke på att pojkar 

säger sig spela onlinespel på engelska i större utsträckning än flickor, samtidigt 

som de rapporterar en lägre grad av upplevd svårighet kan vi anta att det 

förhåller sig som Chik (2013) skriver, språkinläraren som spelar får sina 

kunskaper genom ett fritidsintresse som hen ägnar sig åt av sin egen fria vilja, 

och inte som ett resultat av faktiska studier. Den spelande språkinläraren tar 

därmed själv kontrollen över sin inlärning genom spelandet och skapar på så 

sätt sin egen kunskap i enlighet med vad Bada m. fl. (2015) beskriver. 

Sundqvist (2019) menar att spelandet leder till ett större ordförråd. Att spela 

onlinespel kräver också en djupare förståelse av språket då det finns en mängd 

fackuttryck som måste anammas. Dessa lär sig spelaren under spelets gång och 

direkt (i det här fallet) på engelska. 

Det större ordförrådet och den djupare förståelsen skulle kunna förklara att 

förståelsen av talad engelska inte upplevs som lika svårt av spelarna som av 

icke-spelarna. I materialet går det emellertid inte att utläsa någon skillnad i 

resultat i hörförståelse mellan elever som tycker att det är svårt och elever som 

inte tycker att det är svårt. 

De elever som spelar onlinespel uppger även att de i högre grad använder 

strategier för koncentration och uthållighet när de lyssnar på talad engelska. 

Den slutsats vi skulle kunna dra av detta är att spelandet i sig utvecklar dessa 

strategier genom att det krävs både uthållighet och koncentration för att spela 

och att inte ge upp inför svårigheter som uppstår. En spelare skulle kunna antas 

ha en mer utvecklad tävlingsinstinkt än en icke-spelare, något som kan 

betraktas som nära sammankopplat med strategier som krävs för att inte 

resignera inför motgångar. 

Reliabilitet och validitet för frågan spelar du onlinespel på engelska? minskar 

emellertid genom möjligheten till tolkning av ordet onlinespel. Vad är 

egentligen ett onlinespel? Men om vi antar att frågan ringar in det väsentliga i 

konceptet kan vi dra slutsatsen att spelandet har betydelse för hur svårt 

gymnasieelever tycker att det är att förstå talad engelska och för hur de gör när 

de hanterar de svårigheter som ändå uppstår, men att det däremot inte har 

betydelse för hur bra eleverna lyckas med att förstå den talade engelskan. 
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Bostedt och Boström (2019, s. 51) kommer, i en studie av fyra 

gymnasieprogram vid Sundsvalls gymnasium, fram till att elevers 

studiemotivation följer yrkesinriktningen på programmet. Det vill säga, elever 

på yrkesprogram anser sig mindre motiverade för de gymnasiegemensamma 

ämnena, dit engelska hör. Inneliggande studie har inte funnit några samband 

mellan motivation och gymnasieprogram. Däremot tyder resultaten på ett 

samband mellan gymnasieprogram och användning av strategier för att lyssna 

och förstå. Eftersom framför allt strategier för koncentration och uthållighet, 

för problemlösning samt för planering och utvärdering används i högre grad 

av elever på högskoleförberedande program, kan vi dra slutsatsen att elever på 

yrkesprogram inte är lika medvetna om sin inlärning som elever på 

högskoleförberedande program. Jag har inte funnit något samband mellan 

resultat i hörförståelse och gymnasieprogram och därför kan vi anta att det 

finns andra faktorer som påverkar en språkinlärares förmåga, till exempel de 

som nämns av Dörnyei (2014, s. 6) när han skriver att det finns flera faktorer 

som gör en bra språkinlärare, inte enbart användningen av metakognitiva 

strategier.  

