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Syftet med detta arbete var att undersöka hur vuxna elever som studerar svenska som 
andraspråk resonerar kring sina inlärningsstrategier. Studien genomfördes med 
kvalitativ ansats och datainsamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer. Inom 
denna studie intervjuades sex vuxna elever, som planerar att påbörja sina studier på 
högskolor. Resultaten i denna studie visade att vuxna elever använde eller uttryckte 
sammanlagd fyrtio av sextiotvå inlärningsstrategier som är utarbetade av Oxford, 
forskare inom språkvetenskap. Minnesstrategier, affektiva strategier och sociala 
strategier kunde kartläggas i större utsträckning än kognitiva strategier, 
kompensationsstrategier och metakognitiva strategier. Informanterna upplevde att 
de saknade undervisning i strategianvändning och utgick därför från egna tidigare 
akademiska erfarenheter och vanor vid användningen av olika inlärningsstrategier i 
svenska som andraspråk.  
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1. Inledning  

Om man vill förklara vuxnas framgång i inlärningen av svenska som andraspråk, 
måste man beakta olika individuella och språkliga faktorer, samt strategier som 
vuxna elever använder för att lyckas med språkinlärningen. Det finns en del 
klassifikationer av inlärningsstrategier som försöker förklara elevernas framgång i 
språkinlärning och faktorer som påverkar den. Ibland är det svårt att dra 
gränserna mellan dessa faktorer, eftersom de kompletterar varandra och utformar 
helhet. Inlärningsstrategier ingår i individrelaterade, personligt betingande 
faktorer tillsammans med motivation, språkbegåvning, personlighet, ålder och 
kön. Personlighet, ålder och kön är fasta och oföränderliga variabler, medan 
motivation och inlärningsstrategier är mer eller mindre föränderliga fenomen.   

Som andraspråksinlärare har jag länge intresserat mig för användningen av 
inlärningsstrategier hos andraspråkselever och dess påverkan på studieframgång. 
Vad gör andraspråksinlärning effektiv? Jag har tidigare gjort en undersökning 
inom område studiemotivation, så ämnet för detta examensarbete har uppstått 
som en naturlig följd av min tidigare uppsats. Min ambition är att få en helhetssyn 
på personliga faktorer som påverkar språkinlärning och utveckling. Med denna 
undersökning vill jag få en ännu djupare inblick i inlärningens komplexa 
processer. Som lärarstudent på Mälardalens högskola har jag regelbundet varit 
ute på verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på partnerskolan. Där träffade 
jag många vuxna elever med utländsk bakgrund som så gärna ville fortsätta sina 
studier på högskolan. Det är därför jag valde att undersöka inlärningsstrategierna 
hos sex olika elever som är motiverade att fortsätta studera på högskolor och 
därför behöver behärska svenska på akademisk nivå. 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att skolan ska sträva 
efter att varje elev ska ”utveckla en insikt om sitt sätt att lära och en förmåga att 
utvärdera sitt eget lärande”(Lpf 94, s. 9). Denna insikt om sitt eget sätt att lära nya 
saker samt planera, utvärdera och kritiskt granska sitt lärande har direkt koppling 
till användningen av inlärningsstrategier.  

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur vuxna elever som studerar svenska som 
andraspråk resonerar kring sina inlärningsstrategier.   

1.2 Forskningsfrågor 
- Vilka inlärningsstrategier använder vuxna elever för att lyckas med 

inlärningen av svenska som andraspråk? 
- Hur resonerar vuxna elever omkring inlärningsstrategier? 
- Används vissa strategier oftare än andra? 
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1.3 Begreppsdefinitioner och förklaringar 

Det finns flera definitioner av begrepp inlärningsstrategier som passar in i olika 
sammanhang. I denna uppsats valde jag själv att definiera vad som menas med 
begreppet ”inlärningsstrategier”. Vidare utgår jag från Oxfords (1990) klassifikation 
av inlärningsstrategier. 

Inlärningsstrategier är olika medvetna och omedvetna handlingar som eleverna 
gör för att lära sig målspråket på mest effektivt sätt. 

Minnesstrategier används för att memorera och komma ihåg det man har lärt sig, 
t.ex. hitta associationer, placera ord i sammanhang, repetera, gruppera och 
omgruppera ord i logiska kontexter. 

Kognitiva strategier handlar om läsning, skrift, tal och lyssnande. De förknippas 
med tanke- och analysförmåga, t.ex. upprepning och repetition, avkodning, analys, 
översättning, transfer, tillämpning av regler, anteckningar, sammanfattning osv.   

Kompensationsstrategier innebär handlingar som man gör för att täcka luckor 
och brister i språket. Om man t.ex. saknar kunskap eller nödvändig information om 
något, då använder man sig av gissning eller kroppsspråk när man saknar ord, letar 
efter synonymer för att förklara okända ord eller växlar tillfälligtvis språk för att 
förklara vad man menar.  

Metakognitiva strategier handlar om nya målsättningar, planering, uppföljning 
och utvärdering av studier. Man organiserar tillfälle för att lära sig nya saker och 
planerar för språkinlärningens olika moment, t.ex. man fokuserar på talproduktion 
eller hörförståelse, hittar på olika tillfälle för att öva sitt språk osv. 

Affektiva strategier hänger ihop med känslor. Man hanterar stress och oro för att 
misslyckas, tänker positivt, tar risker, uppmuntrar sig själv, stärker självförtroendet, 
söker hjälp och stöd hos andra. 

Sociala strategier innebär möte och samarbete med människor. Som 
andraspråksinlärare kan man be infödda språktalare att korrigera ens fonetiska, 
morfologiska och grammatiska fel. Man kan också delta i alla möjliga aktiviteter för 
att öka sin förståelse av andraspråkskultur och referensramar. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Examensarbetet innehåller fem kapitel: inledning, litteraturgenomgång, metod, 
resultat, resultatanalys och avslutande diskussion. I inledningen presenteras syfte 
med detta arbete, forskningsfrågor samt begreppsförklaringar och definitioner. I 
andra kapitel presenteras aktuell litteratur samt tidigare forskning inom området 
inlärningsstrategier. I metodiska delen finns det redogörelse för metoden som valdes 
för denna studie samt förklaras metodval utifrån studiens syfte. Kapitel fyra 
innehåller samtliga resultat för denna undersökning. I kapitel fem diskuteras 
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resultaten, som kopplas till litteraturgenomgång och tidigare forskning. I kapitel sex 
diskuteras metodval, dess eventuella styrkor och brister, samt problematiseras 
resultaten, dras väsentliga slutsatser och ges ett förslag till fortsätta forskning. 

2. Forskningsbakgrund/ Litteraturgenomgång 

I detta teorikapitel tar jag upp tidigare och aktuell forskning om inlärningsstrategier 
hos vuxna elever. Under senare år har processer inom språkinlärning fått mer och 
mer uppmärksamhet hos forskarna. Man ser språkinlärning som en komplex process, 
vars resultat inte bara beror på lingvistiska faktorer utan också på personliga 
faktorer. Inläraren anses som en aktiv deltagare som styr över sin egen inlärning 
genom bland annat användningen av olika inlärningsstrategier.  

2.1 Styrdokument 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 är styrdokument som omfattar 
verksamheten i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 
vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda. I Lpf 94 redogörs för skolans demokratiska värdegrund, 
individanpassade arbetsformer, samt elevernas påverkan på utbildningen och ansvar 
för sitt eget lärande. I Lpf 94 problematiseras lärande och kunskapssyn och begreppet 
kunskap presenteras som ett komplext fenomen, som omfattar fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. I Lpf 94 står det att skolans uppdrag är att förmedla 
kunskaper genom att skapa förutsättningar för elevernas kunskapssökande och 
kunskapsutveckling samt genom att hos elever skapa och etablera vanor och 
förutsättningar för livslångt lärande. Tonvikten ligger på förmågan att finna, tillägna 
sig och använda ny kunskap på ett medvetet sätt.  Elevernas medvetenhet samt 
ansvar för egna studier är underlag för min undersökning om elevernas 
inlärningsstrategier.  

Förmågan att hitta sitt eget sätt att lära och förmågan att utvärdera sitt lärande som 
är dokumenterade i Lpf 94 är nödvändiga egenskaper i sökande efter elevernas 
egna medvetna inlärningsstrategier. Alla som arbetar i skolan ska tillgodose att 
eleven utvecklar sina egna förutsättningar, stimuleras att ta eget ansvar och 
ges möjlighet att kunna arbeta både självständigt samt med andra, samt 
uppleva att kunskapen är meningsfull och se till att kunskapen utvecklas.  
Enligt Lpf 94 ska skolan sträva emot och utgå från att alla elever tar personligt 
ansvar för sina studier och arbetsmiljö, samt prövar olika arbetssätt och 
stärker sin tilltro till den egna förmågan. Medvetenhet, delaktighet och eget 
ansvar är de grundläggande principer i utbildningen som vilar på skolans 
demokratiska värdegrund. 

