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Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga vilka inlärnings-

strategier en lärare arbetar med i klassrummet, hur strategierna 

medvetandegörs för eleverna samt vilka inlärningsstrategier eleverna använder 

i skolan. Detta undersöks genom klassrumsobservation, rastobservation, en 

lärarintervju samt tre elevintervjuer. Resultatet visar att läraren använder flest 

direkta strategier och i klassrummet kombinerar hon olika strategier samt att 

hon medvetandegör genom att visa konkret hur man t.ex. repeterar och 

grupperar. Eleverna kombinerar olika strategier och mest kombineras sociala 

strategier och kognitiva strategier. Resultatet visar också att 

kompensationsstrategier används men de nämns inte av eleverna. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

När man vill förklara vuxna elevers framgång i inlärningen inom svenska som 

andraspråk är det flera faktorer som man måste beakta. Det kan vara individuella 

faktorer, språkliga faktorer samt vilka inlärningsstrategier språkinlärare använder.  

Det finns många undersökningar som vill tydliggöra detta, men det är inte helt enkelt 

eftersom gränserna mellan faktorerna inte är självklara. Dessutom kompletterar 

dessa varandra och utformar en helhet.  

Som andraspråksinlärare och blivande lärare har jag länge varit intresserad av 

inlärningsstrategier och hur de kan påverka studieframgången. Jag undervisar i en 

klass som jag har börjat introducera inlärningsstrategier för. Jag har lagt märke till 

hur inlärningen hos eleverna förändras. Därför vill jag få mer kunskap om hur 

inlärningsstrategier kan påverka SFI-elever.  

Vuxenutbildningen erbjuder SFI-undervisning som ska vara utformad för 

personer med olika erfarenheter, kunskap, livssituation och studiemål, och enligt 

Utbildning i svenska för invandrare (Skolverket 2012) behöver elever ”vägledning i 

vilka olika språkliga strategier som är lämpliga att använda i olika sammanhang” 

(Skolverket 2012: 54). Det är ett intressant fenomen hur lärare tolkar och undervisar 

inlärningsstrategier i klassrummet. Eleverna har olika erfarenheter, kunskaper och 

studiemål och detta område kan vara utmanande för läraren. För att få mer förståelse 

om inlärningsstrategier inför min kommande roll som lärare anser jag att det skulle 

vara intressant att utöka kunskapen om vilka inlärningsstrategier som en 

framgångsrik lärare arbetar med i praktiken.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är tvådelat. Den första delen är att undersöka och kartlägga hur en 

SFI-lärare arbetar med olika inlärningsstrategier, och hur läraren gör för att eleverna 

ska bli medvetna om de inlärningsstrategier som lärs ut. Andra delen av syftet är att 

undersöka hur SFI-elever utnyttjar de olika inlärningsstrategierna i skolan. De frågor 

som studien vill besvara är: 

 Hur arbetar en SFI-lärare med inlärningsstrategier i klassrummet? 
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 Hur gör läraren för att öka medvetenheten om inlärningsstrategier i 

klassrummet? 

 Hur använder SFI-elever de olika inlärningsstrategierna i skolan? 

  



 3 

2 Bakgrund  

I Bakgrund presenteras 2.1 Forskningsbakgrund med underrubriker 2.1.1 Historisk 

bakgrund, 2.1.2 ”Den goda inläraren” som beskriver begreppet med stöd av tidigare 

studier. 2.1.3 tar upp inlärningsstrategiers betydelse för både lärare och elever samt 

en redogörelse kring systemen för inlärningsstrategier. I 2.1.4 förklaras 

strategiklassificering enligt O’Maley & Chamot och i 2.1.5 strategiklassificering enligt 

Oxford. I avsnitt 2.2, Styrdokument, beskrivs Gemensam europeisk referensram för 

språk: lärande, undervisning och bedömning, vuxenutbildningens läroplan, SFI:s 

kursplan samt inlärningsstrategier som finns i SFI:s kursplan som är baserad på 

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och 

bedömning.  

2.1 Forskningsbakgrund  

2.1.1 Historisk bakgrund  

White (2008: 3-8), Grenfell (2007: 9-10) och Abrahamsson (2009: 210-213) 

framhåller att inlärningsstrategier har studerats mest i undervisningsmiljö, men från 

1970-talet har man börjat fokusera mer på enskilda individers strategival eftersom 

man ville få förståelse för hur ”en god inlärare” processar, lagrar och använder 

målspråket. Strategiundersökningar tog fart när Rubin (1975) kategoriserade vilka 

strategier ”den goda inläraren” väljer, och en detaljerad beskrivning av Rubins 

kategorisering ges i 2.1.2. Rees-Miller (1993) gjorde en undersökning som grundar sig 

på Rubins kategorisering och hon finner att det finns faktorer som försvårar 

strategiundervisning, strategival och strategiträning, t.ex. kulturskillnader, ålder, 

elevernas skolbakgrund, elevernas och lärarnas inställning till inlärnings-strategier. 

Abrahamsson (2009: 210-213) nämner att de undersökningar som man har försökt 

att göra om strategianvändning hos andraspråksinlärare har misslyckats av olika 

anledningar, t.ex. för att resultaten har varit osammanhängande. De studier som har 

lyckats bäst när man har studerat strategival eller strategianvändning hos 

andraspråksinlärare har tagit hänsyn till flera faktorer, t.ex. elevernas personlighet, 

studievanor och familjeförhållanden. Dock finner Green & Oxford (1993) och 

Griffiths (2007) i sina undersökningar positiva kopplingar mellan framgångsrika 

inlärare och strategianvändning; t.ex. finner Green & Oxford att framgångrika 
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inlärare använder strategier mer frekvent och Griffiths finner att en framgångsrik 

inlärare använder flera strategier än en som är mindre framgångsrik. 

2.1.2 Den goda inläraren 

Rubin (1975: 42) och Grenfell (2007: 10) resonerar att om man förstår hur ”en god 

inlärare” studerar kan följden bli att man förstår hur man ska hjälpa en mindre 

lyckad inlärare. Ellis (1994: 546-550) diskuterar fem egenskaper som kännetecknar 

en framgångsrik inlärare. Den första egenskapen är att kunna se språket som ett 

system och kunna dra lärdom av sina fel. Den andra egenskapen Ellis nämner är att 

kunna fokusera och ha förståelse för innehåll och betydelse när man söker 

möjligheter att öva på språket. Den tredje är att vara aktiv i undervisningen och att 

kunna se sin lärare som informationskälla. Den fjärde är att vara medveten om sin 

egen inlärningsprocess. Den sista egenskapen är att kunna variera strategier 

beroende på situation och uppgift. Ellis (1994: 546-550), Griffiths (2007), Grenfell 

(2007: 10) och Abrahamsson (2009: 210-213) betonar att en framgångsrik inlärare 

utnyttjar flera inlärningsstrategier än en som är mindre framgångsrik. Grenfell 

betonar också att framgångrika språkinlärare väljer inlärningsstrategi efter 

inlärningsstilen. Det betyder alltså att det är viktigt med inlärningsmedvetenhet, t.ex. 

att man vet vilket repetitionssätt som passar beroende på uppgiftens innebörd.  

Efter flera års undersökning i sin egen klass beskriver Oxford (1990) 

egenskaperna hos ”den goda inläraren”. Utöver de egenskaper Ellis och Rubin 

nämner, skriver Oxford att man bör ha kontroll över sina känslor och attityder i ett 

inlärningssammanhang. Hon menar att negativa känslor som uppstår i samband med 

t.ex. oro och kulturkrockar kan vara ett hinder även om individen har förståelse om 

inlärning. Av resonemanget i föregående mening förstår man att positiva känslor och 

attityder, t.ex. att eleverna känner sig trygga och accepterade, leder till att inlärningen 

blir meningsfull. Oxford skriver att läraren kan skapa en undervisningsmiljö som 

bidrar till positiva känslor genom att föra en dialog om undervisningens 

tillvägagångssätt, ge eleverna mer ansvar och lära eleverna att använda affektiva 

strategier; vad affektiva strategier är beskrivs i 2.1.5. Andra egenskaper som 

kännetecknar ”en god inlärare” är att kunna gissa intelligent, t.ex. att man använder 

lingvistiska ledtrådar. När det gäller strategival hos ”den goda inläraren” skriver 

Rubin (1975: 45-47) om sju typiska strategier som ”den goda inläraren” väljer: att 

gissa, kommunicera, hantera motgångar, delta i språkliga aktiviteter, öva, analysera 
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sin egen och andras tal och förstå helheten och budskapet med en uppgift. Pettersen 

(2010: 17-18, 89-110) skriver om studiestrategier som har samma innebörd som 

inlärningsstrategier. Studiestrategier är arbetssätt elever och studenter konkret 

använder, t.ex. kognitiva färdigheter, att man kan repetera och översätta eller delta i 

aktiviteter som gynnar elevernas lärande eller förståelse.  

2.1.3 Inlärningsstrategiers betydelse för elever och lärare  

Oxford (1990: 201) skriver att strategiträning inte ska vara abstrakt och teoretisk 

utan meningsfull för inläraren. Grenfell (2007: 18) skriver att inlärningsstrategier bör 

vara en del av undervisningen och hans argument är att det inte är lättare att 

undervisa i t.ex. grammatik än om inlärningsstrategier eftersom både grammatik och 

inlärningsstrategier är beroende av metaspråk. Oxford (1990: 201), Malmberg m.fl. 

(2000: 218) och Tseng m.fl. (2006) betonar att språkinlärare bör lära sig att lära och 

Oxford menar att läraren ska hjälpa eleverna att underlätta processen. Det kan 

utföras genom att läraren tillsammans med eleven diskuterar vad inlärning är och 

hur inlärning går till. 