De elever som besvarat enkäten anser att de i stor utsträckning använder 

samtliga strategier. Om detta stämmer innebär det att våra elever är mycket väl 

medvetna om vad de gör när de lyssnar. Det finns dock en risk att de har svarat 

vad de tror att de gör, inte nödvändigtvis vad de faktiskt gör. Detta antyds av 

det faktum att det, till skillnad mot i tidigare forskningsresultat (Baleghizadeh 

& Rahimi, 2011; Kök, 2018; Mahdavi & Miri, 2019; Vandergrift & 

Tafaghodtari, 2010), inte går att utläsa någon skillnad i metakognition mellan 

elever med höga och elever med låga resultat i hörförståelse. En annan risk är 

att de svarat som de tror att en duktig elev ska svara, det vill säga som de tror 

att deras lärare vill att de ska svara. Att resultatet av hörförståelsen kan sägas 

vara normalfördelat tyder på att det borde gå att utläsa en skillnad i 

strategianvändningen mellan högpresterande och lågpresterande elever om det 

hade funnits någon sådan. Om vi kan dra några slutsatser av resultatet i 

inneliggande undersökning är det att förmågan att förstå talad engelska inte är 

beroende av hur språkinläraren använder metakognitiva strategier. 

I det närmaste alla elever, som besvarade enkäten, säger sig drivas av inre 

motivation och denna motivation visar ett starkt samband med metakognition.  

Motiverade elever fördjupar sig mer i sina studier och använder sig därmed i 

högre grad av metakognition (Setiyadi m.fl., 2016). Elever som använder 

metakognitiva strategier borde vara mer kapabla att styra sin egen inlärning i 

enlighet med självreglerat lärande (Rezaei m.fl., 2015), Action Control Theory 

(Dörnyei & Skehan, 2003), konstruktivismen och även med Self-determination 

Theory (Ryan & Deci, 2017) om vi utgår från att behovet av självständighet är 

ett medfött psykologiskt behov. Även här finns dock risken att eleverna svarat 

på frågorna som de tror att de bör svara, inte som de faktiskt tänker. En annan 

svårighet består i tolkningen av elevsvaren. Det är min tolkning som avgör vad 

som klassas som inre motivation. Slutsatsen vi skulle kunna dra är att om 

undervisningen hjälper eleverna att bli medvetna om hur de gör för att lära 

hjälper den dem även att bli mer motiverade för sina studier. 
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Att använda engelska utanför skolan visar ett samband med att inte drivas av 

inre motivation. Eftersom frågorna var ställda med förledet jag gör mina 

uppgifter i engelska för att… gäller de vad som händer i skolan. En anledning 

till sambandet skulle kunna vara att en elev som använder och lär sig sin 

engelska utanför skolan är mindre motiverad att göra uppgifter i något som hen 

upplever sig kunna ändå. Om detta kan generaliseras till att gälla allmänt för 

elever i gymnasieskolan ställer det krav på skolan och lärarna att införskaffa 

kunskaper om vad elever gör med sina ämneskunskaper utanför skolan.  

Engelskspråkiga filmer och serier med svensk text skulle, om d’Ydewalle och 

van de Poels (1999) resultat vore tillämpliga på svenska gymnasieelever, 

kunna förklara skillnader i språkförmåga mellan olika elever. Dock visar 

materialet att elever som inte är beroende av texten är mer motiverade för 

ämnet engelska. Om det beror på att deras kunskaper ligger på en högre nivå 

och de därmed upplever sig som mer kompetenta och därmed mer motiverade 

(Ryan & Deci, 2017) framgår inte av materialet. 

Forskningen har inte enats om betydelsen av att undervisas i metakognitiva 

strategier. Det är inte helt entydigt att sådan undervisning ger resultat, men om 

den gör det, hur skulle den i så fall se ut? Vilka verktyg behöver eleverna? 

Macaro (2006) ställer frågan ifall de metakognitiva strategierna alltid gynnar 

inlärningen. Vidare kan vi också, liksom Lundahl (2012, s. 5), fråga oss 

huruvida en framgångsrik språkinlärare behöver fler eller färre strategier.  

Innevarande undersökning innehåller inte svar från tillräckligt många 

respondenter för att kunna generaliseras. Vissa frågor i enkäten är också 

tvetydiga och sänker därmed reliabilitet och validitet. Men om jag ändå ska dra 

någon form av slutsatser är det att undervisningen i engelska skulle gagnas av 

att vi börjar lägga större vikt dels vid hur elever använder sin engelska utanför 

skolan, dels vid hur vi kan hjälpa elever att komma underfund med hur de gör 

för att lära sig och därmed öka deras motivation för ämnet. 