2.2 Kärnämnet Svenska som andraspråk 

Kärnämnet svenska som andraspråk är uppdelat i kurser Svenska som andraspråk A 
och Svenska som andraspråk B på gymnasial nivå. Betyg i Svenska som andraspråk B 
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ger behörighet för att söka en postgymnasial utbildning. Röda tråden i kursplaner för 
Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk B är språkets avgörande 
betydelse för det vardagliga livet och språkets påverkan på människors identitet. 
Svenska som andraspråk kärnämnets syfte är att ge elever med ett annat modersmål 
än svenska alla möjligheter att utveckla sitt språk i tal och skrift. Enligt ämnets syfte 
ska eleverna se en meningsfull helhet i sina studier samt ta eget ansvar för 
utvecklingen av färdigheter i att tala, skriva, lyssna och läsa.  Språkbehärskning 
spelar en avgörande roll i kunskapsinhämtning och utveckling, eftersom det är 
genom språkets korrekta användning och tillräckliga behärskningen tillägnar sig 
elever nya kunskaper, utvecklar självkänsla, har insikt i egen utveckling samt skapar 
referensramar om svenskt kulturarv. Mål att sträva mot i kursplaner för Svenska som 
andraspråk är att eleven uppfattar helheten i sin utbildning, utvecklar och berikar sitt 
ordförråd, vågar och kan uttryck sig på svenska i olika sammanhang. Det är också 
viktigt att eleven utvecklar kunskap om andraspråksinlärning och är medveten om 
hur språkinlärningen och utvecklingen går till. Eleven ska också kunna planera och 
utvärdera sin inlärning.  

Det står i kursplaner för svenska som andraspråk att andraspråksinlärning och 
utveckling är processer som tar flera år. Inlärningen fortsätts även efter att eleven 
avslutat kursen. Det är därför viktigt att eleverna är medvetna om sina personliga 
inlärningsstilar och strategier och använder dem aktivt för att lära sig språket på mest 
effektivt sätt. Eget ansvar är avgörande faktor vid planering, uppföljning och 
utvärdering av egen inlärning. Skolan ska hjälpa eleverna med alla verktyg som 
behövs för att uppnå målet. 

Inlärningen av ett nytt språk är en långsiktig process som fortsätter även 
efter det att eleven avslutat sina studier. I ämnet svenska som andraspråk 
ingår därför att ge eleverna möjlighet att tillägna sig metoder och verktyg för 
andraspråksinlärning, så att de själva kan ta ansvar för att utveckla sitt språk 
för att uppnå i det närmaste förstaspråksnivå i svenska. 

(Kursplaner och betygskriterier, Gy 2000, Ämne Svenska som andraspråk) 

Inlärningen av svenska som andraspråk sker i det land som språket talas, så 
svenskspråkig miljö anses som en oändlig resurs för fortsatta studier inom svenska 
som andraspråk. Det är därför viktigt att eleverna utvecklar goda inlärningsstrategier 
som bidrar till fortlöpande utveckling av kunskaper i svenska som andraspråk. 

2.3 Inlärningsstrategier 

Abrahamsson (2009, s.210-213) säger att andraspråkstalare använder sig av många 
olika strategier vid inlärningen av målspråket. Strategiernas mängd och kombination 
varierar mellan individer och är situationsanpassad. Abrahamsson säger att det inte 
finns universella strategier som är lika bra för alla andraspråksinlärare utan att det är 
upp till varje individ att bestämma vilka strategier som passar bäst. Man har senaste 
tiden fokuserat på begreppet ”den framgångsrika inläraren” och dess betydelse. Då 
brukar man mena att den framgångsrika inläraren är en vuxen inlärare som använder 
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sig av medvetna inlärningsstrategier och som har lärt sig språket på både formellt och 
informellt sätt, dvs. i och utanför klassrummet. Han menar att läraren i klassrummet 
inte ska betraktas som kunskapsförmedlare, utan att läraren snarare skall anses som 
en resurs för ökad kunskap om målspråket och målspråkets kultur. Den 
framgångsrike inläraren är inte rädd att ta risk, eller misslyckas, för att han/hon ser 
språkutvecklingen som en pågående process vilken involverar inlärarens positiva och 
negativa känslor. Med andra ord är det viktigt för framgång i andraspråket att 
inläraren bortser från irritation och rädslan att misslyckas och fokuserar på positiva 
aspekter av andraspråksbehärskning. 

Den första stora undersökningen av inlärningsstrategier inom språkforskning 
bedrevs av O’Maley & Chamont (1990). O’Maley & Chamont gjorde flera 
sammanhängande longitudinella studier som involverade både stora och mindre 
grupper av andraspråksinlärare av engelska för att kartlägga deras 
inlärningsstrategier. För att kartlägga olika sorter av inlärningsstrategier användes 
observationer och intervjuer. Sammanlagd fann de 26 typer av strategier, som 
fördelades i tre grupper. Enligt deras klassifikation ingår kognitiva strategier i första 
gruppen, andra gruppen består av metakognitiva strategier och tredje grupp utgörs 
av s.k. sociala/affektiva strategier. Kognitiva strategier består av sådana mentala 
processer som problemformuleringar, lösningar och analyser. Exempel på kognitiva 
strategier är att inläraren använder sitt modersmål eller starkaste språk vid 
andraspråksinlärning, som i översättningen eller minnesanteckningar. Det starkaste 
språket utnyttjas som stöd i andraspråksinlärning och ny information associeras med 
gamla vanor eller befintligt kunskap. Metakognitiva strategier har ingen direkt 
koppling till språkinlärning, utan påverkar den indirekt. Exempel på indirekta 
strategier är planering, uppföljning och utvärdering av egen inlärning. 
Sociala/affektiva strategier handlar om inlärarens utnyttjande av den sociala 
omgivningen i syfte att lyckas med språkinlärningen. Man kan t.ex. samarbeta med 
andra inlärare eller ta kontakt med infödda talare för att öva på sitt andraspråk.  

Oxford (1990) utgick från sin egen verksamhet inom grundskolans högstadium samt 
sina egna erfarenheter som lärare i engelska som andraspråk, när hon utvecklade den 
ursprungliga klassifikationen av O’Maley & Chamont (1990). Hon introducerade 
totalt sammanlagd 62 strategier, som hon delade i sex typer och grupperade som 
direkta och indirekta strategier (se Bilaga 3). Direkta strategier är tillvägagångssätt 
som handlar om språklig bearbetning av målspråket. I direkta strategier ingår 
minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier. Indirekta 
strategier består av metakognitiva strategier, affektiva strategier och sociala 
strategier. Indirekta strategier stödjer språkinlärning genom planering, utvärdering, 
samarbete med andra duktiga elever eller infödda talare samt hantering av stress och 
ångest att misslyckas. Författaren menar att stressen av vardagliga 
kommunikationer, rädslan att misslyckas och även irritation på grund av att egna 
språkliga resurser inte räcker till är oundvikliga moment i andraspråksinlärning som 
varje elev måste kunna hantera.  Alla dessa moment kan ha negativ påverkan på 
inlärarens självbild. Hon menar också att inlärarens positiva inställningar till 
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målspråkets kultur och vilja att utveckla sin kulturförståelse gynnar hans/hennes 
språkutveckling. Kontakter med infödda talare, kontakter med skickliga användare av 
andraspråk samt eget aktivt deltagande i olika sociala sammanhang är enligt Oxford 
obligatoriska faktorer som påverkar språkutvecklingen på ett indirekt sätt. Hon 
menar att planeringen för egen språkutveckling samt medvetenhet om egna 
inlärningsstrategier hjälper elever att bli effektiva inlärare. Resultat av hennes 
forskning visar att inlärare som har fått undervisning i medveten strategianvändning 
lär sig målspråket bättre än de som inte fått den.  

 Inlärningsstrategier i svensk översättning 

Tabell 1: Oxfords klassificering av inlärningsstrategier i svensk översättning (fritt efter Nelson Wareborn, 2004) 

Kostinas (2005) säger att vuxna elever brukar lära sig svenska i klassrum på ett 
formellt sätt. Enligt författaren är det individens behov som avgör om man ska läsa 
språket på grund eller avancerad nivå. Lärare kan inte veta exakt vilka ord, fraser 
eller konstruktioner man behöver lära ut för andraspråksinlärare, eftersom de har 
olika språkliga behov. Kostinas, liksom andra forskare som presenteras i detta arbete 
har kommit fram till slutsats att avancerat språkbruk inom svenska som andraspråk 
har ett direkt samband med ett rikt ordförråd. Om man vill behärska svenska på 
nästan infödd nivå måste man satsa på ordinlärning och berikande av eget ordförråd. 
Kostinas undersökte sex personer med svenska som andraspråk och grupperade 
deras strategier i fyra kategorier: helfrasinlärning, en komponent åt gången, 
kopiering och experimentmetoden. Helfrasinlärning sker i situationer när inläraren 
hör och förstår olika fraser utan att gå in i detaljer och urskilja varje ord. 
Helfrasinlärning är en bra strategi för nybörjare, men på avancerad nivå behöver man 
använda ord i rätt sammanhang utan att upprepa hela frasen.  