Tseng m.fl. (2006) och White (2008: 3) skriver att strategier kan vara kopplade 

till språkliga uppgifter och de betonar att varje individ är unik och det betyder alltså 

att varje individ har olika inlärningsstrategier. Det innebär att en framgångsrik 

strategi hos den ena individen inte behöver vara det hos den andra och för att 

andraspråksinlärare ska lyckas måste de vara medvetna om vad inlärningsstrategier 

är för att kunna utnyttja dem i inlärningssammanhang. 

I många fall är det individen själv som väljer vilken inlärningsstrategi hen vill 

använda, och det förekommer inlärningsstrategier som sker i grupp, t.ex. sociala 

strategier och affektiva strategier som beskrivs i 2.1.5. I projektet Strategier vid 

inlärning av moderna språk (STRIMS) som genomfördes av Malmberg m.fl. (2000) 

fick eleverna delta i en enkätundersökning om språkinlärning och strategival. 

Malmberg m.fl. (2000) skriver om interaktionens betydelse och eleverna nämner att i 

grupp kan svar diskuteras fram och det är roligare eftersom man får ta del av andras 

tankar. Att vara medveten som andras tankar är en social strategi enligt Oxford 

(1990). Malmberg m.fl. (2000) och Gibbons (2002: 39-40) skriver också att elever 

blir tryggare i klassrummet om grupparbete är en naturlig del av undervisningen 

eftersom grupparbete är en social strategi. Gibbons nämner ytterligare fördelar med 

grupparbete för andraspråkselever. Hon skriver att eleverna uttrycker sig på olika 
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sätt och när elever arbetar i grupp får de möjlighet att ta del av hur andra uttrycker 

sig. Eleverna som arbetar i grupp uttrycker sig mer explicit jämfört med om de skulle 

tala med sina vänner som de känner och genom grupparbete får de möjlighet att 

repetera och ställa frågor. Det som kan vara problematiskt med grupparbete är att 

elever har olika inlärningsstilar och andraspråkelever befinner sig ofta på olika 

språkliga nivåer och det kan medföra stress, t.ex. när de inte förstår eller inte blir 

förstådda och enligt Oxford (1990) påverkar stress inlärningen negativt. T.ex. kan 

eleven få dålig självkänsla och följden blir att hen inte vill använda målspråket. 

Lärare bör alltså noggrant planera alla inlärningsmoment.  

2.1.4 Strategiklassificering enligt O’Maley & Chamot  

O’Maley & Chamot (1990) är de första som bedrev en stor undersökning om 

inlärningsstrategier. De gjorde flera longitudinella studier på elever som studerade 

engelska som andraspråk. De gjorde observationer och intervjuer för att kartlägga 

elevernas inlärningsstrategier. De fann tre övergripande grupper av strategier som 

inkluderar 26 strategier. De tre övergripande strategigrupperna är: kognitiva 

strategier, metakognitiva strategier och sociala/affektiva strategier som 

presenteras i tabell 1 i min översättning. 

O’Maley & Chamot (1990) skriver att kognitiva strategier innebär att 

språkinläraren kan bearbeta information, t.ex. att man kan repetera, organisera, dra 

slutsatser, förstå och tillämpa regler, överföra, gissa eller använda lingvistiska 

ledtrådar och relatera till bilder eller fraser. För att kunna göra det kombinerar man 

kognitiva strategier med olika minnestekniker, t.ex. repetition eller att man relaterar 

ny information till tidigare erfarenhet. En följd blir att kognitiva strategier passar 

bättre för specifika uppgifter, t.ex. ordinlärning och hör- och läsförståelse eftersom 

språkinläraren behöver använda minnesteknik för att bli skicklig på att bearbeta 

information.  

Metakognitiva strategier innebär att man kan planera, granska, välja ut viktig 

information och utvärdera och det gör språkinläraren genom att planera både 

skriftliga och muntliga uppgifter, välja ut nyckelord eller fraser, fokusera på en 

språkuppgift samt utvärdera sin egen språkproduktion. Att planera och välja ut 

nyckelord eller fraser gör att språkinläraren får förståelse för vad som är viktigt för 

inlärningen och det är en strategi som är betydelsefull när man ska arbeta med en 

språkuppgift. Att kunna fokusera på en språkuppgift är viktigt för 
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uppfattningsförmågan eftersom den processen hjälper elever att förstå innebörden av 

uppgiften. Att kunna utvärdera sin språkförmåga är viktigt för att det hjälper 

språkinläraren att lära sig av sina egna språkliga brister.  

Sociala/affektiva strategier är en samarbetsinriktad strategi, t.ex. att man kan 

samarbeta med andra, utnyttja omgivningen, fråga läraren eller andra som behärskar 

språket och motivera eller dämpa oro som kan uppstå när man studerar ett nytt 

språk. O’Maley & Chamot skriver att sociala/affektiva strategier lämpar sig bäst när 

man arbetar med hörförståelse eftersom man ska lära sig av andra.  

 

Tabell 1 O’Maley & Chamot övergripande strategiklassificering 

Metakognitiv 

strategi 

Kognitiv strategi Social strategi 

1. Planera 

2. Fokusera 

3. Välja ut 

väsentligt 

information  

4. Rätta sig själv 

5. Utvärdera 

1. Repetera/Organisera  

2. Slutledning/Gissa 

3. Sammanfatta  

4. Använda språkregler 

5. Relatera 

 

1. Begäran om 

klargörande 

2. Samarbeta i par 

eller i grupp 

 

2.1.5 Strategiklassificering enligt Oxford  

Från O’Maley & Chamonts (1990) ursprungliga strategiklassifikation utvecklade 

Oxford (1990) inlärningsstrategier från sin egen verksamhet inom grundskolan, 

högstadiet samt sina egna erfarenheter som lärare i engelska som andraspråk. 

Oxfords inlärningsstrategier delas i två strategigrupper med tre strategikategorier i 

vardera grupp som presenteras i tabell 2 i min egen översättning. Oxfords strategi-

klassificering på engelska återfinns i bilaga 10. I Oxfords sex strategikategorirer är 62 

strategier inkluderade. Den första gruppen är direkta strategier med 

minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier. Den andra 

gruppen är indirekta strategier med metakognitiva strategier, affektiva strategier 

och sociala strategier. Oxford skriver att direkta strategier är de som används när 

språkinlärare hanterar ny information, medan indirekta strategier är det som styr 
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strategivalet. Hon jämför direkta strategier med det som sker framför scenen och 

indirekta med det som styrs bakom scenen.  

O’Maley & Chamot (1990) klassar inte minnet som en egen strategi utan som 

minnesteknik som hjälper språkinläraren att behärska kognitiva strategier, medan 

Oxford (1990) klassar minnet som en egen strategi, alltså minnesstrategi. Oxford 

(1990: 37-49) skriver att minnesstrategier har man använt i flera tusen år. T.ex. 

använde munkar minnesstrategier för att komma ihåg långa tal, och innan läs- och 

skrivkunnigheten blev en norm använde människorna minnesstrategier för att 

memorera väderprognoser samt hur man arbetar med jordbruk. Hon skriver att idag 

används minnesstrategier, t.ex. hur man repeterar med hjälp av bilder eller 

associerar ny information med tidigare erfarenheter som hjälpmedel för att komma 

ihåg ny information. Hon skriver också att minnesstrategier är mer effektiva i 

kombination med metakognitiva strategier och affektiva strategier eftersom 

metakognitiva strategier hjälper individen att vara uppmärksam, och affektiva 

strategier, t.ex. djupinandning förebygger oro som kan uppstå när man lär sig ett nytt 

språk. Oxford beskriver tre steg hur man kan arbeta med minnesstrategier och det är 

att gruppera ord i ordning, sätta in orden i kontext och granska orden om de passar 

in i kontexten. Hon betonar att för en språkinlärare bör syftet med minnesstrategier 

vara personligt och meningsfullt, och en följd blir att materialet som används i 

undervisningen ska vara noggrant utvalt för att det ska vara anpassat efter individen 

eller elevgruppen. Resonemanget att materialet ska vara noggrant utvalt är för att 

materiella ting hjälper språkinläraren att bearbeta fakta, visualisera och repetera, 

t.ex. att man skapar visuella bilder av ord eller fraser eller att man skapar bilder med 

hjälp av ord.  

Oxford (1990) framhåller att kognitiva strategier varierar mycket från hur man 

repeterar, analyserar uttryck och sammanfattningar, och en följd blir att kognitiva 

strategier fyller många funktioner, t.ex. att språkinläraren får lära sig att planera, 

resonera och utvärdera genom att anteckna, summera, repetera, analysera och 

bearbeta den nya informationen. Eftersom kognitiva strategier är varierande och 

enkla att tillämpa i klassrummet blir följden att de används mest av eleverna, skriver 

Oxford. Elever förstår enligt Oxford inte alltid att kognitiva strategier är 

grundläggande för inlärningen eftersom de inte förstår meningsfullheten med 

övningar som görs i klassrummet vilket leder till att de missar värdefulla 

övningsmöjligheter. Övningsmöjligheter är värdefulla eftersom det hjälper 
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språkinläraren att bli en skicklig språkanvändare och för att en språkinlärare ska nå 

dit krävs det hundra eller kanske tusen timmar beroende på svårighetsgraden på 

språket och andra faktorer, t.ex. hur eleven repeterar, använder lingvistiska mönster, 

använder sitt omdöme och praktiserar språket.   

Oxford (1990) skriver att kompensationsstrategier, t.ex. att gissa och använda 

synonymer eller gester, gör det möjligt för språkinlärare att använda och producera 

målspråket trots att de inte behärskar språket. Kompensationsstrategier är uppdelade 

i två grupper, dels att kunna gissa intelligent inom hör-och läsförståelse och dels att 

kunna övervinna begränsningar inom tal- och skrivfärdigheter. Oxford skriver att 

termen ”slutledning” kan användas ibland istället för gissning; t.ex. använder 

O’Maley & Chamot (1990: 50-51) ”slutledning” istället för gissning men termerna har 

samma betydelse. Kompensationsstrategier utnyttjas mest när man använder tal 

eftersom man vill förstå nya ord och en följd blir att man gissar vad ordet betyder. 