5.1  Vidare forskning 

Ungdomar av idag kommunicerar över kultur- och språkgränser på ett sätt som 

vi aldrig tidigare upplevt och i denna kommunikation drivs de av sin egen vilja 

och sina egna behov.  

Därför tror jag att det vore intressant att få en diskussion om vad lärare 

egentligen känner till om elevers liv och vad de gör när de inte befinner sig i 

det publika rummet.  

Jag hoppas att andra kan bidra med kunskaper om detta genom att undersöka 

vad elever faktiskt gör och inte enbart vad de säger sig göra. Detta för att ge 

skolan och lärarna större möjligheter att hjälpa elever att ta tillvara de 

möjligheter till lärande de redan har omkring sig. 

Men hur skulle vi kunna hålla jämna steg med den snabba tekniska utveckling 

vi har idag? 

  



Gymnasieelevers metakognition och motivation för att förstå talad engelska

  Annelie Sundström 

27 

 

REFERENSER 

Ardasheva, Y., Wang, Z., Adesope, O. O., & Valentine, J. C. (2017). Exploring 

Effectiveness and Moderators of Language Learning Strategy 

Instruction on Second Language and Self-Regulated Learning 

Outcomes. Review of Educational Research, 87(3), 544–582. 

https://doi.org/10.3102/0034654316689135 

Bada, S. O., & Olusegun, S. (2015). Constructivism learning theory: A 

paradigm for teaching and learning. Journal of Research & Method in 

Education, 5(6), 66–70. 

Baleghizadeh, S., & Rahimi, A. H. (2011). The relationship among listening 

performance, metacognitive strategy use and motivation from a self-

determination theory perspective. Theory and Practice in Language 

Studies, 1(1), 61–67. 

Bostedt, G., & Boström, L. (2019). Studiemotivation och lärande. Hämtad 29 

oktober 2019, från https://www.miun.se/mot-

mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samverkan-

med-sundsvalls-kommun/samverkansprojekt/skola-och-

larmiljoer/studiemotivation-och-larande/ 

Caruso, M., Colombi, A. G., & Tebbit, S. (2017). Teaching how to Listen. 

Blended Learning for the Development and Assessment of Listening 

Skills in a Second Language. 21. 

Chik, A. (2013). Naturalistic CALL and Digital Gaming. TESOL Quarterly, 

47(4), 834–839. Hämtad från JSTOR. 

Chou, M.-H. (2017). A task-based language teaching approach to developing 

metacognitive strategies for listening comprehension. International 

Journal of Listening, 31(1), 51–70. 

d’Ydewalle, G., & Van de Poel, M. (1999). Incidental foreign-language 

acquisition by children watching subtitled television programs. Journal 

of Psycholinguistic Research, 28(3), 227–244. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ”What” and ”Why” of Goal Pursuits: 

Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological 

Inquiry, 11(4), 227–268. 

https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2018). Statistisk verktygslåda, 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur AB. 



Gymnasieelevers metakognition och motivation för att förstå talad engelska

  Annelie Sundström 

28 

 

Dörnyei, Z. (2005). The Psychology of the Language Learner: Individual 

Differences in Second Language Acquisition. Hämtad 07 september 

2019, från https://eds-b-ebscohost-

com.bibproxy.kau.se/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1ODU1

NV9fQU41?sid=04a7e9aa-78e0-4933-87cb-cae05bbae072@sdc-v-

sessmgr03&vid=1&format=EB 

Dörnyei, Z. (2014). The Psychology of the Language Learner: Individual 

Differences in Second Language Acquisition. 

https://doi.org/10.4324/9781410613349 

Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual Differencies in Second Language 

Learning. I C. Doughty & M. H. Long (Red.), The handbook of second 

language acquisition. Malden, MA: Blackwell Pub. 

Fang-Ying, Y., & Ching-Ling, H. (2018). Is Listening All About One’s Own 

Effort? The Catesol Journal, (30.2), 43–63. 