 

• skapa mentala länkar (ordna, assosiera, placera i kontext)
• använda bilder och ljud (bilder, nyckelord)
• repetera (repetera strukturerat)
• använda handling (respons, mekaniska färdigheter)

Minnes strategier

• praktisera kombinera okända sätt med kända sätt, hitta 
mönster)

• mottaga och sända (skumläsa)
• analysera och resonera (översätta, analysera kontrastivt mellan 

olika språk, överföra kunskap)
• skapa struktur för input och output (anteckna, sammanfatta)

Kognitiva strategier

• gissa (lingvistiska ledtrådar, icke lingvistiska ledtrådar)
• övervinna begränsningar i tal och skrift (kodväxla, hitta på nya 

ord, kropsspråk,omskrivningar, undvika kommunikation

Kompensations-

strategier
• placera lärande i centrum (koncenterra sig, fokusera på t.ex. 

hörförståelse eller läsförståelse)
• planera sitt lärande (organisera tillfälle, sätta mål, söka 

övningsmöjligheter)
• utvärdera sitt lärande  (kartlägga sina språkliga brister, bedöma 

sina framsteg) 

Metakognitiva

strategier
• dämpa ängslan  (avslappningsövningar, djupandning, 

meditation)
• uppmuntra sig själv
• lyssna på sina känslor

Affektiva strategier 

• ställa frågor
• samarbeta med andra
• känna empati (utveckla kulturell förståelse och medvetenhet om 

andras tankar och känslor)

Sociala strategier
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2.4 Den framgångsrika inläraren 

Ellis (1997) problematiserade fenomenet ”den framgångsrika inläraren” i sin 
longitudinella fallstudie av en vuxen andraspråksinlärare och hela hans resa mot 
behärskande av engelska på en nästan infödd nivå. Hans informant var en 33-årig 
manlig skådespelare med japanska som modersmål, som påbörjade sina studier av 
engelska som vuxen. Informanten tillägnade sig språket på både formellt, det vill säga 
i klassrummet och informellt sätt – utanför klassen. Ellis studerade olika aspekter av 
denna vuxna inlärares andraspråksinlärning samt alla faktorer som påverkade hans 
framgång i studier. Han har kommit fram till slutsatsen att den framgångsrike 
inläraren har fem typiska drag. Det första draget är att inläraren fokuserar på språklig 
form. Den framgångsrika inläraren ber infödda talare att korrigera hans/hennes fel, 
systematiserar sin språkinlärning genom att hitta vissa mönster, analyserar vissa 
språkliga fenomen inom andraspråk och kopplar till sitt modersmål.  

Det andra typiska draget hos framgångsrika inläraren är att han/hon fokuserar på 
innehåll och betydelse. Inläraren planerar för situationer där man kan praktisera 
språket i naturliga miljöer, det vill säga utanför klassrummet. Man kan göra 
medvetna val och växla fokus mellan språklig form och innehåll beroende på 
situation. Det tredje typiska draget är aktivt deltagande i undervisningen. Den goda 
inläraren systematiserar sin inlärning och ser logiska kopplingar mellan olika 
språkliga aspekter. Han/hon betraktar läraren som en användbar resurs eller 
informationskälla i stället för en person som ger stöd. Det fjärde karaktärsdraget är 
inlärarens medvetenhet om egna inlärningsprocesser. Det betyder att den goda 
inläraren analyserar egen språkinlärning, samt planerar, utvärderar och kritisk 
granskar sin egen språkförmåga. Det fjärde draget handlar om flexibilitet i 
strategianvändning. Den framgångsrika inläraren kombinerar olika strategier i olika 
syfte och är väl medveten om detta. Ellis menat att medvetenhet om egna styrkor och 
svagheter är ett nyckelord i framgångsrik andraspråksinlärning.  

Nelson Wareborn (2004) säger att det finns stort behov av studier om vuxna elevers 
språkinlärning, eftersom de flesta andraspråksstudier handlar om elever med 
engelska som andraspråk eller om barn och deras specifika språktillägnande. Det 
finns ont om studier med fokus på vuxna inlärare som studerar ett annat målspråk än 
engelska. Hon problematiserar olika inlärnings- och kommunikationsstrategier som 
bidrar till vuxnas ökade ordförråd samt respektive förståelse av målspråket. Nelson 
Wareborn problematiserar behovet av longitudinella studier av vuxna 
andraspråksinlärarens väg till målspråket.  Hon menar att individuella skillnader i 
andraspråksinlärningen är enormt stora och att det inte finns helhetsstudier med 
fokus på individuella skillnader inom andraspråksinlärning. Forskaren redogör för 
Granbergs studie av sju faktorer som bidrar till framgång i andraspråket. Dessa 
faktorer är personlighet, attityder, motivation, inlärnings- och 
kommunikationsstrategier, inlärningsstilar, ålder och språkbegåvning. Enligt 
Granbergs longitudinella studie, som Nelson Wareborn redogör för i sin rapport, 
finns dessa faktorer i ständigt samspel med varandra och förändras i innehållet över 
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tid. Det är därför man behöver undersöka inlärningsstrategier i ett longitudinellt 
perspektiv menar hon. 

 Lightbown & Spada (2000, s. 50) redogör för specifika egenskaper som 
karaktäriserar den goda språkinläraren. Här finns en sammansatt bild av den typiska 
framgångsrika språkinläraren. Han/hon är en risktagare, som är villig att gissa ord 
och deras betydelse och gör det oftast rätt. Även om språket inte räcker till försöker 
risktagaren få fram sitt budskap i alla fall med hjälp av kroppsspråk, kodväxlingar 
eller omskrivningar. Risktagare är inte rädda att göra fel och hittar alla möjliga 
tillfälle att öva språket. Den goda språkinläraren är benägen att hitta mönster i 
språket, är intresserad i grammatikövningar och analyserar sin egen samt andras 
språkproduktion. Den goda språkinläraren vill att andra kontrollerar hans/hennes 
eventuella fel eller brister. Han/hon är ung i början av studierna, nyfiken, inte rädd 
att misslyckas och har en positiv självbild. Forskarna Lightbown & Spada (2000, 
s.58) hittade inte något universellt mönster för hur man lyckas med språkinlärning. 
De menar att alla elever är så olika, att det inte finns något universellt mönster för 
alla. De poängterar dock att en lärare ska göra sina elever uppmärksamma på deras 
inlärningsstrategier och hjälpa de att pröva olika på olika sätt. Med ökningen av 
elevernas eget ansvar och delaktighet blir undervisningen av andraspråk mer 
meningsfull. 

Den framgångsrike andraspråksinläraren 

Figur 2: Samlingsbild av den framgångsrike inläraren (fritt efter Lightbown & Spada, 2000) 

Inlärningssätt och inlärningsstrategier är viktiga för andraspråkstalare att kunna och 
använda när man på kort tid ska tillägna sig ett stort och rikt ordförråd som behövs 
för akademiska studier menar Enström (2004, s.179). Det är ett rikt och nyanserat 
ordförråd som kännetecknar avancerad språkfärdighetsnivå hos andraspråksinlärare. 
Gissning av okända ords ungefärliga betydelse är typisk för språkinlärare med goda 
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etablerade läsvanor. Ju fler gånger man träffar samma okända ord i olika 
sammanhang, desto mer fullständig bild av dem får andraspråksinlärare. Det finns 
både för- och nackdelar med gissningsstrategier. Fördelen är att med 
gissningsstrategi förstår man ordets ungefärliga betydelse, medan nackdelen är att 
gissningen är en långsam process. Det kan ta lång tid mellan ungefärlig uppfattning 
av ordets betydelse och dess aktiva etablering i andraspråksinlärarens ordförråd. 
Goda vanor att använda lexikon samt kunskap om ordets fonologiska, morfologiska, 
syntaktiska och semantiska byggstenar tillsammans med korrekt gissningsstrategi är 
den mest effektiva metoden för andraspråksinlärare att behärska språket på 
avancerad nivå. 

2.4 Språkmedvetenhet i ett strategiskt klassrum  

Synen på språkinlärning inom språkpedagogiken förändrades sedan 70-talet 
(Tornberg, 1997, s.25). Man övergick successivt från undervisning till inlärning 
genom att förskjuta tyngdpunkten från lärarens auktoritära undervisning till 
elevernas ökade medvetenhet om eget ansvar för språkinlärning. Därmed menar 
Tornberg att det inte finns några universella undervisningsmetoder som passar lika 
bra för alla, utan att elevernas medvetenhet om egna inlärningsstrategier är den 
nödvändiga förutsättningen för framgång i språkinlärningen. Det är elevernas 
bakgrund samt personliga förutsättningar och behov som påverkar valet av 
inlärningsstrategier. Lärarens ansvar i klassrummet är att agera som handledare och 
utgå från Vygotskys teori om proximala utvecklingszoner för att kunna hjälpa elever 
på bästa möjliga sätt. Oxford (1996, s.249) problematiserar lärarens kompetens i 
strategianvändning i undervisningen. Hon hävdar att det finns många språklärare 
som inte har fått undervisning i ett strategiskt perspektiv under sin egen skolgång och 
därför är de inte vana att ha detta perspektiv i fokus när de undervisar för sina 
andraspråkselever. Det är därför även lärarna måste få stöd i strategiundervisning i 
andraspråk. Enligt Oxford är undervisning i användningen av inlärningsstrategier 
ökar elevernas ansvar för egen inlärning och stärker därmed både lärarna och deras 
elever. 