Men man kan använda kompensationsstrategier när man arbetar med grammatik 

också; t.ex. när språkinläraren vill beskriva en verbform kan den använda olika verb 

för att komma fram till verbformen. 

Oxford (1990) belyser att metakognitiva strategier hjälper språkinläraren att 

koordinera sin inlärningsprocess. Metakognitiva strategier är uppdelade i tre grupper 

och den första är att centrera sitt lärande, den andra är att arrangera och planera sitt 

lärande och den tredje är att utvärdera sitt lärande. Det är värdefullt för en 

språkinlärare att kunna centrera sitt lärande i en inlärningsmiljö eftersom de kan bli 

överväldigade med nya ord, språkregler och annorlunda skrivsystem. Att kunna 

arrangera och planera sitt lärande är viktigt eftersom språkinlärare får möjlighet att 

söka efter övningsmöjligheter att öva på språket i och utanför skolan. Det före-

kommer att språkinlärare blir skrämda av sina misstag när de studerar ett språk och 

följden kan bli att de inte använder målspråket. Istället bör man utvärdera sitt 

lärande och lära sig av misstagen, vilket O’Maley & Chamot (1990) också betonar. 

Oxford (1990: 137-138) visar att studenter använder metakognitiva strategier mindre 

än kognitiva strategier och följden blir att de begränsar möjligheten att utvärdera sitt 

lärande. Hon beskriver ett exempel hos andraspråksstudenter som planerar och 

använder sin tid väl, men de missade väsentliga grunder inom metakognitiva 

strategier, t.ex. att söka efter övningsmöjligheter, och följden blev att studenterna 

som hade planerat tiden väl ändå misslyckades med sin inlärning. 

https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/%C3%B6verv%C3%A4ldigad
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O’Maley & Chamot (1990) grupperar affektiva strategier och sociala strategier 

som samma strategi medan Oxford (1990) grupperar dem som två strategier. Oxford 

(1990: 140-145) skriver att affektiv strategi styr känslor, attityder, motivation och 

värderingar. Det är enligt Oxford viktigt för språkinlärare att behärska affektiva 

strategier för att kunna hantera stress och oro som bildas när man studerar ett nytt 

språk. Enligt Oxford är affektiva strategier uppdelade i tre grupper och den första är 

att kunna dämpa oro, den andra är att uppmuntra sig själv och den tredje är att 

lyssna på sina känslor. Det är många faktorer som kan skapa oro när man studerar ett 

nytt språk, t.ex. kulturchock, oklarhet eller hur man ser på sig själv, och följden blir 

att språkinläraren misslyckas eller lyckas beroende på hur den hanterar sin oro. Det 

finns både för- och nackdelar med oro; t.ex. kan oro skapa negativa känslor som kan 

göra att man blir mer skärpt, vilket är en fördel, medan en alltför positiv känsla kan 

orsaka att man blir för självsäker och effekten blir att man misslyckas. Att uppmuntra 

och lyssna på sina känslor är viktigt för attityden, och motivationen hjälper att 

fortsätta med språkstudierna trots att det förekommer motgångar, t.ex. att man inte 

kan eller förstår omgivningen. Det är få studier som har gjorts om affektiva strategier 

men från de studier som har publicerats visar resultaten att bara 1 av 20 studenter 

använder strategin. Förklaringen kan vara att strategin passar bäst för studenter som 

i vanliga fall har svårt att hantera oro eller inte lyckas att motivera sig själv. 

Språk är ett socialt beteende och när man använder sociala strategier involverar 

man andra människor. Oxford (1990) betonar att sociala strategier är viktiga för 

språkinlärningsprocessen eftersom resultaten från studier som har gjorts om sociala 

strategier visar att studenterna som utnyttjar sociala strategier blir mer självsäkra 

eftersom de får mer respons. Det innebär att språkinlärare som utnyttjar sociala 

strategier får möjlighet att lära sig av sina misstag som är en del av kognitiva 

strategier. Sociala strategier kan användas i kombination med kognitiva strategier. 

Oxford (1990: 144-147) delar upp sociala strategier i tre grupper och den första är att 

ställa frågor, den andra är att samarbeta med andra och den tredje är att känna 

empati. Att kunna ställa frågor och samarbeta är att kunna ta del av varandras 

kunskap och det leder till kunskapsutveckling. Att kunna känna empati är viktigt 

eftersom man behöver kunna sätta sig in i andras situation för att förstå deras 

perspektiv när de ska lära sig ett nytt språk. 
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Tabell 2 Oxfords övergripande strategiklassificering  

Oxford direkta strategier Oxford indirekta strategier 

Minnesstrategier  

1. Skapa mentala länkar 
2. Använda bilder och ljud 
3. Repetera noga 
4. Utnyttja handling 

Metakognitiva strategier 

1. Centrera sitt lärande 
2. Arrangera och planera sitt 

lärande 
3. Utvärdera sitt lärande 

Kognitiva strategier 

1. Praktisera 
2. Ta emot och sända budskap 
3. Analysera och resonera 
4. Skapa struktur för input och 

output 

Affektiva strategier 

1. Dämpa sin ängslan 
2. Uppmuntra sig själv 
3. Lyssna på sina känslor 

Kompensationsstrategi 

1. Gissa intelligent 
2. Övervinna begränsningar i tal och 

skrift 

Sociala strategier 

1. Ställa frågor 
2. Samarbeta med andra 
3. Känna empati 

 

2.2 Styrdokument  

2.2.1 Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 

undervisning och bedömning 

Gemensam europeisk referensram för språk (Skolverket 2007) är en gemensam 

grund för att utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för 

språkinlärning i hela Europa (Skolverket 2007: 1); för att underlätta källhänvisningen 

används hädanefter fortkortningen GERS i examensarbetet. GERS (Skolverket 2007: 

58-59) skriver att strategier har olika betydelse, och definition är ”bestämd 

handlingslinje för att maximera effektiviteten” (Skolverket 2007: 59). Det betyder att 

elever ska kunna välja olika kommunikationsstrategier för att lyckas med den 

aktuella uppgiften på ett fullständigt och framgångsrikt sätt. Betydelsen av 

kommunikationsstrategier är densamma som Oxfords (1990) metakognitiva 

strategier, t.ex. att man planerar, genomför, utvärderar och korrigerar. I GERS 

beskrivs att planering, genomförande, utvärdering och korrigering utförs genom olika 

kommunikativa aktiviteter, t.ex. repetition, produktion, interaktion och mediering. 

Repetition betyder att språkinläraren går tillbaka till materialet flera gånger och 
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repeterar. Produktion betyder t.ex. tal eller text som publiceras och som man kan få 

respons på. Interaktion betyder att språkinlärare växlar mellan produktion och 

repetition medan mediering innefattar olika aktiviteter som språkinläraren deltar i 

för att uttrycka sina åsikter, t.ex. när man skriver en uppsats. 

GERS (Skolverket 2007: 104-105) skriver att inlärningsförmåga består av flera 

kompetenser, t.ex. studieteknik, språklig medvetenhet och heuristisk förmåga som 

betyder att individen kan hantera nya erfarenheter. Detta examensarbete fokuserar 

på studietekniken. I forskningssammanhang används termen inlärningsstrategi men 

i skolorna är termen studieteknik vanligare och det betonar också Grenfell (2007: 10) 

att ordet strategi ibland används synonymt med teknik, taktik och trick. 

En strategi som GERS (Skolverket 2007: 105) beskriver som överensstämmer 

med Oxfords (1990) minnesstrategier är att förstå syftet med uppgiften. Ytterligare 

en strategi som kan klassificeras efter Oxfords kognitiva strategier är: genomföra, ta 

emot input och bearbeta input. Inga kompensationsstrategier nämns i GERS. 

Strategier som GERS beskriver som överensstämmer med Oxfords metakognitiva 

strategier är: planera hur man ska utföra olika uppgifter, utveckla förmågan att lära 

sig effektivt, lyssna uppmärksamt, organisera strategianvändning, organisera och 

använda material, förstå uppgiftens syfte, använda olika inlärningsmöjligheter, 

använda det inlärda språket, kunna använda tillgängligt material, identifiera egna 

behov och mål, vara medveten om sina starka och svaga sidor och kunna se framåt. 

Inga affektiva strategier nämns i GERS men korrigering och samarbete i par eller i 

grupp nämns vilket klassas som sociala strategier hos Oxford. 

2.2.2 Svenska för invandrare (SFI) 

Enligt läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket 2017) ska vuxenutbildningen ge 

en likvärdig utbildning och flexibilitet ska alltid eftersträvas. Det betyder att elever 

ska få möjlighet reflektera över sitt eget sätt att lära och den enskilda individen bör 

också kunna utveckla självkännedom och förmåga till studieplanering och att kunna 

planera sina egna studier som är en del av metakognitiva strategier enligt Oxford 

(1990). 

I SFI:s kursplan (Skolverket 2012) står det att syftet med SFI:s undervisning är 

att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och att 

utbildningen ska vara utformad för personer med olika erfarenhet, kunskap, 

livssituation och studiemål. För att bättre passa alla har utbildningen tre studievägar. 



 13 

Studieväg 1 består av kurserna A och B där elever utan utbildning eller lågutbildade 

blir inplacerade. Studieväg 2 består av kurserna B och C där elever med ca 9–12 år 

studier blir inplacerade. Studieväg 3 består av kurserna C och D där elever med 

högskolestudier eller universitetsstudier blir inplacerade. På skolan kartlägger lärare 

och studie- och yrkesvägledare tillsammans för att eleverna ska få en start som är 

anpassad efter deras förutsättningar.  