Fazeli, S. H. (2011). The Exploring Nature of Language Learning Strategies 

(LLSs) and Their Relationship with Various Variables with Focus on 

Personality Traits in the Current Studies of Second/Foreign Language 

Learning (Vol. 1). Hämtad från 

https://eric.ed.gov/?q=oxford+burry+stock&id=ED525037 

Gao, X., & Zhang, L. J. (2011). Joining forces for synergy: Agency and 

metacognition as interrelated theoretical perspectives on learner 

autonomy. Identity, motivation and autonomy in language learning, 

25–41. 

Goh, C. C. M. (2016). Cognition, Metacognition and L2 Listening i Handbook 

of Research in Second Language Teaching and Learning (Vol. 1–3). 

New York and London: Taylor & Francis. 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Keillor, G. (2003). Https://youtu.be/sDOGrwHQ7N8. Hämtad 10 augusti 

2019, från https://youtu.be/sDOGrwHQ7N8 

Kök, İ. (2018). Relationship between Listening Comprehension Strategy Use 

and Listening Comprehension Proficiency. International Journal of 

Listening, 32(3), 163–179. 

https://doi.org/10.1080/10904018.2016.1276457 

Lee, M.-K. (2017). To be autonomous or not to be: Issues of subsuming self-

determination theory into research on language learner autonomy. 

TESOL Quarterly, 51(1), 220–228. 



Gymnasieelevers metakognition och motivation för att förstå talad engelska

  Annelie Sundström 

29 

 

Lou, N. M., Chaffee, K. E., Vargas Lascano, D. I., Dincer, A., & Noels, K. A. 

(2018). Complementary perspectives on autonomy in self-

determination theory and language learner autonomy. TESOL 

Quarterly, 52(1), 210–220. 

Lundahl, B. (2012). Strategies in years 4-6: Possibilities and Problems. 

Macaro, E. (2006). Strategies for Language Learning and for Language Use: 

Revising the Theoretical Framework. The Modern Language Journal, 

90(3), 320–337. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2006.00425.x 

Mahdavi, N., & Miri, M. (2019). Co-Shaping Metacognitive Awareness and 

Developing Listening Comprehension through Process-Based 

Instruction. International Journal of Listening, 33(1), 53–70. 

https://doi.org/10.1080/10904018.2016.1260454 

Rezaei, A. R., Keivanpanah, S., & Najibi, S. (2015). EFL learners’ 

motivational beliefs and their use of learning strategies. Applied 

Research on English Language, 4(1), 1–17. 

Rose, H., Briggs, J. G., Boggs, J. A., Sergio, L., & Ivanova-Slavianskaia, N. 

(2018). A systematic review of language learner strategy research in 

the face of self-regulation. System, 72, 151–163. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic 

Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New 

York: The Guilford Press. 

Setiyadi, A. B., Sukirlan, M., & Rahman, B. (2016). Language Motivation, 

Metacognitive Strategies and Language Performance: A Cause and 

Effect Correlation. International Journal of Applied Linguistics and 

English Literature, 5(7), 40–47. 

Siegel, J. (2011). Thoughts on L2 listening pedagogy. ELT journal, 65(3), 318–

321. 

Skolverket. (2019). Ämnesplaner—Skolverket [Text]. Hämtad 03 maj 2019, 

från https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/amnesplaner 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Sundqvist, P. (2019). Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and 

L2 learner vocabulary. 

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2016). Evidence from Extramural English 

Informing English Language Teaching. I P. Sundqvist & L. K. Sylvén 

(Red.), Extramural English in Teaching and Learning: From Theory 



Gymnasieelevers metakognition och motivation för att förstå talad engelska

  Annelie Sundström 

30 

 

and Research to Practice (s. 113–150). https://doi.org/10.1057/978-1-

137-46048-6_5 

Vandergrift, L. (2004). 1. Listening to Learn or Learning to Listen? Annual 

review of applied linguistics, 24, 3–25. 

Vandergrift, L., & Baker, S. (2015). Learner Variables in Second Language 

Listening Comprehension: An Exploratory Path Analysis. Language 

Learning, 65(2), 390–416. https://doi.org/10.1111/lang.12105 

Vandergrift, L., & Goh, C. C. (2012). Teaching and learning second language 

listening: Metacognition in action. Routledge. 