Oxford (1990, s.136) redogör för lärarens roll i andraspråksinlärning och dess 
påverkan på elevernas framgång. Hon menar att elevernas intresse för språkinlärning 
ökar i samband med språkmedvetenhet. Språkmedvetenhet och medvetenhet om 
egna inlärningsstrategier har direkt påverkan på inlärningen av andraspråk menar 
Oxford. Läraren anses inte längre som förmedlare av kunskap, utan agerar som 
handledare och hjälper sina elever att hitta egna individuella strategier som passar 
just de. Holmegaard (1999, s.219) problematiserar lärarens ansvar i att göra eleverna 
medvetna om deras egna inlärningsstrategier. Hon säger att genom diskussioner i 
klassrummet kan lärare göra eleverna uppmärksamma om sitt eget sätt att tillägna 
sig språket. Medvetna inlärningsstartegier väcker intresse för målspråket hos 
andraspråkselever menar Holmegaard. Lärarens avgörande roll för elevernas vilja att 
ta eget ansvar för andraspråksinlärning och använda sig av medvetna 
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inlärningsstrategier både i och utanför klassrummet betonas av både Oxford och 
Holmegaard.  

Coyle (2007) redogör för egen longitudinell studie av inlärningsstartegier i en 
klassrumsmiljö. Han analyserade 60 olika inspelningar i klassrummen som 
involverade olika konstellationer av lärare och elever. Syftet med hans studie var att 
se om en så kallad klassrumskultur har påverkan på antal inlärningsstrategier som 
eleverna använder. Enligt Coyle bidrar både lärare och elever till antal och 
kombination av olika typer av språkstrategier i klassrummet. Han redogör för 
begreppet klassrumskultur och dess avgörande betydelse för språkinlärning. 
Klassrums kultur är en av de nödvändiga komponenterna i utformning och 
utveckling av inlärningsstrategier hos andraspråkselever. Det är samspel av tre 
strategiska faktorer i klassrum: klassrumskultur, scaffolded inlärning och planering 
av inlärningstillfälle som bidrar till framgångsrik andraspråksinlärning. Han delade 
alla inlärningsstrategier i två nivåer: makronivå (inlärningssammanhang, d.v.s. 
klassrum) och mikronivå (individuella strategier). Enligt Coyle är det 
språkundervisning i klassrum som de flesta vuxna elever föredrar. Därför ska lärarna 
utforma undervisningen på ett sådant sätt att vuxna elever utvecklar eget strategiskt 
syn på språkinlärningen och planerar för olika steg i en framgångsrik språkinlärning. 
Grenfell (2007) däremot har i sin analys av tidigare studier kommit till slutsatsen att 
lärarna inte ska lära ut om användning av vissa strategier utan att det ska skapas 
speciella förutsättningar i klassrummet som hjälper elever att tillägna sig dessa 
strategier. Enligt Grenfell ska lärarna inte anse undervisningen av 
inlärningsstrategianvändning som ett absolut måste. Det viktigaste, enligt Grenfell, är 
att satsa på olika typer av aktiviteter i klassrummet som främjar elevernas strategiska 
tänkande. 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras forskningsstrategi och datainsamlingsmetod, samt 
redogörs för urval och bortfall, ges kort presentation av informanter, databearbetning 
och analysmetoder, diskuteras reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt tas 
hänsyn till etiska ställningstaganden. 

3.1 Forskningsstrategi  

Denna studies syfte är att kartlägga, förstå och tolka användningen av 
inlärningsstrategier inom svenska som andraspråk hos vuxna elever. Därför är det 
kvalitativ ansats som bäst lämpar sig för att undersöka detta. Med hjälp av kvalitativ 
tillvägagångssätt ska kartläggas och beskrivas olika uppfattningar av fenomenet 
inlärningsstrategi i vad Stukát (2005) kallar för andra ordningens perspektiv. I detta 
arbete utgår jag från Oxfords (1990) klassifikation av inlärningsstrategier och redogör 
för dem under rubriken 1.3 Begreppsdefinitioner och förklaringar samt bifogar 
ursprungliga tabellen på engelska som Bilaga 3. Resultat kommer att redovisas både 
som sammanfattning av intervjusvar och i form av tabell, där man kan se vilka av 
Oxfords inlärningsstrategier som används av informanterna och vilka som saknas.  
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Kvalitativ forskningsstrategi diskuteras både hos Stukát (2005) och 
Denscombe(2009). Stukát redogör för forskarens användning av kvalitativ ansats i 
syfte att undersöka ett visst fenomen på djupet. Enligt författaren fokuserar forskaren 
med hjälp av kvalitativ ansats på att se helheten i visst fenomen. Summan av delarna 
är mindre viktigt än uppfattningen av helheten. Stukát skriver att kvalitativ ansats 
behövs i fall forskaren vill upptäcka olika företeelser och mönster inom sin studie. 
Man använder ett kvalitativt tillvägagångssätt när man ska beskriva och gestalta vissa 
fenomen. Enligt Denscombe samlas kvalitativa data in i form av talade och skrivna 
ord samt visuella bilder.  Intervju är en av de vanligaste metoderna för att samla in 
kvalitativa data. Denscombe redogör också för så kallade speciella enheter i kvalitativ 
undersökning. Det betyder att forskaren är ute efter vissa extrema, otypiska eller 
ovanliga representanter i syfte att snarare samla in ett brett spektrum av data än att 
uppfinna vissa representativa eller typiska enheter. Maximal variation bjuder oftast 
på komplexitet och motsägelser, som är så typiska för kvalitativ forskning. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som används i denna studie är enligt Denscombes 
definition semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Det genomfördes sex 
semistrukturerade intervjuer, som behandlade frågan om inlärningsstrategier inom 
svenska som andraspråk. Intervjufrågorna behandlade både definitioner, upplevelser, 
funderingar och personliga tillvägagångssätt. Intervjuerna genomfördes i lugn och 
trevlig miljö på avskilda platser utan några störningar. Intervjuernas längd varierades 
mellan trettio och fyrtio minuter. Under intervjuerna användes inspelningar samt 
kompletterande fältanteckningar. Informanterna hade listan med frågorna framför 
sig och fick själva bestämma i vilken ordning frågorna skulle besvaras. Vid dessa 
semistrukturerade intervjuer fördjupade sig varje informant i sin specifika situation 
och resonerade kring inlärningsstrategier som passar bäst just henne.  

Enligt Denscombe (2009) är semistrukturerade intervjuer en av de vanligaste 
typerna av personliga intervjuer. Intervjuerna är relativt lätt att genomföra och 
uppfölja, särskilt när det är bara en person i taget som pratar. Vid semistrukturerade 
intervjuer har informanterna en lista med ämnen och frågor som ska behandlas. 
Intervjuerna genomförs på ett flexibelt sätt när det gäller ordningen i vilken frågorna 
ska besvaras. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer utvecklas och fördjupas 
informanternas idéer och synpunkter.  Frågorna tjänar som underlag för intervjuer, 
men de inte kan styra ordningen i vilken de behandlas. Vid semistrukturerade 
intervjuer är både forskare och informanter flexibla i ordningen och väljer att 
behandla frågorna i den ordningen som känns logisk och naturlig. Vid 
semistrukturerade intervjuer ligger betoningen på intervjuades åsikter och personliga 
upplevelser. 

Stukát (2005) menar att med hjälp av halvstrukturerade (djupa) intervjuer som 
datainsamlingsmetod har forskaren möjlighet att undersöka på djupet. Vid intervjuer 
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i denna studie användes en s.k. frågeguide (checklista) som täckte ett antal 
huvudfrågor och som gav frihet till informanterna och intervjuaren att fördjupa sig 
mer i vissa frågor och ta upp frågorna i den ordningen som kändes naturlig för just 
dessa situationer. Med intervjuer kan forskare nå djupare för att man följer upp 
informanternas känslor, tankar, upplevelser och motiv.  

3.3 Urval och bortfall 

Skolan som valdes till studien är en kommunal skola i Mellansverige som erbjuder 
undervisning i svenska som andraspråk för vuxna elever. Skolan är präglad av 
mångkulturalitet och de vuxna elever som studerar svenska som andraspråk i skolan 
har olika kulturella bakgrunder samt sociala och ekonomiska situationer. I skolan 
finns det två grupper av vuxna elever som läser Svenska som andraspråk B. Jag fick 
tillgång till en av de två grupperna och skulle intervjua sex personer där. Det fanns 
elva elever på listan och jag behövde sex informanter. Jag frågade eleverna vilka av 
dem som planerade att fortsätta sina studier på högskolan. Kriterium för mitt urval 
var att informanterna skulle fortsätta läsa svenska eller på svenska på högskolan efter 
avslutade Svenska som andraspråk B kurs. Då var det sex informanter av elva som 
svarade, att de skulle fortsätta på högskolan. Alla sex ställde upp för denna studie. 
Informanterna fick listan med teman och intervjufrågor med sig hem och sedan 
träffades vi en och en för att genomföra intervjuerna. Slumpmässigt blev det så att 
alla mina informanter är kvinnor mellan 25 och 36 år. 

Här följer en kort presentation av varje informant i min undersökning och deras 
språkliga profiler: 

Maganda, en 36-årig kvinna från Filippinerna. Hon har tre modersmål – tagalog, 
bisaya och engelska. Engelska är Filippinernas officiella språk och bisaya är ett litet 
lokalt språk. Totalt talas det över 170 språk i Filippinerna. Maganda har levt i Sverige 
i sju år. Hon är gift med en svensk man och har ett barn. Maganda talar tagalong med 
sitt barn och svenska med sin man. Maganda har två högskoleutbildningar från 
hemlandet, hon är präst och lärare i engelska och historia. I Sverige planerar hon att 
komplettera sin lärarutbildning och undervisa i engelska och historia. Just nu läser 
hon Svenska som andraspråk B samt Historia A. 