I SFI:s kursplan (Skolverket 2012) står det att elever behöver ”vägledning i vilka 

olika språkliga strategier som är lämpliga att använda i olika sammanhang” 

(Skolverket 2012: 54). De strategier som nämns i SFI:s kursplan är baserade på GERS 

vilket betyder att de klassificeras som kommunikationsstrategier vilka enligt Oxford 

(1990) klassificeras som metakognitiva strategier. SFI:s kursplan har delat upp 

kommunikationsstrategier i två grupper avkodningsstrategier och 

förståelsestrategier. I avkodningsstrategier nämns två strategier: helordsläsa och 

ljuda, och i förståelsestrategier nämns elva strategier: bygga förståelse, ställa frågor 

till text, finna enskilda detaljer i text, identifiera huvudbudskapet, sammanfatta 

innehåll, se temporala samband och orsakssamband, dra slutsatser och generalisera, 

göra förutsägelser om vad som ska komma, associera till andra texter, kritiskt 

granska form och innehåll och förstå att man inte förstår. 
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3 Metod  

I avsnitt 3.1, Forskningsstrategi, presenteras den teoretiska grunden för metodvalet. I 

avsnitt 3.2, Datainsamlingsmetoder, beskrivs hur studien har gått till. I avsnitt 3.3, 

Urval och bortfall, beskrivs klassen och läraren. I avsnitt 3.4, Analysmetoder, 

beskrivs hur datan har analyserats. I avsnitt 3.5, Trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet argumenteras varför denna studie är trovärdig, tillförlitlig och 

överförbar. Avsnitt 3.6, Etiska ställningstaganden, handlar om etiska överväganden. 

3.1 Forskningsstrategi  

Studiens syfte är att kartlägga och undersöka inlärningsstrategier hos vuxna 

nybörjare inom SFI samt kartlägga vilka inlärningsstrategier en SFI-lärare arbetar 

med i klassrummet och för att kunna klargöra det behöver jag fördjupa och bredda 

kunskapen om inlärningsstrategier och det bäst lämpade sättet är en kvalitativ 

ansats. I datainsamlingsmetod, databearbetning och urval har jag tagit stöd av 

Denscombe (2016) och Patel & Davidson (2011) som beskriver hur man går till väga 

när man gör en kvalitativ undersökning. Jag följer deras råd genom att innan 

datainsamlingen ta hänsyn till att min observation inte ska störa klassrummets 

naturliga miljö. Genom att sitta lite avskild för att inte bli en del av lektionen kan jag 

föra fältanteckningar och fokusera på observationens syfte. Efter observationerna 

läste jag mina fältanteckningar samt lyssnade på ljudinspelningarna när jag kom hem 

för att inte glömma bort små händelser som man annars lätt kan göra om man inte 

arbetar direkt med datan. 

I databearbetningen har jag tagit hjälp av Denscombe (2016) genom att jag har 

renskrivit all data från samtliga observationer och intervjuer. Sedan har jag letat efter 

återkommande beteenden, händelser och teman. Jag har markerat teman i olika 

färger. Sedan kommenterar jag vilka färger som hör till respektive inlärningsstrategi 

för att sortera strategierna i Oxfords (1990) strategiklassificeringar som presenteras i 

bilaga 6, direkta strategier som läraren använder; bilaga 7, indirekta strategier som 

läraren använder; bilaga 8 direkta strategier som elever använder och bilaga 9, 

indirekta strategier som elever använder. 

Jag har försökt att göra ett tidsurval och det innebär att jag har försökt att 

sprida ut mina observationer på två sätt. Det första sättet är att jag deltog när 
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eleverna kom till skolan första dagen för att få en helhetsbild av deras strategival i 

klassrummet. Sedan har jag återvänt till klassrummet när eleverna och läraren har 

blivit sammansvetsade som klass för att undersöka deras strategival i klassrummet. 

När jag gjorde mitt urval tog jag också ställning till att jag inte skulle ha en relation 

med eleverna för att jag inte ville ha förutfattade meningar om deras 

inlärningsstrategier, på så sätt kan jag vara mer objektiv.  

Enligt Denscombe (2016: 222) och Patel & Davidson (2011: 107) innebär 

datatriangulering jämförelse mellan olika data. I denna studie görs 

informationstriangulering med hjälp av intervju och observation, vilket betyder att 

information som jag har samlat in från samtliga intervjuer och observationer jämförs 

för att kontrollera svaren.  

3.2 Datainsamlingsmetoder  

Studiens materialsinsamling har skett genom observationer och intervjuer som 

presenteras i kronologisk ordning i tabell 3. Materialinsamlingsprocessen började 

med en presentation av studiens syfte för eleverna med hjälp av tolk och eleverna fick 

ta del av informationsbrevet. De fick också ta hem brevet för betänketid om sitt 

deltagande i undersökningen. Efter elevernas godkännande har datainsamlingen 

skett successivt under två veckor. Studiens syfte och forskningsfrågor har varit 

ledande inför materialinsamlingen, och för att kunna forma en intervjuguide och ett 

observationsschema genomförde jag observation i klassen utan förutfattade 

meningar. Sedan har forskningsfrågor och Oxfords strategiklassificering varit 

ledande för hur observationerna skulle fokuseras.  

För att kunna kartlägga vilka inlärningsstrategier läraren och eleverna använde 

började datainsamlingsmetoden med att relevant styrdokument och studier som 

berör inlärningsstrategianvändning undersöktes. Av de inlärningsstrategier som 

beskrivs i styrdokumenten, Oxfords strategiklassificering och den första 

observationen utformades ett observationsschema som användes vid samtliga 

observationer. Observationsschemat har också använts som analysschema i 

analysprocessen. För att kontrollera om observationsschemat var genomförbart 

prövades det vid en kortare pilotstudie i en annan klass innan det första 

observationstillfället. Det uppstod inga svårigheter med observationsschemat och 

ingen korrigering behövde göras. Det är många strategier som ska observeras och 

därför har strategifokus i förväg varit bestämd innan observationstillfällena. Exakt 
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vilka strategier som observeras under vilka dagar tydliggörs i tabell 3. Den första 

observationen har fokus dels på direkta strategier och dels på allt som sker i 

klassrummet, eftersom att jag ville få en övergripande förståelse för vilka frågor som 

kan vara relevanta för elevgruppen. Det betyder att från den första observationen 

kunde jag utforma en semistrukturerad frågeguide inför lärar- och elevintervjuer; 

dock hade intervjuerna olika fokus. Det betyder alltså att frågeguiden till läraren 

handlade om vilka inlärningsstrategier hon arbetar med i klassrummet och hur hon 

gör för att öka elevernas medvetenhet och elevintervjuerna fokuserades på vilka 

inlärningsstrategier de använder (se bilaga 2 och 3). Intervjun med läraren 

genomfördes i ett enskilt rum i en lugn miljö. Lärarintervjun har sammanfattats och 

skickats tillbaka till läraren för eventuella tillägg eller korrigeringar som har 

diskuteras vid ett inbokat möte och det görs för att svaren ska vara precisa vilket 

stärker studiens reliabilitet.  

Frågeguiden till eleverna testades först på en annan elev som inte deltar i 

studien för att fastställa om den var genomförbar och det var den. Ingen korrigering 

behövde göras. Intervjuerna ägde rum på skolan i klassrummet efter lektionen när 

det blev en lugn miljö utan störningsmoment. Med hänsyn till att det är en 

nybörjarklass genomfördes därför en gruppintervju på engelska, en gruppintervju på 

ryska och en enskild intervju på spanska. Intervjuerna på ryska och spanska 

genomfördes med hjälp av tolk. För att det inte skulle uppstå missförstånd bad jag 

eleverna om svarsförtydligande samt att jag sammanfattade svaren och frågade om 

de stämde, även följdfrågor och kontrollfrågor ställdes. Intervjutiderna varierade 

mellan 30 och 60 minuter beroende på om det var gruppintervjuer eller enskilda 

intervjuer. Samtliga genomförda intervjuer, lektionsobservationer och 

rastobservationer ljudinspelades och antecknades för hand. I tabell 3 presenteras 

tider över undersökningens hela material sorterat i kronologisk ordning. 

 

Tabell 3 Tider över undersökningens hela material sorterat i kronologisk ordning 

 Lärare Elev Rast Datum Tid 

Observation 1 Maya Helklass 

Direkta 
strategier 

 2017-10-23 3,5 h 

Intervju 1 Maya   2017-11-01 1 h 
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Intervju 2  4 elever 
engelska 

 2017-11-06 1 h 

Observation 2 Maya Helklass 

Indirekta 
strategier 

 2017-11-07 3,5 h 

Observation 3  Helklass 

Direkta 
strategier 

X 2017-11-07 30 min 

Intervju 3  2 elever ryska  2017-11-07 45 min 

Observation 4  Helklass 

Indirekta 
strategier 

X 2017-11-08 30 min 

Observation 5 Maya Helklass 

Direkta och 
indirekta  

 2017-11-08 1,5 h 

Intervju 4  1 elev 
spanska 

 2017-11-08 30 min 

Intervju 5 Maya   2017-11-15 30 min 

 

3.3 Urval och bortfall 

Studiens materialinsamling gjordes på en vuxenutbildning i Mellansverige. På skolan 

finns det 20 SFI-klasser med totalt ca 450 SFI-elever och studien är baserad på en 

nybörjarklass som studerar studieväg 3 C-kurs som pågår i tio veckor. Läraren i 

denna klass har under flera terminer haft nationellt provresultat som är över 

förväntan. Det finns 13 elever i klassen och totalt är det elva olika modersmål. Alla 

elever blev tillfrågade om de vill delta i studien och samtliga elever beviljade min 

förfrågan om deltagande genom att skriva under informationsbrevet. Sju av eleverna 

blev slumpmässigt utvalda till intervjuer utifrån modersmålet men observationerna 

gjordes på samtliga elever. Av de elever som blev intervjuade är det en som har 

gymnasieutbildning och sex elever har högskoleutbildning på olika nivå. I klassen 

som helhet är det två elever som har gymnasieutbildning och elva har 

högskoleutbildning. 