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

The Metacognitive Awareness Listening Questionnaire: Development 

and Validation. Language Learning, 56(3), 431–462. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2006.00373.x 

Vandergrift, L., & Tafaghodtari, M. H. (2010). Teaching L2 Learners How to 

Listen Does Make a Difference: An Empirical Study. Language 

Learning, 60(2), 470–497. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9922.2009.00559.x 

Wang, Y., & Treffers-Daller, J. (2017). Explaining listening comprehension 

among L2 learners of English: The contribution of general language 

proficiency, vocabulary knowledge and metacognitive awareness. 

System, 65, 139–150. https://doi.org/10.1016/j.system.2016.12.013 

Yeldham, M. (2017). Techniques for researching L2 listeners. System, 66, 13–

26. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.03.001 

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2001). Self-Regulated Learning and 

Academic Achievement: Theoretical Perspectives. Routledge. 

 

  



Gymnasieelevers metakognition och motivation för att förstå talad engelska

  Annelie Sundström 

31 

 

BILAGA 1 INFORMATIONSBREV 

Resultat i engelsk hörförståelse, metakognitiva strategier, motivation och 

användning av engelska utanför skolan 

Examensarbete, gymnasielärarprogrammet 

Det här arbetet undersöker vilka samband som finns mellan 

• Gymnasieelevers resultat i engelsk hörförståelse 

• Hur eleven använder olika strategier för att lyssna och förstå 

• Vilken motivation eleven har 

Är det någon skillnad mellan elever som använder sin engelska utanför 

skolan och elever som inte gör det? 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Delta-

gande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt sam-

tycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som 

skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behand-

las på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.  

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister. De kom-

mer sedan att förstöras. 

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report som 

är en molntjänst utanför Karlstads universitet. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftsla-

gen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt 

att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov 

få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning 

eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlig-

het att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till data-

skyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Annelie Sundström  Handledare: 

 Dan Åkerlund  
Lektor i pedagogiskt arbete / Senior lecturer in pe-
dagogical work  
Karlstads universitet / Karlstad University - Sweden 
-  
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BILAGA 2 ENKÄT 

Hörförståelse i engelska 

Metakognitiv medvetenhet, motivation och engelska utanför skolan 

You are going to hear Garrison Keillor when he speaks about his home 

town ‘Lake Wobegon’. Answer the questions by ticking one alternative for 

each question.  

Please read the questions carefully before listening. 

1. Where does Mr Keillor come from? 

a) Norway  □ 

b) The middle of Minnesota □ 

c) A corner of Minnesota □ 

2. What happens in January and February? 

a) It gets very cold □  

b) Nature is very beautiful □ 

c) Many people are killed □ 

3. What does Mr Keillor think about March? 

a) He doesn’t like it  □ 

b) It’s for people who have a hangover □ 

c) It is nice because spring is coming □ 

4. What happened in March 1851? 

a) Norwegians started fishing □ 

b) The North Sea was crowded with  

fishing boats  □  

c) Norwegian fish starved □ 

5. Why did the Norwegians stay in Lake Wobegon? 

a) Because they were sick   □ 

b) Because they forgot why they left Norway □ 

c) Because it reminded them of Norway  □ 
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6. Informationsfrågor 

 

Jag är  Kvinna □ Vilket språk pratar du hemma? 

 Man □ Svenska □ 

 Annat □ Annat □ 

 

 

Vilket slags program läser du? Högskoleförberedande □ 

   Yrkes-  □ 

   Estetiskt   □ 

Vilken kurs går du? Engelska 5 □ 

  Engelska 6 □ 

  Engelska 7 □ 

 

Var tycker du att du har lärt dig det mesta av din engelska? 

Allt/nästan allt i skolan  □ 

Det mesta i skolan  □ 

Det mesta utanför skolan  □ 

Allt/nästan allt utanför skolan □ 

 

Hur gör du när du tittar på engelska filmer och serier? 

Jag är helt beroende av den svenska textremsan □ 

Jag läser för det mesta texten  □ 

Jag läser texten ibland   □ 

Jag tittar lika gärna på otextade filmer/serier □ 
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Hur ofta spelar du onlinespel på engelska?  