Branca är 33 år och kommer från Kroatien. Hennes modersmål är serbiska och 
kroatiska. Hon kan även tyska och svenska. Branca är utbildad sjuksköterska med 
flera år arbetslivserfarenhet från hemlandet. Hon vill komplettera sin utbildning och 
fortsätta arbeta inom vården i Sverige. Branca är gift med en landsman och har tre 
barn. Hemma talas det kroatiska, men barnen föredrar att tala svenska med 
varandra. Hon har bott i Sverige i 6 år. Branca läser Svenska som andraspråk B samt 
arbetar på halvtid som personlig assistent inom äldrevården.  

Shada är en 26-årig kvinna från Algeriet. Hon har två modersmål – arabiska och 
franska. Shada har bott i Sverige i två år. Hon är utbildad apotekare och behöver läsa 
några kurser på svenska för att komplettera sin utbildning från hemlandet. Shada är 
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gift meden landsman och har ett barn. Hemma talar de arabiska och franska. Shada 
läser Svenska som andraspråk B och planerar att börja arbeta som apotekare efter 
kompletterade kurser. 

Antonia är 30 år gammal och kommer från Tjeckien. Hennes modersmål är 
tjeckiska. Hon kan även ryska, engelska och svenska. Antonia har levt i Sverige i två 
år. Hon har ingen akademisk bakgrund, eftersom hon började arbeta som dansare 
strax efter gymnasium. Antonia har inga barn, hennes man är svensk. Hon vill 
utbilda sig som danspedagog i Sverige. Hon läser Engelska B, Svenska som 
andraspråk B, Historia A och Samhällskunskap A. 

Maria är en 31-årig kvinna från Polen. Marias modersmål är polska, men hon kan 
också engelska och svenska.  Maria är utbildad lärare i engelska och historia. Hon vill 
komplettera sin tidigare utbildning och bli en lärare i engelska och svenska som 
andraspråk. Marias man är svensk och de har två barn tillsammans. Maria har ett 
bonusbarn som bor hemma hos dem varannan vecka. Med sina egna barn talar Maria 
polska, med bonusbarnet svenska. Just nu läser hon Svenska som andraspråk B. 

Katarina är en 25-årig kvinna från Ukraina. Hennes modersmål är ryska, men 
sammanlagt kan hon sex språk: ryska, ukrainska, engelska, franska, tyska och 
svenska. Katarina är en utbildad lärare i engelska och franska. Hennes man är 
svensk, de har inga barn. Katarina arbetar som cirkelledare och undervisar ryska på 
kvällarna. För att kunna börja på högskolan så fort som möjligt gjorde Katarina ett 
Tisus prov. Tisus ger behörighet att påbörja högskoleutbildning utan att ha läst 
Svenska som andraspråk B. Men tyvärr blev hon underkänd på muntliga 
presentationen och därför fortsätter hon läsa Svenska som andraspråk B. Katarinas 
högskolebetyg är validerat i Sverige och hon kan börja arbeta redan nu, men hon 
valde att fortsätta läsa svenska på högskolan. 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 

Efter genomförda intervjuer grupperas informanternas svar i sex kategorier, som 
motsvarar Oxfords (1990) klassifikation av inlärningsstrategier och presentaras i 
resultatdelen. Under varje rubrik finns det en tabell med markerade 
inlärningsstrategier som är beskrivna av informanterna under intervjuerna. Detta 
görs för att se hur många/ vilka strategier som används och hur många/vilka som 
saknas. I analysdelen kategoriseras svaren utifrån forskningsfrågorna samt kopplas 
till litteraturstudier och tidigare forskning.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I denna studie undersöktes personliga upplevelser och tolkningar av sex vuxna elever 
i samband med inlärningsstrategier. Stukát (2005, s.126) skriver att vid kvalitativa 
undersökningar finns det en stor risk för reliabilitetsbrister. Man kan tolka resultaten 
fel, räkna eller skriva fel. I denna studie kontrollerades reliabiliteten genom att jag 
gjorde anteckningar parallellt med intervjuinspelningar och i slutet av intervjuer läste 
jag upp mina anteckningar för informanteroch frågade om allt detta stämde med vad 
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de menade. Ett par gånger bad jag också mina informanter att förklara vissa saker, 
oftast när jag var tveksam till om jag förstod budskapet korrekt. Studiens validitet 
kan säkerställas genom överensstämmelse mellan studiens syfte, forskningsfrågor 
och intervjufrågor. Stukát (2005, s.128) menar att validiteten är ett svårfångat 
fenomen och att forskarna måste fråga sig flera gånger under studiens gång om de 
undersöker saker som är relevanta för forskningen. Generaliserbarhet av denna 
studie gäller bara informanter som deltagit i studien. Det är därför 
generaliserbarheten kan ifrågasättas om man skulle studera samma fenomen i en 
större undersökningsgrupp.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskningen utgå från fyra grundläggande 
principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Den första principen informationskravet betyder att respondenterna 
informeras om studiens syfte. Detta krav uppfylldes genom att språklärarna fått ett 
brev och informerade sina elever samt att jag kom till klassen och informerade varje 
respondent om studiens syfte. Jag informerade om att deltaga i min studie är frivilligt 
och att varje informant har rätt att avbryta sitt deltagande i studien när de vill. Innan 
varje intervju påbörjades informerade jag respondenter om hur intervjuerna skulle gå 
till. Den andra principen samtyckekravet uppfylldes genom att informanterna gav sitt 
samtycke att medverka i intervjuer. Alla mina informanter är myndiga. Den tredje 
principen är konfidentialitetskravet. Detta innebär att alla uppgifter som berör 
informanternas identitet behandlas anonymt. Man kan inte identifiera varken skolan 
eller informanterna som medverkade i denna studie. Den sista fjärde principen är 
nyttjandekravet. Detta uppfylldes genom att all information som samlades för denna 
studie användes bara i ramen för detta forskningsändamål. Informationen hade inte 
utnyttjats eller utlånats till någon annan.  

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras i form av rubriker som motsvarar respektive grupp i Oxfords 
(1990) inlärningsstrategier. För att kartlägga respektive strategier hos informanterna 
användes relevanta frågor, som finns i Bilaga 2. För att synliggöra informanternas 
svar om vilka strategier som används mest, vilka som används minst och vilka som 
inte används alls presenteras de i Tabellerna 3-8. Att resultat presenteras delvis i 
tabellform ska inte misstolkas: denna studie är kvalitativ. 

4.1 Minnesstrategier 

Minnesstrategier handlar om alla slags mentala processer, övningar och grepp som 
används för att komma ihåg och memorera olika saker. Det kan vara en struktur eller 
en röd tråd i en uppsats, ett argument i en presentation eller nya ord som ska 
memoreras. I Tabell 3 ges en överblick över minnesstrategier som är uttryckta av 
informanterna i relation till Oxfords klassifikation: 
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Grupp Strategier Katar
ina 

Ma-
ria 

An-
tonia 

Branca Sha- 
da 

Magan-
da 

Minnes 
strategier 

1. ordna/ strukturera X   X X X 

 2. associera/arbeta igenom X X X  X X 
 3. placera nya ord i kontext X X   X  
 4. använda bilder       
 5. kartlägga semantiskt       
 6. använda nyckelord X X X X X X 
 7. framhålla ljudets betydelse 

för minnet/ uttala 
 X X   X 

 8. repetera strukturerat X X X X X X 
 9. använda fysisk respons      X 
 10. använda mekaniska 

färdigheter 
X    X X 

Tabell 3: Minnesstrategier i relation till Oxfords klassifikation. 

Alla informanter använder minnesstrategier i olika utsträckningar. De säger att de 
behöver lära sig nya ord för att klara sina studier i skolan och därför använder de 
olika grepp för att memorera orden. De tre dominanta strategier är associera/arbeta 
igenom, använda nyckelord och repetera strukturerat. Alla informanter förutom 
Branca säger att de brukar memorera nya ord genom att associera de med redan 
kända ord. Katarina säger: 

/…/ jag använder nya ord i meningar så att de har betydelse, /…/ jag 
försöker också hitta associationer med svenska ord och tyska ord, eller med 
franska ord om det går.  

Maria säger att hon brukar bygga upp logiska ledtrådar där hon associerar följande 
ord med föregående ord. Hon brukar också placera nya ord i tankekartor. Hon 
menar: 

Det är lätt att tänka så: miljö- soppsortering- färgat glass-ofärgat glass-plast-
brännbart, /.../ jag är duktig på att rita tankekartor med alla mina tankar och 
funderingar. Då har jag helheten och går in i detaljer. 

Alla informanter säger att de brukar markera nyckelord i texter när de ska skriva om 
texter, svara på frågor eller skriva en uppsats. Man memorerar nyckelorden när man 
först markerar dem och sedan när man bearbetar dem i olika sammanhang. Branca, 
som inte använder associationer, markerar nyckelord i stället. Så här resonerar hon: 

/…/ jag måste se orden några gånger i olika texter för att kunna dem, /…/ jag 
stryker under viktiga ord, när jag ska arbeta med texten, /…/sedan använder 
jag de nya orden i min uppsats. 