Information om klassläraren 
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Maya är klasslärare och hon har arbetat som lärare i 30 år. Som språklärare har hon 

arbetat i 17 år. Maya har arbetat som spansklärare på universitets- och gymnasienivå. 

Hon har arbetat som SFI-lärare i 3 år. Maya nämner även att hon är musiklärare i 

botten. Jag vill medvetandegöra för läsare att Maya är ett fiktivt namn och det 

betyder att Maya heter i verkligheten någonting annat.  

3.4 Analysmetoder 

Jag har utgått från Denscombe (2016) hur man ska bearbeta data från en kvalitativ 

undersökning och analysen handlar om att försöka förstå det insamlade materialet. 

Jag har utgått från Denscombes (2016: 384-386) beskrivning av hur man bearbetar 

ljudinspelade intervjuer. Jag har lyssnat på samtliga ljudinspelningar noggrant ett 

flertal gånger samtidigt som jag tar stöd av mina fältanteckningar från observationer 

och observationsschemat för att transkribera data som senare används för 

datasortering. Sedan har datan sorterats selektivt och det innebär att den faktiska 

informationen som jag ska undersöka har jag strukit under, färgmarkerat, 

kommenterat och sorterat efter teman för att sedan kunna överföra det till Oxfords 

(1990) strategiklassificering. Anteckningar och kommentarer som jag har gjort har 

varit om händelser eller beteenden som berör elevernas strategival. Mer exakt 

transkription har använts vid citat.  

Med utgångspunkt från Oxfords strategiklassificering har datan sedan brutits 

ned och sorterats.  Jag har tagit hänsyn till de informationer som påverkar elevernas 

strategival. Oxfords strategiklassificeringar har använts i datasorteringen på två olika 

sätt. Det första sättet är ur elevperspektiv och då användes Oxfords strategi-

klassificeringar för att kartlägga vilka inlärningsstrategier eleverna använder i skolan. 

Det andra är ur lärarperspektiv och används för att kartlägga vilka strategier läraren 

väljer att ta upp i klassrummet. Ledande vid kategoriseringen har studiens syfte, 

forskningsfrågorna och forskningsbakgrunden varit. Från forskningsbakgrunden har 

jag då tagit stöd av Oxfords strategiklassificeringar som jag har nämnt och Ellis 

(1994: 546-550) beskrivning av ”den goda inläraren” som har varit ledande vad gäller 

hur t.ex. elevernas personlighet påverkar deras strategival. Det betyder att data som 

inte är relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor har sorterats bort. Studiens 

syfte, forskningsfrågor och forskningsbakgrunden har inte kunnat visa exakt hur 

datasorteringen ska göras, men de har hjälpt till att peka ut vilka data som är 

relevanta och intressanta att ta med. 
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3.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

I denna studie har datans trovärdighet ökats genom respondentvalidering som 

innebär att jag har återvänt till läraren och diskuterat om det jag har kommit fram till 

från intervju och observation. Sedan har datatriangulering mellan observationerna 

gjorts genom att jag jämför lektionsobservationer med rastobservationer samt att 

svaren mellan elever och läraren har triangulerats genom att jag har jämfört lärar- 

och elevintervju med varandra samt att jag har jämfört samtliga intervjuer med 

samtliga observationer. Jag har tagit stöd av Denscombe (2016: 410-413) som skriver 

om trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

I materialinsamlingen, materialanalysen och urvalet beskrivs tydligt hur denna 

undersökning har gått till vilket gör studiens resultat tillförlitliga. Ytterligare faktorer 

som gör denna studie tillförlitlig är att jag inte känner eleverna och det gör att jag inte 

har förutfattade meningar om deras strategianvändning. Dock känner jag läraren 

men forskningsbakgrunden, studiens syfte och forskningsfrågor har varit ledande 

kring datasortering. Hur forskningsfrågorna skulle besvaras hade jag heller inga 

förutfattade meningar om och det gör att studiens resultat är tillförlitliga. 

Mitt material är begränsat till endast en SFI-klass och en lärare, vilket gör att 

det inte går att dra slutsatsen att resultatet är överförbart. Studien kan ändå ge en 

bild av hur en framgångsrik lärare arbetar med inlärningsstrategier i klassrummet 

och hur en SFI-klass arbetar med inlärningsstrategier i skolan. För att kunna dra 

slutsatsen om resultatet är överförbart bör en större undersökning med samma 

fenomen undersökas.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (1990) etiska principer vilka är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har i denna studie uppfyllts genom att jag har informerat alla 

informanter om studiens syfte och gett dem informationsbrevet. Sedan har 

informationsbrevet förklarats på olika språk med hjälp av tolk. Samtyckeskravet har 

uppfyllts i denna studie genom att informanterna har haft möjlighet att ta med 

informationsbrevet hem för betänketid om sitt deltagande, samt att innan varje 

intervju har studiens syfte, vilka frågor temat berör och hur intervjun går till muntligt 

förklarats. De har också vid varje tillfälle blivit informerade om att deras deltagande 
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är frivilligt och anonymt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 

att uppge någon anledning. Sedan har informanterna blivit tillfrågade om de vill delta 

i studien. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och det är uppfyllt genom att all 

information om informanterna och skolan behandlas anonymt. Det sista kravet är 

nyttjandekravet och det är uppfyllt genom att allt insamlat material används endast 

till detta examensarbete. 
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4 Resultat 

Genom Oxfords strategiklassificering kan observationer och intervjuer selektivt 

sorteras och presenteras se bilaga 6 och 7 för de inlärningsstrategier läraren arbetar 

med och se bilaga 8 och 9 för de inlärningsstrategier eleverna utnyttjar. I 4.1 

presenteras en skriftlig förklaring om hur SFI-läraren arbetar med 

inlärningsstrategier i klassrummet. I 4.2, presenteras hur SFI-elever arbetar med 

inlärningsstrategier i skolan.  

4.1 Inlärningsstrategier som SFI-läraren arbetar med i 

klassrummet  

Läraren nämner att inlärningsstrategier är olika sätt att ta in mycket information och 

bearbeta den så att den stannar kvar. Hon nämner att termen ”inlärningsstrategi” 

inte används i klassrummet men strategierna har en naturlig plats i undervisningen. 

Läraren betonar vikten med autenticitet i undervisningen, att man pratar om verkliga 

saker och använder elevernas intresseområden. De sätt som används för att öka 

elevernas medvetenhet är att läraren visar hur olika inlärningsstrategier kan 

genomföras. Ett citat som tydliggör detta är när läraren berättar konkret hur hon 

använder siffror för att visa vikten av repetition: 

C- Gör du ingenting speciellt /…/ för att öka /…/ elevernas medvetenhet? 

M- Det är ganska svårt när dom inte kan svenska /…/ jag kan bara visa dom om ni gör så här är 
det större chans att ni kommer ihåg de. 

C - Kan du ge nått exempel? 

M – emh ja till exempel när jag grupperar /…/sätt ihop dom här så här/…/sen säger jag nu går 
du hem och läser den här texten fem gånger /…/ så lyssnar du på den fem gånger /…/ varje dag 
fram till fredag för då är det test. 

 

När det gäller inlärningsstrategier nämner läraren att det är viktigt att använda alla 

sinnen, och att integrera eleverna i undervisningen. Hon poängterar att eleverna ska 

ha möjlighet att använda hörseln innan synen och anledningen är att de ska få 

möjlighet att härma hur orden uttalas och inte påverkas av skrivtecknen som de 

annars kan tolka utifrån sina modersmål. Detta stämmer överens med resultatet från 

observationerna och genom att läraren visar hur man kan arbeta med inlärnings-

strategier medför det att läraren använder mer direkta strategier i klassrummet. Hon 
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visar för eleverna hur de kan skapa mentala länkar genom att gruppera och placera 

orden i kontext. Hon använder bilder, musik, sång, gitarr, enkla svenska barnvisor, 

överstrykningspennor, dockmöbler (andra materiella ting), böcker, egna material på 

papper och sedan repeterar de strukturerat tillsammans i olika omfattning. Läraren 

nämner att det är viktigt att integrera eleverna i repetitionsprocessen för att det 

underlättar för eleverna när de ska repetera hemma eftersom det kan återknyta till 

övningar i klassrummet. Vikten av att integrera eleverna i undervisningen syntes 

tydligt under observationerna när läraren arbetade med kognitiva strategier, t.ex. när 

hon antecknar på tavlan. Hon summerar det som har blivit antecknat och framhäver 

det med hjälp av färgpennor och bilder. Under observationen förekommer det 

kompensationsstrategier genom att läraren ger olika ledtrådar som eleverna får för 

att kunna gissa vad orden, texten eller låten betyder. 

Indirekta strategier används inte lika mycket av läraren under observationen 

vilket stämmer med det hon berättar i intervjun, men de strategier som används är 

metakognitiva strategier, t.ex. att hon fördröjer tal som innebär att hon ger eleverna 

en ledtråd för att eleverna ska kunna gissa och det är ett sätt att inkludera eleverna i 

undervisningen. Hon sätter upp tydliga kortsiktiga mål, t.ex. vad som ska göras efter 

rasten och innan lektionen är slut, vilket innebär att man kan arrangera och planera, 

alltså en metakognitiv strategi. Hon berättar vad de ska gå igenom under nästa 

lektion. Långsiktiga mål är när testen på uppgifterna ska genomföras. Arbetssättet 

skapar motivation eftersom eleverna dels blir medvetna om vad de ska lära sig, och 

dels får förståelse för var deras kunskap befinner sig och det leder till positiv 

återkoppling, nämner läraren. Läraren poängterar att det är viktigt att man bygger 

upp elevernas självförtroende genom deras självkänsla. Det kan göras genom att man 

hjälper eleven med specifika moment som hen har problem med. Sättet 

överensstämmer med affektiv strategi där läraren arbetar med att dämpa elevernas 

språkängslan, uppmuntrar och lyssnar på elevernas känslor i klassrummet. 