Varje dag   □ 

Någon/några gånger i veckan □ 

Någon/några gånger i månaden □ 

Nästan aldrig/aldrig  □ 

Ägnar du dig åt några andra intressen som gör att du lyssnar på engelska 

regelbundet (YouTube, musik etc.)? 

Ja, tre gånger i veckan eller mer  □ 

Nej, nästan aldrig   □ 

 

Vad är det som gör att du läser engelska. Markera den siffra som bäst visar hur 

mycket du håller med. 1 = jag håller inte alls med (instämmer absolut inte) och 

6 = jag håller helt med (instämmer absolut) 

T ex:   

 Instämmer 

absolut inte 

Instämmer 

 inte 

Instämmer 

nästan inte 

Instämmer 

 till viss del 
Instämmer  

Instämmer 

absolut 

Jag gör mina uppgifter i engelska 

för att det är roligt. 
1 2 3 4 5 6 

 

        

1. Jag förstår varför jag behöver läsa engelska 1 2 3 4 5 6  

2. Jag tycker att det är slöseri med tid att läsa engelska 1 2 3 4 5 6  

Jag gör mina uppgifter i engelska…        

3. … för att visa för andra att jag är duktig 1 2 3 4 5 6  

4. … för att jag måste 1 2 3 4 5 6  

5. … för att få ett bra betyg 1 2 3 4 5 6  

6. … för att jag vill lära mig nya saker 1 2 3 4 5 6  

7. … för att jag tycker att engelska är viktigt 1 2 3 4 5 6  

8. … för att jag känner mig nöjd när jag har klarat en uppgift 1 2 3 4 5 6  

9. … för att jag vill vara en person som kan engelska 1 2 3 4 5 6  
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Hur gör du när du lyssnar och förstår? Hur känner du för hörförståelse? 

Håller du med om påståendena? Det här är inget test, det finns inga ”rätt” eller 

”fel” svar.  

Markera den siffra som bäst visar hur mycket du håller med. 1 = jag håller inte 

alls med (instämmer absolut inte) och 6 = jag håller helt med (instämmer 

absolut) 

T ex:    

 Instämmer 

absolut inte 

Instämmer 

 inte 

Instämmer 

nästan inte 

Instämmer 

 till viss del 
Instämmer  

Instämmer 

absolut 

Jag tycker om att lära mig ett annat 

språk. 
1 2 3 4 5 6 

 

Innan jag lyssnar…       

1. … läser jag igenom frågorna och tänker på hur jag ska lyssna 1 2 3 4 5 6 

2. … tänker jag på liknande texter, som jag har lyssnat på, och hur de var 1 2 3 4 5 6 

När jag lyssnar…       

3. … har jag hjälp av ord jag redan kan när jag måste gissa ord jag inte förstår 1 2 3 4 5 6 

4. … använder jag det jag redan vet om samma ämne, för att hjälpa mig att 

förstå 
1 2 3 4 5 6 

5. … rättar jag mig själv direkt om jag märker att jag missförstått något 1 2 3 4 5 6 

6. … frågar jag mig själv då och då om jag verkligen är nöjd med hur mycket 

jag förstår 
1 2 3 4 5 6 

7. … översätter jag vissa nyckelord för mig själv 1 2 3 4 5 6 

8. … översätter jag varje ord för mig själv 1 2 3 4 5 6 

9. … koncentrerar jag mig mer när det är svårt att förstå 1 2 3 4 5 6 

10. … försöker jag komma igen när jag har tappat koncentrationen 1 2 3 4 5 6 

11. … ger jag upp och slutar lyssna när det är svårt 1 2 3 4 5 6 

När jag har lyssnat färdigt…       

12. … tänker jag tillbaka på hur jag gjorde och funderar över vad jag skulle 

kunna göra på ett annat sätt nästa gång 
1 2 3 4 5 6 

Jag tycker att…       

13. … hörförståelse är svårare än att läsa, skriva och prata engelska 1 2 3 4 5 6 

14. … jag känner mig lugn när jag gör en hörförståelse 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 