Alla informanter säger också att de måste repetera nya ord strukturerat, det vill säga 
att de måste repetera nya ord många gånger och vid olika tillfällen. Även om de 
repeterar ord strukturerat, gör de detta på olika sätt. Det finns stor variation i hur 
informanterna repeterar orden strukturerat. Maria och Antonia säger att de måste 
uttala orden (framhålla ljudets betydelse för minnet). Shada och Katarina säger att de 
måste hänga upp en lista med ord någonstans så att de kan se den, t.ex. i köket. 
Branca och Antonia säger att de måste skriva ner orden eller se hur orden stavas. 
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Maganda måste använda skrift, syn och hörsel. Hon säger att först måste hon skriva 
orden och sedan uttala dem och titta på deras stavning för att komma ihåg den. Så 
här menar Maganda: 

Jag måste skriva ner det jag ska memorera, annars tappar jag ord. Jag har ett 
häfte med nya ord som jag brukar läsa när jag har tid, /…/ jag måste se hur 
ord stavas och jag måste uttala den. 

Att Katarina, Shada och Maganda använder mekaniska färdigheter betyder att de 
placerar ordlistor någonstans, så att de kan se dem och repetera dem. Katarina och 
Shada säger att de hänger ordlistor i köket och repeterar orden då och då i mån av 
tid. Maganda har en speciell pärm, där hon sätter in alla ordlistor så, att nya ord 
ligger ovanpå gamla ordlistor. Maganda är den enda av alla informanter som 
använder fysisk respons. Hon redogör för att hon brukar skriva ner texten, memorera 
den och träna muntligt framför spegeln när hon ska göra muntliga presentationer: 

Jag tränade mycket framför spegeln i Filippinerna, /…/ så jag vet exakt hur 
jag ska göra. Men jag koncentrerar mig bara en liten stund. Sedan tappar jag 
fokus, /…/ det är jobbigt att titta på sig själv i spegeln. 

Maganda menar att det finns både för- och nackdelar med en sådan träning. 
Fördelarna är att man ser sig själv och bedömer hur man presenterar, nackdelen är 
att man tappar fokus och inte orkar se sig själv hela tiden. 

4.2 Kognitiva strategier 

Kognitiva strategier handlar om anteckningar och anteckningsteknik, repetition, 
analys, resonemang samt användning av alla möjliga resurser för att ta emot eller 
sända ett budskap. Alla informanter använder kognitiva strategier i olika 
utsträckningar och sammanhang. I Tabell 4 ges en överblick över kognitiva strategier 
som är uttryckta av informanterna i relation till Oxfords klassifikation: 

  Grupp Strategier Kata-
rina 

Mari
a 

Antoni
a 

Branca Shad
a 

Magand
a 

Kognitiva 
strategier 

11. repetera X X X X X X 

 12. använda formellt ljud-
skrivsystem 

X X X X X X 

 13. värdesätta mönster       
 14. kombinera okända sätt 

med kända sätt 
      

 15. praktisera naturalistiskt X X X X X X 
 16. skum läsa       
 17. resurser för att 

mottaga/sända budskap 
      

 18. resonera deduktivt       
 19. analysera yttranden  X     
 20. analysera kontrastivt (olika 

språk) 
X X    X 

 21. översätta X X   X X 
 22. transferera kunskap       
 23. anteckna X X X X X X 
 24. summera       
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 25. markera X X X X X X 
Tabell 4: Kognitiva strategier i relation till Oxfords klassifikation. 

De fem strategier som absolut alla informanter använder är att repetera, att använda 
formellt ljud-skriv system, att praktisera naturalistiskt, att anteckna och att markera. 
Informanterna säger att de brukar upprepa samma sak i olika sammanhang, d.v.s. 
repetera. Alla informanter säger att de repeterar ord eller fraser som de har tidigare 
markerat. De repeterar nya ord, viktiga punkter från uppsatser eller presentationer. 
Repetitioner görs muntligt eller skriftligt. I skolan brukar de göra olika skriftliga 
övningar, det vill säga använda ett formellt ljud-skriftsystem, diskutera olika ämnen i 
större och mindre grupper, et vill säga praktisera naturalistiskt och ge skriftlig 
respons till varandras presentationer, det vill säga anteckna. Antonia berättar om 
rutiner i skolan och svårigheter med användningen av kognitiva strategier: 

/…/ i skolan skriver vi ofta olika slags övningar eller uppsatser, vi intervjuar 
varandra och skriver presentationer, /…/ eller vi ger skriftliga respons till 
varandras presentationer /…/ ibland är det riktigt svårt att hitta korrekta 
svenska ord. Då tappar jag röda tråden. 

Katarina, Maria och Maganda säger att de brukar analysera yttranden kontrastivt, det 
vill säga analysera mellan olika språk. Maria säger att analysera kontrastivt kan vara 
missledande i vissa situationer. Så här resonerar hon: 

Det finns vissa likheter mellan engelskan och svenskan /…/ men ibland kan 
det vara tvärtom, som ”eventuellt” är inte samma sak som ”eventually”,/…/ 
”eventually” betyder /…/ ”slutligen”. Jag har tidigare sagt ”eventuellt” i fel 
situationer många gånger, tills läraren förklarade, att det inte är samma sak. 

Katarina däremot upplever att hennes kunskaper i engelska, tyska, franska och 
spanska hjälper henne att lära sig svenska. Hon brukar analysera svenskan i kontrast 
till andra språk, särskilt till tyskan. Katarina berättar: 

/…/ många ord i svenska och tyska påminner om varandra. Ibland gissar jag 
ordets betydelse på svenska, för att jag vet exakt vad det betyder på tyska.  

Shada däremot säger att hon aldrig brukar analysera svenska kontrastivt till franska. 
Hon föredrar att översätta svenska ord till arabiska eller franska. Shada och Maganda 
säger att de brukar översätta ord och texter med hjälp av Google translate. Katarina 
och Maria däremot föredrar vanliga lexikonen. Maria är den enda informant som 
säger att hon brukar analysera större yttranden med okända ord genom att splittra 
dem i mindre bitar och analysera varje bit för sig för att förstå hela budskapet. 
Katarina är den enda informant som säger att hon brukar göra anteckningar och 
skissa idéer i form av mindmapping innan hon skriver hela texten. Maria skriver ner 
enstaka ord i punktform när hon planerar för uppsatsen och dess innehåll. Ibland 
skriver hon polska ord för att inte tappa röda tråden och kunna återkomma med 
svenska ord som passar in i sammanhanget senare.  

4.3 Kompensationsstrategier 
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Kompensationsstrategier handlar om användningen av icke språkrelaterade 
ledtrådar, som kodväxling, kroppsspråk, gissningar samt hantering av stress och 
rädsla att misslyckas med andraspråksinlärning. Alla informanter använder 
kompensationsstrategier i olika utsträckning och sammanhang. I Tabell 5 ges en 
överblick över kompensationsstrategier som är uttryckta av informanterna i relation 
till Oxfords klassifikation: 

Grupp Strategier Kata-
rina 

Mari
a 

Antoni
a 

Branca Shad
a 

Magand
a 

Kompensation
sstrategier 

26. lingvistiska ledtrådar X X     

 27. icke lingvistiska ledtrådar       
 28. växla till annat språk X X X X X X 
 29. erhålla hjälp X X X X X X 
 30. använda mimik/gester       
 31. undvika kommunikation 

(delvis/totalt) 
 X  X  X 

 32. välja ämne       
 33. förenkla budskap       
 34. hitta på nya ord       
 35. beskriva med många ord X X X X X X 
Tabell 5: Kompensationsstrategier i relation till Oxfords klassifikation. 

De tre kompensationsstrategier som är uttryckta av alla sex informanter är: växla till 
ett annat språk, erhålla hjälp och beskriva med många ord. Informanterna säger att 
de medvetet brukar ersätta några svenska ord med ord från deras modersmål eller ett 
annat språk, det vill säga kodväxla för att uttrycka sig på bästa sätt. De säger också att 
de även använder svenska ord i sitt tal på modersmålet när de inte kan hitta ett bra 
alternativ i modersmålet. Så här resonerar Maganda: 

/…/ jag blir så irriterad ibland, /.../ när jag ska tala svenska, talar jag ofta 
svengelska, alltså svenska med engelska ord. När jag talar engelska, blandar 

jag in svenska ord. 

Alla informanter säger också att de brukar beskriva saker och ting med många ord 
om de inte kan hitta ett specifikt ord som passar. De ber sina lärare, 
familjemedlemmar eller kompisar om hjälp i fall om de inte kan klara uppgiften på 
egen hand. Katarina menar att man inte ska vara blyg att be om hjälp. Hon citerar ett 
ryskt ordspråk: 

Ett huvud är bra, två huvuden är ännu bättre. 

Katarina menar att man klarar sig bättre om man erhåller hjälp från en annan person 
med högre kompetens. Branca säger att hon brukar ta upp och diskutera olika 
aspekter av svenska språket med sin man, som är också andraspråksinlärare. Hon 
brukar också träna hemma med presentationen och redogöra för innehållet för sin 
man, så att han kan kommentera om vad som gick bra och vad som ska förbättras. 
Branca berättar: 

För mig är det viktigt att bolla idéer. Jag måste veta att man förstår vad jag 
menar, /…/ det är också viktigt att få respons och kritik. 
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Maganda däremot berättar att hon inte får hjälp av sin man och hon är tvungen att 
söka hjälp hos sin lärare i svenska som andraspråk. Hon menar att hennes man inte 
är duktigt nog på att bedöma om hennes uppsatser eller presentationer är tillräckligt 
bra eller inte. Så här berättar hon: 

/…/ jag måste göra allt själv. Alla mina väninnor kommer från Filippinerna, 
de kan inte hjälpa mig med svenska, inte min man heller, /…/ jag är så 
ledsen ibland, /…/ vi bor i Sverige, men ingen hjälper mig med svenskan, 
/…/ det är bara min lärare som gör det. 