Sociala strategier som också tillhör Oxfords grupp av indirekta strategier 

förekommer naturligt eftersom grupparbete är en del av undervisningen. Läraren 

nämner också under intervjun att grupparbete och pararbete är en naturlig del i 

undervisningen. Hur grupperna blir indelade sker på olika sätt. Läraren nämner själv 

att hon ibland bestämmer vilka som ska samarbeta och vid andra tillfällen får 

eleverna välja och det är en aktivitet som medför att eleverna får använda sociala 

strategier, t.ex. att de får arbeta i grupp och ta del av varandras tankar. Eleverna vill 
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alltid sitta bredvid en som är lika duktig, nämner läraren. För att det ska bli naturligt 

att alla talar med alla får de byta samtalspartner under övningen så att ingen blir 

frusterad för att de behöver tala med en som inte befinner sig på samma nivå. 

4.2 Hur använder SFI-elever inlärningsstrategier i skolan? 

De faktorer som påverkar elevernas strategival är ambition, personlighet, erfarenhet, 

familjesituation, tillgång till målspråket samt förmågan att hantera språkängslan. Det 

fanns också samband mellan elevernas tidigare studievanor och strategival. Att de vill 

börja arbeta ökar också deras studiemotivation. Eleverna nämner att de har tydliga 

kortsiktiga och långsiktiga mål med studierna. De kortsiktiga målen är att kunna 

kommunicera och de långsiktiga målen är att kunna börja arbeta eller studera vidare. 

För att kunna uppnå målen nämner de att de organiserar sitt lärande, planerar 

språkliga uppgifter och söker övningsmöjligheter i och utanför skolan. I skolan 

samarbetar de med språkliga uppgifter från lektionerna och utanför skolan nämner 

eleverna att de går till olika caféer som erbjuder språkträning och det tyder på att 

eleverna är ambitiösa.  

Resonemanget som framkom under intervjun om strategianvändning tyder på 

att eleverna har kunskap om inlärningsstrategier och de är medvetna om hur 

strategierna kan användas i klassrummet. T.ex. nämner en elev att han har svårt att 

studera svenska på grund av att han är enspråkig och det är ett hinder för att han inte 

kan förstå det svenska språkmönstret, men det gör ingenting, säger han, för att han 

har en svensk fru som hjälper honom. Elevens resonemang är ingen 

inlärningsstrategi utan en medvetenhet om sina förmågor som påverkar hans 

strategival. En annan elev nämner att hon lär sig bäst genom att lyssna för att det var 

så hon lärde sig sembano och det var hennes förklaring till varför hon besöker 

biblioteket och språkcaféer. Resonemanget om varför elever besöker språkcaféer 

betyder att deras tidigare erfarenheter avgör vilka strategier de väljer för att öva på 

målspråket. Att veta och planera hur man ska öva på målspråket är en metakognitiv 

strategi. Trots att eleverna är medvetna om vad inlärningsstrategi är och gör 

strategival som gynnar deras språkutveckling så förkommer det strategier som 

eleverna använder men inte är medvetna om, t.ex. kompensationsstrategi, t.ex. att de 

gissar vad läraren säger i klassrummet. 

Under klassrumsobservationen utnyttjades sociala strategier 50 gånger, 

kognitiva strategier 46 gånger, kompensationsstrategier 16 gånger, metakognitiva 



 24 

strategier 14 gånger, minnesstrategier fem gånger och affektiva strategier fyra gånger. 

De strategier som förekom under rastobservationen var sociala strategier 59 gånger, 

kognitiva strategier 50 gånger, kompensationsstrategier 31 gånger, metakognitiva 

strategier och minnesstrategier 26 gånger och affektiva strategier åtta gånger. 

Intervjuerna visar att sju elever använder minnesstrategier. När det gäller 

kognitiva strategier är det sju elever som nämner att de praktiserar och sju analyserar 

och resonerar. Ingen nämner att de använder kompensationsstrategier. När det gäller 

användningen av indirekta strategier är det sju elever som nämner att de arrangerar 

och planerar sitt lärande och två utvärderar sitt lärande. När det gäller affektiva 

strategier nämner fyra elever att de dämpar oro som uppstår i samband med 

språkinlärning, tre lyssnar på sina känslor och sju elever nämner att de använder 

sociala strategier. 

Studiens resultat visar att elever använder och kombinerar olika strategier i 

skolan. De strategier som kombineras mest är kognitiva strategier och sociala 

strategier och en förklaring till att sociala strategier används mycket av eleverna kan 

vara att grupparbete är en naturlig del i undervisningen och det leder automatiskt till 

att eleverna samarbetar med uppgifter. Den strategi som används mest i klassrummet 

är kognitiva strategier, alltså anteckningar och översättningar, och det eleverna 

antecknar och översätter är det läraren undervisar om. 
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5 Diskussion 

I avsnitt 5.1, Resultatdiskussion, jämförs studiens resultat och tidigare 

undersökningar. I avsnitt 5.2, Metoddiskussion diskuteras studiens tillvägagångsätt. 

Avsnitt 5.3, Slutsatser handlar om de slutsatser som kan dras utifrån studien. I 

avsnitt 5.4, föreslås nya forskningsfrågor inom området.  

5.1 Resultatdiskussion 

Enligt SFI:s kursplan (Skolverket 2012: 54) bör elever få vägledning i hur de ska lära 

sig ett språk och kunna anpassa strategival efter sin inlärningsstil och vilken strategi 

som är bäst lämpad för uppgiften. Det kan låta ”enkelt” men som Rees-Miller (1993) 

nämner finns det andra faktorer som försvårar strategival och strategiträning, t.ex. 

kulturskillnader, ålder, elevernas skolbakgrund samt elevernas och lärarnas 

inställning till inlärningsstrategi. I detta examensarbete var eleverna redan medvetna 

om inlärningsstrategier och de förstår sina styrkor och svagheter, t.ex. eleven som 

nämner att han är enspråkig och att det kan vara ett hinder för honom när han 

studerar svenska för att han inte känner till olika språkmönster. Eleverna studerar 

kurs C och studieväg 3 och det innebär att de flesta är högutbildade vilket kan vara en 

förklaring till att eleverna har en positiv inställning till inlärningsstrategier.  

Inlärningsstrategier som nämns i GERS (Skolverket 2007) är mest indirekta 

strategier, t.ex. metakognitiva strategier och sociala strategier efter Oxfords (1990) 

strategiklassificering. Att det är mest indirekta inlärningsstrategier som finns i GERS 

betyder att GERS fokuserar på att eleverna ska vara medvetna om sina strategival. 

Strategier som nämns i SFI:s kursplan (Skolverket 2012) är baserade på de 

inlärningsstrategier som finns i GERS. I SFI:s kursplan (Skolverket 2012) 

kategoriseras de utvalda inlärningsstrategierna som kommunikationsstrategier och 

enligt Oxford (1990) stämmer de överens med metakognitiva strategier. De 

kommunikationsstrategier som finns i SFI:s kursplan fokuserar på läsning och 

textbearbetning och det är otydligt att det handlar om inlärningsstrategier. För lärare 

är SFI:s kursplan öppen för tolkning och följden kan bli att lärarna inte tolkar 

kommunikationsstrategier som metakognitiva strategier. Läraren kan istället tolka 

kommunikationsstrategier bokstavligt, alltså strategier som används när man 

kommunicerar, och följden kan bli att man missar att integrera inlärningsstrategier i 

undervisningen. Om inlärningsstrategier inte är en del av undervisningen kan följden 
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bli att eleverna inte får kännedom om hur de ska göra för att studera på ett 

framgångsrikt sätt vilket eleverna kan få om de har kunskap om metakognitiva 

strategier eftersom Oxford (1990: 135-146) skriver att metakognitiva strategier är 

grundläggande för framgångsrika språkinlärare. Maya tolkar 

kommunikationsstrategier som metakognitiva strategier och det gör att eleverna får 

möjlighet att lära sig hur man kan planera sitt lärande.   

I Oxfords (1990: 37-49) egen undersökning är det kognitiva strategier som 

används mest bland eleverna, vilket i detta examensarbete används mycket i 

kombination med sociala strategier, men utan rastobservationer hade kognitiva 

strategier också varit den mest använda strategin bland eleverna i klassrummet. Ellis 

(1994: 546-550) definierar de egenskaper som kännetecknar ”den goda inläraren”, 

t.ex. att den kan se språket som ett system, söker efter möjlighet att öva språket, vara 

aktiv i undervisningen, vara medveten om sin inlärningsprocess och kunna variera 

strategier beroende på uppgift. Enligt Griffiths (2007) använder en framgångsrik 

inlärare flera strategier och Green & Oxford (1993) nämner att eleverna ska använda 

inlärningsstrategierna frekvent. Ellis definition av ”den goda inläraren” samt Griffiths 

och Green & Oxfords beskrivningar av nyttjande av inlärningsstrategier stämmer in 

med eleverna som detta examensarbete är baserat på. 

Grenfell (2007: 18) betonar betydelsen av att inlärningsstrategier ska vara en 

naturlig del i undervisningen, och Pettersen (2010: 10) påpekar att studiestrategier 

ska vara konkreta. Lärarens arbetssätt stämmer med Grenfells och Pettersens syn på 

hur man ska arbeta med inlärningsstrategier. Det kan vara en förklaring till varför 

elever kombinerar olika strategier i skolan eftersom inlärningsstrategier är en 

naturlig del av undervisningen. En annan förklaring till att eleverna kombinerar olika 

strategier kan vara lärarens tydlighet med att kortsiktiga och långsiktiga mål skapar 

sammanhang och sammanhang gör att eleverna blir medvetna om vilken strategi som 

passar bäst till uppgiften. I ett större perspektiv innebär det att elever lär sig att lära 

utan att de är medvetna om de strategier som finns. Det kan vara en av 

anledningarna till varför vissa strategier utnyttjas men inte diskuteras t.ex. 

kompensationsstrategier som jag såg användas under observationen, men inte nämns 

av eleverna. 