Maria, Branca och Maganda säger att ibland försöker de undvika kommunikation på 
svenska på grund av olika anledningar. Branca säger att hon har en kollega på jobbet 
som pratar för fort och med många slangord, så att Branca inte hänger med. Då 
bestämde hon sig att undvika kommunikation med kollegan för att slippa känna sig 
stressad. 

  /…/ en dag bestämde jag mig att nu räcker det, nu får jag sluta lyssna på 
kollegan och hennes snack, /…/ jag förstår ingenting, jag blir bara stressad, 
/…/ så jag går inte helt enkelt in i fikarummet om jag vet om att hon är där. 

Maganda upplever att hon försöker undvika kommunikation för att inte bli betraktad 
som dum. Hon säger att elever som läser kursen Historia A har både svensk och 
utländsk bakgrund. Läraren anpassar inte sitt språk till de utländska elevernas nivå, 
utan försöker att hinna med allt som är planerat inför lektionerna. Hon berättar om 
sina upplevelser under lektioner i Historia A: 

Att fråga mycket är dumt. Jag låtsas att jag förstår, /…/ och hemma hittar jag 
svaret i boken, om jag inte hinner glömma naturligtvis det jag skulle hitta. 

Maria upplever att hon vill undvika kommunikation i fall någon korrigerar hennes fel 
för ofta och gör detta på ett sådant sätt att hon känner sig irriterad. Maria säger att 
hon ofta försöker undvika kommunikation med sin svärmor, eftersom hon inte tycker 
om svärmors sätt att korrigera hennes språkliga fel: 

Min svärmor låtsas att inte förstå om jag pratar med fel ord eller uttalar ord 
fel, /…/ typ, glas-glass eller väg- vägg. Det är riktigt irriterande och jag blir 
arg på henne. 

Alla informanter säger att de brukar beskriva vissa fenomen med många ord om de 
saknar rätt svenskt ord. De brukar också säga samma sak på engelska för att bli 
förstådda och kunna förklara vad de menar. 

4.4 Metakognitiva strategier 

Metakognitiva strategier handlar om planering för olika uppgifter, prioritering av 
vissa språkliga aspekter och bedömning av egen inlärning. Alla de sex informanterna 
som har deltagit i denna undersökning använder metakognitiva strategier i olika 
utsträckningar. Det som är gemensamt för alla informanter är att de har samma mål: 
de behöver lära sig svenska på avancerad nivå för att klara akademiska studier. I 
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Tabell 6 ges en överblick över metakognitiva strategier som är uttryckta av 
informanterna i relation till Oxfords klassifikation: 

Grupp Strategier Kata-
rina 

Mari
a 

Antoni
a 

Branca Shad
a 

Magand
a 

Metakognitiva 
strategier 

36. aktivera sin förståelse       

 37. koncentrera sig X X X X X X 
 38. fördröja tal för att fokusera 

på lyssnande 
      

 39. bedöma sin språkinlärning X X X X X X 
 40. organisera sitt lärande 

(schema) 
X     X 

 41. sätta mål X X X X X X 
 42. identifiera syftet med 

uppgiften 
      

 43. planera en språklig uppgift       
 44. söka övningsmöjligheter X X   X X 
 45. kartlägga språkliga brister  X    X 
 46.bedöma sina framsteg X X    X 
Tabell 6: Metakognitiva strategier i relation till Oxfords klassifikation. 

Informanterna använder olika kombinationer av metakognitiva strategier beroende 
på deras personligheter, förutsättningar och behov. Det som är gemensam för alla är 
att de måste koncentrera sig, att de bedömer sin språkinlärning och sätter mål. Det 
finns stor variation i hur informanterna resonerar om att de behöver koncentrera sig. 
Katarina t.ex. säger: 

Jag behöver inte sitta i lugn och ro för att läsa svenska. Jag läser mina böcker 
på tåget, i bussar och i kaféer, /…/ jag blir inte störd av andra människor 
omkring mig. 

Däremot säger Maria att hon behöver vara ensam för att kunna koncentrera sig: 

/…/ jag måste göra läxor i lugn och ro när barnen sover, annars kan jag inte 
koncentrera mig på uppgifterna. 

Branca har samma åsikter som Maria. Hon berättar om att hon måste vara ensam för 
att kunna koncentrera sig på uppgifterna, annars är det inte möjligt med tre barn. Så 
här resonerar Branca: 

Jag har ont om tid att göra läxor, /…/ jag har tre barn hemma, /…/ och 
hemma är jag framförallt mamma, jag måste ta hand om barnen./…/ ibland 
stannar jag en timme efter jobbet och pluggar på biblioteket. Men det blir 
max en timme, sedan måste jag skynda mig hem. 

Katarina, Maria, Shada och Maganda berättar om att de brukar söka 
övningsmöjligheter för att träna svenska. Katarina berättar om att hon har planerat 
alla möjliga saker som hon kan göra i Sverige för att förbättra språket. Hon säger att 
övningsmöjligheter finns överallt och man kan träna svenska på olika sätt. Katarina 
berättar om sökandet efter övningsmöjligheter: 

Jag började träna i gymmet och brukade stanna efter träningen för att prata 
med instruktören, /…/ sedan fikade på stan med henne några gånger. Jag 
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talar också mycket svenska hemma, särskilt när min man bjuder in gäster 
och vi har fest. 

Shada och Maganda säger däremot att de önskar ha mer kontakter med infödda 
talare för att kunna praktisera på svenska. Shada talar arabiska med sina väninnor 
och Maganda talar tagalong. Antonia säger däremot att hon inte alls behöver planera 
för övningsmöjligheter, utan att övningsmöjligheter finns överallt i språkmiljö. Så 
resonerar Antonia: 

Jag praktiserar svenska varje dag, /…/ jag läser nyheter på lätt svenska, tittar 
på teve, skriver till kompisar på Facebook eller surfar på nätet. Jag talar 
svenska hemma och i skolan. Jag behöver inte planera, övningsmöjligheter 
finns överallt. 

4.5 Affektiva strategier 

Affektiva strategier handlar om känslor och stresshantering i samband med 
andraspråksinlärning. I Tabell 7 ges en överblick över affektiva strategier som är 
uttryckta av informanterna i relation till Oxfords klassifikation: 

Grupp Strategier Kata-
rina 

Mari
a 

Antoni
a 

Branca Shad
a 

Magand
a 

Affektiva 
strategier 

47. avslappningsövningar    X  X 

 48. använda musik   X    
 49. använda skratt    X  X 
 50.uppmuntra sig själv     X  
 51. ta risker X X     
 52. belöna sig själv       
 53. lyssna på sin kropp       
 54. upptäcka känslor X X X X X X 
 55. dagbok över känslor       
 56. diskutera känslorna  X  X  X 
Tabell 7: Affektiva strategier i relation till Oxfords klassifikation. 

Alla sex informanter säger att de känner sig mer eller mindre stressade, arga eller 
besvikna när man inte förstår dem eller när man korrigerar deras fel för ofta. De 
säger också att de är stressade då och då att tala i spontana situationer. Den enda 
strategi som är gemensam för alla informanter är att de upptäcker känslor i samband 
med andraspråksinlärning. Det finns en stor variation i hur informanterna hanterar 
sina känslor. Maganda och Branca säger att de använder avslappningsövningar. Så 
här berättar Branca: 

/…/ jag var riktigt stressad i första två åren efter familjen flyttade till Sverige, 
nu är jag inte lika stressad, /…/ men det händer ibland. Jag gick på en 
speciell kurs med mina arbetskamrater och lärde mig att slappna av och 
använda djupandning, /…/ man ska leva i nuet och tänka positivt 

Maganda säger också att avslappningsövningar hjälper henne att hantera stressen av 
dagliga kommunikationer på svenska. Maganda säger att hon använder 
avslappningsövningar varje dag i flera år och att de är riktigt effektiva.  Maganda 
menar: 
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Jag mediterar varje dag och det räcker med fem minuter. 

Hon säger att hon fortfarande är stressad av att tala svenska i spontana situationer 
och att hon känner sig lugnare när hon pratar svenska med invandrare. Med infödda 
svenskar är hon mer stressad. Maganda menar att hon är kritisk mot sig själv och har 
rädslan att misslyckas med kommunikation. Hon säger: 

Jag har bättre självförtroende att prata svenska med utlänningar, som med 
dig till exempel. Med svenskar är det annorlunda. 

Antonia säger hon brukar lyssna på musik när hon känner sig stressad, men det 
händer inte så ofta för att Antonia anser att hon har en väldigt social och nyfiken 
personlighet. Hon tycker om att träffa nya människor, prata och ställa frågor. Shada 
däremot säger att hon inte träffar många människor som hon kan prata svenska med. 
Därför är hon stressad av att prata svenska i spontana situationer och försöker 
uppmuntra sig själv att tänka positivt. Shada säger: 

 /…/ det inte är så lätt ibland, jag tänker fortfarande för mycket på mina 
språkliga brister, /…/ det är viktigt att uppmuntra mig själv och tänka på 
språkutveckling i stället.  