Läraren betonar vikten av autenticitet, dvs. att man pratar om verkliga saker 

inom elevernas intresseområde, och lärarens syn att man pratar om verkliga saker 

stämmer in med elevernas åsikter som deltog i STRIM-projektet eftersom eleverna 
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poängterade betydelsen av intressanta texter. Eleverna som deltog i examensarbetet 

nämner att det är enklare att förstå när läraren undervisar om saker de kan relatera 

till, t.ex. hur man handlar eller kommunicerar med andra människor. Det kan vara en 

förklaring till varför eleverna som deltog i detta examensarbete är motiverade.  

5.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod i form av intervju och observation genomfördes i denna studie och 

det är mest lämpligt eftersom jag skulle få en överblick om hur inlärningsstrategier 

används av lärare och elever. En noggrann planering gjordes kring hur observationen 

skulle gå till och vilka intervjufrågor som skulle ställas utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Metodens styrkor är att en djupare förståelse kring strategivalet 

kunde utvecklas. Jag har kunnat få många detaljerade exempel. De svaga sidorna är 

att samtliga strategier inte kan kartläggas hos eleverna. De strategier som kan 

kartläggas är de övergripande strategierna inom de båda strategigrupperna hos 

Oxford.  

Det jag gör för att öka resultatens tillförlitlighet och trovärdighet är 

datatriangulering. Det gjordes genom ett noggrant urval av lärare och elevgrupp samt 

att intervjuerna genomfördes i grupp och enskilt för att minska eventuella 

svarsskillnader, t.ex. att enskilda intervjuer skulle generera ett resultat och 

gruppintervjuer ett annat. För att det ska vara ett brett urval tog jag hänsyn till 

elevernas modersmål, bakgrund och studievanor samt att de skulle vara nybörjare 

inom SFI för att kunna svara på hur nybörjare använder inlärningsstrategier. Detta 

urval genererade data som var användbara. Andra tillvägagångsätt som genomfördes 

för att öka svarens trovärdighet var att lärarintervjun sammanfattades och skickades 

till läraren. Under ett möte i ett senare skede har sammanfattningen diskuterats för 

att undvika misstolkningar. Ingen sammanfattning av elevernas svar har skickats till 

eleverna vilket beror på tidsbristen men också behovet av tolk. Utifrån den 

begränsade tidsramen för materialinsamlingen har jag ändå eftersträvat att 

genomföra undersökningen under olika tidpunkter för att undvika ett resultat som 

bara genererar en tidpunkt av det som observeras. 

De svårigheter som uppstod med metoden är ljudinspelade utan bild 

observationer eftersom det finns många inlärningsstrategier som bättre kan 

tydligöras med hjälp av filminspelning, men med hjälp av anteckningarna har 

resultaten ändå kunnat preciseras. 
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Tidigare undersökningar som har gjorts har varit longitudinella studier där 

forskarna har träffat sina informanter flera gånger samt använt flera metoder för att 

få helhetsperspektiv. För detta examensarbete är inte en longitudinell studie möjlig 

på grund av tidsramen. 

5.3 Slutsatser 

De faktorer som påverkar elevernas strategival är ambition, personlighet, erfarenhet, 

familjesituation, tillgång till målspråket samt förmågan att hantera språkängslan. Det 

fanns också samband mellan tidigare studievanor och strategival. Att de vill börja 

arbeta ökar deras studiemotivation. Det som gynnar elever som studerar svenska som 

andraspråk är olika strategikombinationer. Resultatet visar att inte alla av Oxfords 62 

strategier utnyttjades av eleverna, utan 43 strategier användes i olika sammanhang. 

När det gäller läraren är det också 43 strategier som hade en naturlig plats i 

klassrummet. Eftersom läraren vill visa hur man kan arbeta med inlärningsstrategier 

blir följden att hon använder mer direkta strategier i klassrummet. De kopplingar 

som finns mellan lärarens sätt att undervisa, t.ex. att grupparbete är en del av 

undervisningen och att läraren ger ledtrådar för att eleverna ska få gissa, innebär att 

eleverna känner sig trygga i klassrummet.  

5.4 Nya forskningsfrågor 

Några fenomen som skulle vara intressanta att studera är vilka strategier och 

kombinationer som kan gynna språkutveckligen mer. Det skulle vara intressant att 

undersöka två grupper som befinner sig på samma nivå där inlärningsstrategier inte 

är en del av undervisningen och vad som händer med inlärningen när strategierna 

blir en del av undervisningen. Det skulle också vara intressant att undersöka hur 

elevernas inlärningsstilar påverkar deras strategival. När det gäller användningen av 

kognitiv strategi skulle det vara intressant att undersöka vad elever antecknar och 

översätter och om det har betydelse för inlärningen. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - informationsbrevet 

Förfrågan om deltagande i en studie om inlärningsstrategier 
hos SFI-elever 

 

Hej!  

Mitt namn är Jittiya Svakko och jag skriver examensarbete inom svenska som 
andraspråk på Mälardalens högskola. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning.  

I min undersökning vill jag kartlägga inlärningsstrategier som SFI-elever använder 
när de lär sig svenska som andraspråk. Du som deltar i studien kommer att bli 
observerad och intervjuad. Intervjuerna kan ske både i grupp och enskilt. 

All information om skolan och dig kommer att behandlas med sekretess och ditt 
deltagande kommer att avidentifieras. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen DiVA.  

Om ni har frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig per mejl eller 
telefon.  

 

Tack för samverkan!  

Hälsningar  

Jittiya Svakko 

Kontaktinformation 

Student: Jittiya Svakko, 0709729389, jio13001@student.mdh.se 

Handledare: Karin Sheikhi, 076153659, karin.sheikhi@mdh.se 

Med denna underskrift medges att du har tagit del av och förstår 
innehållet i brevet samt att du deltar i studien.  

 

Datum 

 

Ort 

Efternamn   

 

Förnamn  
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Telefon 

 

E-post 

Namnteckning 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till läraren  

1. Hur många timmar per vecka är kursen? 

2. Hur lång tid pågår kursen? 

3. Vilka färdigheter måste eleverna utveckla under kursen? 

4. Vad vet du om eleverna innan de börjar kursen? 

5. Hur planerar du första lektionen? 

6. Vilka hjälpmedel använder du dig av i undervisningen?  

7. Har du några förväntningar på eleverna innan kursstart? 

8. Vilka situationer planerar du att eleverna möter i klassrummet? 

9. Hur lägger du upp dessa situationer i klassrummet? 

10. Vilka uppgifter kommer eleverna att utföra under kursen? 

11. Vad är strategi för dig? 

12. Vilka strategier använder du för att öka elevernas förståelse? 

13. Vilka strategier lär du ut i undervisningen? 

14. Hur gör du för att öka medvetenheten när det gäller strategianvändning hos 

eleverna? 

15. Planerar du att eleverna ska få samarbeta? 

16. Hur gör du för att eleverna ska få veta, vad de ska lära sig näst? 

17. Diskuterar du andra faktorer som kan påverka elevernas inlärning med 

eleverna? 

18. Hur får eleven information om att de har lyckats eller lyckats mindre bra med 

en uppgift? 
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Bilaga 3 - Bakgrundsfrågor samt intervjufrågor till eleverna 

Vad heter du? 

Varifrån kommer du? 

Vilket/Vilka språk talar du? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Hur länge har du studerat tidigare? 

Hur länge har du studerat SFI? 

Talar du modersmålet hemma? När? 

Talar du svenska hemma? När? 

Intervjufrågorna till eleverna 

1. Varför vill du studera svenska på SFI? 

2. Har du några speciella knep när du lär dig svenska? 

3. Förbereder du dig innan lektionen? Om du förbereder dig, hur gör du det? 

4. På vilket sätt studerar du svenska i klassrummet? 

5. På vilket sätt studerar du svenska utanför klassen/ hemma? 

6. Hur arbetar du med materialet du har fått från undervisningen?  

7. Hur gör du för att veta, vad du behöver lära dig? 

8. Hur/ i vilka situationer lär du dig svenska bäst? 

9. Om du inte förstår det läraren säger under lektionen, vad gör du då? 

10. Vad gör du för att komma ihåg nya saker? 

11. Hur gör du när du ska lära dig nya ord? 

12.  Hur gör du när du ska komma ihåg nya ord? 

13. När kan du nya ord? 

14. Brukar du planera för olika tillfällen för att öva svenska? Vilka då? 

15. Brukar du översätta okända ord till ditt modersmål eller ett annat språk? 

16. Byter du språk, t.ex. svenskan till engelskan, för att uttrycka dig på ett bättre 

sätt? 

17. Om du inte förstår något, vad gör du då? 

18. Brukar du be om hjälp om du inte förstår? 

19. Hur viktigt är svenska för det du ska göra i framtiden?  
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20. Vad betyder det att kunna bra svenska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 36 

Bilaga 4 - Uppdelningen av direkta strategier 

Oxford direkta 
strategier 

 Skolverket (2007) 

Minnesstrategier   

Skapa mentala länkar 

 

gruppera 

 

förstå syftet med den 
uppgiften 

associera/utveckla  

placera nya ord i kontext 
 

Använda bilder och ljud 

 

använda bilder  

kartlägga semantiskt  

använda nyckelord  

framhålla ljudets betydelse för 
minnet 

 

Repetera noga repetera strukturerat   

Använda handling använda fysisk respons eller 
känslor 

 

använda mekaniska färdigheter  

Kognitiva strategier  genomföra  

Praktisera repetera  

använda formella ljud-skrivsystem  

känna igen och använda 
formulering och mönster 

 

kombinera olika sätt  

praktisera naturalistiskt  

Ta emot och sända budskap komma på idén snabbt 
 

använda resurser för att ta emot 
och sända budskap 

 

Analysera och resonera resonera deduktivt  

analysera yttranden  

analysera kontrastivt (olika språk)  

översätta  
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transferera kunskap 
 

Skapa struktur för input 
och output 

anteckna ta emot input 

summera bearbeta input 

framhäva bearbeta input 

Kompensationsstrategi   

Gissa intelligent använda lingvistiska ledtrådar  

använda andra typer av ledtrådar  

Övervinna begränsningar i 
tal och skrift 

växla till modersmålet  

ta emot hjälp  

använda mimik eller gester  

delvis eller totalt undvika 
kommunikation 

 

välja ämne  

förenkla budskap  

hitta på nya ord  

kunna beskriva med egna ord eller 
använda synonymer 
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Bilaga 5- Uppdelningen av indirekta strategier  

Oxford indirekta 
strategier 

 Skolverket (2007) 

Metakognitiva 
strategier 

  

Centrera sitt lärande kunna se och länka samman tidigare 
erfarenhet med det nya 

förmåga att lära sig 
effektivt 

koncentrera sig lyssna uppmärksamt 

fördröja tal för att fokusera på 
lyssnande 

 

Arrangera och planera sitt 
lärande 

ta reda på och förstå hur 
språkinlärning går till 

förmåga att organisera 
egna strategier 

organisera sitt lärande  planera hur man ska 
utföra olika uppgifter 

sätta upp mål  

identifiera syftet med språkuppgifter 
meningsfullt när det gäller 
hör/läs/skriv/tal 

förmåga organisera och 
använda material 

förstå syftet med den 
uppgift som ges 

planera en språkuppgift   

söka övningsmöjligheter  använda de 
inlärningsmöjligheterna 

använda det inlärda 
språket 

förmåga att använda 
tillgängligt material 

Utvärdera sitt lärande utvärdera sina brister förmåga att identifiera 
egna behov och mål 

medvetenhet om egna 
starka och svaga sidor 

utvärdera sina framsteg medvetenhet om egna 
starka och svaga sidor 

kunna se framåt 

Affektiva strategier   

Dämpa sin ängslan använda avslappningsövningar som 
djupandning eller meditation  
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använda musik 
 

använda skratt 
 

Uppmuntra sig själv göra positiva uttalanden 
 

ta förståndiga risker 
 

belöna sig själv 
 

Lyssna på sina känslor lyssna på sin kropp 
 

använda en checklista för att 
upptäcka känslor, attityder och 
motivation 

 

skriva en språkinlärningsdagbok  

diskutera känslor som uppstår i 
samband med språkinlärningen med 
andra 

 

 Sociala strategier   

Ställa frågor fråga för att få klargörande och 
bekräftelse 

 

fråga för att få hjälp med korrigering korrigera 

Samarbeta med andra samarbeta med kamrater samarbeta i par eller 
grupp 

samarbeta med kunniga användare 
av det nya språket 

samarbeta i par eller 
grupp 

Känna empati utveckla kulturella förståelser  

bli medveten om andras tankar och 
känslor 
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Bilaga 6 – Direkta strategier som läraren använder  

Minnesstrategier  Lärarobservation  

Skapa mentala länkar 

 

gruppera X 

associera/arbeta igenom X 

placera nya ord i kontext X 

Använda bilder och ljud 

 

använda bilder X 

kartlägga semantiskt X 

använda nyckelord  

framhålla ljudets betydelse för 

minnet 

X 

Repetera noga repetera strukturerat  X 

Utnyttja handling använda fysisk respons eller känslor  X 

använda mekaniska färdigheter  

Kognitiva strategier   

Praktisera repetera X 

använda formella ljud-skrivsystem X 

känna igen och använda 

formulering och mönster 

X 

kombinera olika sätt X 

praktisera naturalistiskt X 

Tar emot och sänder 

budskap 

komma på idén snabbt X 

använda resurser för att ta emot och 

sända budskap 

X 

Analysera och resonera resonera deduktivt X 

analysera yttranden X 

analysera kontrastivt (olika språk) X 

översätta X 

transferera kunskap X 

Skapa struktur för input 

och output 

anteckna X 

summera X 
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framhäva X 

Kompensationsstrategi   

Gissa intelligent använda lingvistiska ledtrådar X 

använda andra typer av ledtrådar X 

Övervinna begränsningar i 

tal och skrift 

växla till modersmålet X 

ta emot hjälp X 

använda mimik eller gester X 

delvis eller totalt undvika 

kommunikation 

 

välja ämne X 

förenkla budskap X 

hitta på nya ord X 

kunna beskriva med egna ord eller 

använda synonymer 

X 
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Bilaga 7 – Indirekta strategier som läraren använder 

Metakognitiva 

strategier 

 Lärarobservation 

Centrera sitt lärande kunna se och länka samman tidigare 

erfarenhet med det nya  

koncentrera sig  

fördröja tal för att fokusera på 

lyssnande 

X 

Arrangera och planera sitt 

lärande 

ta reda på och förstå hur 

språkinlärning går till 

 

organisera sitt lärande  

sätta upp mål X 

identifiera syftet med språkuppgifter 

(meningsfullt när det gäller 

hör/läs/skriv/tal)  

 

planera en språklig uppgift X 

söka övningsmöjligheter  X 

Utvärdera sitt lärande utvärdera sina brister 
 

utvärdera sina framsteg X 

Affektiva strategier   

Dämpa sin ängslan använda avslappningsövningar som 

djupandning eller meditation  

använda musik X 

använda skratt X 

Uppmuntra sig själv göra positiva uttalanden X 

ta förståndiga risker  

belöna sig själv  

Lyssna på sina känslor lyssna på sin kropp  

använda en checklista för att 

upptäcka känslor, attityder och 

motivation 

 

skriva en språkdagbok 
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diskutera sina känslor med andra 
 

 Sociala strategier   

Ställa frågor fråga för att få klargörande och 

bekräftelse  

fråga för att få hjälp med korrigering X 

Samarbeta med andra samarbeta med kamrater 
 

samarbeta med kunniga användare av 

det nya språket 

 

Känna empati utveckla kulturell förståelse X 

bli medveten om andras tankar och 

känslor 

X 
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Bilaga 8 – Direkta strategier som elever använder 

Förklaring: E.in- elevintervju, K.O – klassrumsobservation och R.O – rastobservation  

Minnesstrategier  E.in K.O R.O 

Skapa mentala länkar 

 

gruppera    

associera/arbeta igenom 7 2  

placera nya ord i kontext 7 3  

Använda bilder och ljud 

 

använda bilder    

kartlägga semantiskt    

använda nyckelord 
 

 13 

framhålla ljudets betydelse för 

minnet 

   

Repetera noga repetera strukturerat    13 

Utnyttja handling använda fysiska respons eller 

känslor  

   

använda mekaniska färdigheter 
 

  

Kognitiva strategier     

Praktisera repetera 6 7 12 

använda formella ljud-

skrivsystem 

 1  

känna igen och använda 

formulering och mönster 

2 1  

kombinera olika sätt  1  

praktisera naturalistiskt 7 1 19 

Ta emot och sända budskap komma på idén snabbt    

använda resurser för att ta emot 

och sända budskap 

 1  

Analysera och resonera resonera deduktivt 2 1  

analysera yttranden 1   

analysera kontrastivt (olika språk) 2 2  

översätta 5 10  

transferera kunskap  2  
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Skapa struktur för input 

och output 

anteckna  17 7 

summera  2 12 

framhäva    

Kompensationsstrategi     

Gissa intelligent använda lingvistiska ledtrådar  3  

använda andra typer av ledtrådar  2  

Övervinna begränsningar i 

tal och skrift 

växla till modersmålet  6 6 

ta emot hjälp  1 4 

använda mimik eller gester  2  

delvis eller totalt undvika 

kommunikation  
  

välja ämne    

förenkla budskap  1 11 

hitta på nya ord  1  

kunna beskriva med egna ord 

eller använda synonymer 

  10 
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Bilaga 9 - Indirekta strategier som elever använder 

Metakognitiva 

strategier 

 E.in L.O R.O 

Centrera sitt lärande kunna se och länka samman 

tidigare erfarenhet med det nya  
1 

 

koncentrera sig  13 6 

fördröja tal för att fokusera på 

lyssnande 

   

Arrangera och planera sitt 

lärande 

ta reda på och förstå hur 

språkinlärning går till  
  

organisera sitt lärande 1 
 

 

sätta upp mål 7   

identifiera syftet med 

språkuppgifter (meningsfullt när 

det gäller hör/läs/skriv/tal)  

 
  

planera en språklig uppgift 2  13 

söka övningsmöjligheter  7   

Utvärdera sitt lärande utvärdera sina brister 2 
 

5 

utvärdera sina framsteg 2  2 

Affektiva strategier     

Dämpa sin ängslan använda avslappningsövningar 

som djupandning eller meditation  
  

använda musik 4   

använda skratt  3  

Uppmuntra sig själv göra positiva uttalanden   8 

ta förståndiga risker    

belöna sig själv    

Lyssna på sina känslor lyssna på sin kropp 1   

använda en checklista för att 

upptäcka känslor, attityder och 

motivation 

 
  

skriva en språkdagbok 
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diskutera sina känslor med andra 2 1 
 

 Sociala strategier     

Ställa frågor fråga för att få klargörande och 

bekräftelse  
22 14 

fråga för att få hjälp med 

korrigering 

 13 15 

Samarbeta med andra samarbeta med kamrater 7 15 18 

samarbeta med kunniga 

användare av det nya språket 

7   

Känna empati utveckla kulturella förståelser    

bli medveten om andras tankar 

och känslor 

  12 
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Bilaga 10 – Oxford inlärningsstrategier på engelska  
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