Maria, Branca och Maganda berättar om att de brukar diskutera sina känslor med 
andra personer. Maria och Maganda diskuterar sina känslor hemma med sina män. 
Branca däremot diskuterar känslorna med sin väninna, som är också invandrare. 

4.6 Sociala strategier 

Sociala strategier handlar om samarbete med infödda talare eller andraspråksinlärare 
samt utveckling av förståelse för målspråkets kultur. I Tabell 8 ges en överblick över 
sociala strategier som är uttryckta av informanterna i relation till Oxfords 
klassifikation: 

Grupp Strategier Kata-
rina 

Mari
a 

Antoni
a 

Branca Shad
a 

Magand
a 

Sociala 
strategier 

57. fråga för förklaring/ 
bekräftelse 

X X X   X 

 58. be om hjälp/ korrigering X X X  X X 
 59. samarbete med lika duktiga 

personer 
 X X   X 

 60. samarbeta med infödda 
talare 

X X X X  X 

 61. utveckla kulturell förståelse X X X X X X 
 62. öka medvetenhet om andras 

tankar/ känslor 
      

Tabell 8: Sociala strategier i relation till Oxfords klassifikation. 

De tre strategierna som används mest av alla informanter är utveckling av kulturell 
förståelse, samarbete med infödda talare av målspråket och fråga för 
förklaring/bekräftelse. Alla informanter säger att de utvecklar förståelsen av svensk 
kultur genom att de läser böcker och tidningar, tittar på teve eller umgås med 
svensktalande släktingar eller kompisar. Det finns stor variation i hur informanterna 
utvecklar sin kulturella förståelse. Katarina säger att hon tycker om att titta på 
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svenska filmer och program för att hon får veta mer om livet i Sverige. Katarina har 
också registrerat sig på ett svenskt litteraturforum där man diskuterar nya böcker och 
får tips om vilka böcker som är värda att läsa. Katarina berättar: 

Jag läser mycket och jag vill gärna få tips från andra bokälskare. Det gynnar 
mitt språk och förståelsen för kultur, /…/ det är inte bara svenska böcker, 
/…/ det är böcker från hela världen. 

Antonia däremot säger att hon inte läser mycket, utan att hon föredrar att lyssna på 
ljudböcker i stället. Antonia menar att hon lyssnar på ljudböcker och härmar 
språkmelodi. Hon tycker också om att titta på svenska program, sådana som ”Idol”, 
”Melodifestivalen” och ”So you think you can dance, Scandinavia”. Antonia säger att 
hon inte tycker om svenska filmer. Hon menar: 

Svenska filmer är mörka och det är inte lätt att förstå dem. Jag föredrar att 
titta på amerikanska filmer med svensk textning. 

Maria, Shada, och Branca säger att de läser svenska tidningar varje dag, men de har 
inte mycket tid att titta på TV. Maria får tidningar hem varje dag, Shada och Maganda 
föredrar att läsa tidningar på nätet och Branca läser tidningar både på nätet och på 
jobbet. Alla informanter förutom Shada säger att de samarbetar med infödda 
svensktalande personer och ber dem att korrigera fel. Shada ber sin man att göra 
detta, för att han har bott i Sverige i många år och hans svenska är betydligt bättre än 
Shadas. Branca och Maganda säger att deras barn föredrar att prata svenska hemma, 
titta på svenska program och umgås med sina kompisar på svenska. Maganda 
berättar: 

Jag talar tagalong med min son hemma, men han svarar på svenska. Det är 
lättare för honom att svara på svenska. 

Maganda berättar också att hon tycker om att titta på TV. Hennes favoritprogram är 
”Debatt”. Maganda säger: 

Jag tycker om att titta på ”Debatt”, eftersom de tar upp viktiga saker och 
diskuterar olika synpunkter. 

Alla informanter säger att de utvecklar sin förståelse av svensk kultur och livet i 
Sverige. De gör det på olika sätt: dels genom media, dels genom böcker och dels 
genom kontakter med infödda svenskar eller med andraspråkselever som är lika 
duktiga. Informanterna säger också att de diskuterar många aspekter av livet i 
Sverige i skolan med sin lärare i Svenska som andraspråk. 

5. Resultatanalys 

Uppsatsens syfte är att kartlägga inlärningsstrategier av sex vuxna elever inom ämnet 
svenska som andraspråk och undersöka om hur de resonerar omkring detta. I detta 
kapitel kommer resultaten av denna studie jämföras med resultaten av tidigare 
forskning samt diskutera dess likheter och skillnader. Resultatanalys uppdelas i tre 
rubriker, vilka motsvarar frågeställningar i denna studie. I varje rubrik analyseras 
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resultatet av denna studie i relation till forskningsfrågor, relevant litteratur och 
tidigare forskning.  

5.1 Vilka inlärningsstrategier använder vuxna elever för att 
lyckas med inlärningen av svenska som andraspråk? 

Oxford (1990) delar alla inlärningsstrategier i två stora grupper: direkta och indirekta 
strategier. Direkta strategier är strategier som involverar språket direkt. Dessa är 
minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier. Sammanlagt 
redogör Oxford för 62 direkta och indirekta strategier, som hon delar i sex stora 
grupper: minnesstrategier, kognitiva strategier, kompensationsstrategier, 
metakognitiva strategier, affektiva strategier och sociala strategier. Resultat av denna 
studie visar att alla sex informanter använder strategier från sex ovan nämnda 
grupper. Det finns stor variation hos varje informant i hur hon använder atrategier 
samt dess kombination. Om man räknar ett antal strategier uttryckta av 
informanterna och jämför dem med Oxfords 62 strategier, kommer man till 
slutsatsen att informanterna uttryckte att de använder 40 strategier. Det betyder att 
22 strategier saknas eller inte är uttryckta i denna studie.  Det kan dels bero på att 
frågorna som ställdes till informanterna inte var tillräckligt bra för att dokumentera 
alla dessa strategier. Det kan dels bero på att informanterna inte kunde uttrycka de 
uteblivande strategierna i ord, även om de använder dem. Strategierna som saknas 
hos de flesta informanter är t.ex. att använda bilder, att värdesätta mönster, att 
skumläsa, att använda mimik eller gester. Jag antar att informanterna i denna studie 
använder dessa strategier, men att de inte kunde placera ord på dem. Det ingår i 
vardagliga kommunikationen att använda sig av mimik och gester när man talar och 
det spelar ingen roll om man talar på sitt modersmål eller på sitt andraspråk. Man 
använder också bilder när man läser en bok eller gör en presentation. Man är tvungen 
att värdesätta vissa mönster, för att det finns undantag i grammatiska regler i 
svenska. Svenska är inte så logiskt som man kan tro och vissa saker är inte självklara 
för andraspråkselever, så de är tvungna att på något sätt värdesätta mönster. 
Skumläsning använder man ofta utan att tänka på detta fenomen. De flesta 
informanter sa att de markerar nyckelord i sina texter och sedan repeterar innehållet 
eller läser en gång till med fokus på dessa ord. Det kan kallas för skumläsning antar 
jag, men ingen av informanterna utvecklade eller förklarade denna process så pass 
utförligt att jag är övertygad om att de menar skumläsning. Till exempel Katarina 
skumläste på Tisusprovet, och jag vet detta för att jag gjorde Tisus för fyra år sedan, 
men hon berättade inte om skumläsning under intervjun. Oxford säger att det är 
naturligt att alla människor brukar koppla tidigare kunskaper med nya kunskaper, 
hitta universella mönster och använda sig av kroppsspråk i kommunikationer. Det 
framgår från tabellen att de strategier som används oftare än andra hos 
informanterna är minnesstrategier, affektiva strategier och sociala strategier. De 
flesta strategier (32 resp. 33) används eller uttrycks av Maria och Maganda. Branca 
använder eller uttrycker det minsta antalet strategier (19).  
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5.2 Hur resonerar vuxna elever omkring användningen av 
inlärningsstrategier? 

Det finns många likheter i informanternas resonemang omkring användningen av 
inlärningsstrategier. Alla informanter sa att de aldrig hade varit undervisade i 
användningen av inlärningsstrategier i skolan. De menade att alla tillvägagångssätt 
som de använder är deras egna empiriska slutsatser som saknat teoretiskt grund. 
Detta diskuteras av Coyle (2007), som menar att lärarna ska samarbeta med elever 
för att utveckla deras strategiska syn på andraspråksinlärning. Tillsammans med 
elever ska lärare planera för deras framsteg, ta upp och diskutera olika aspekter som 
eleverna måste tänka på för att uppnå önskad nivå i andraspråket. Oxford (1996) 
menar att många lärare saknar kunskap i strategianvändning för att de aldrig hade 
fått undervisning i strategianvändningen. Informanterna i denna studie sa att de 
gärna skulle vilja ha någon form av strategiundervisning i skolan och samarbeta med 
lärare omkring planeringen för språkliga övningar och utvärderingen av egna 
framsteg. Det som informanterna sa att de saknar är samarbete med lärare angående 
planeringen för egen språkutveckling. Thornberg (1997, s. 25) menar att elevernas 
medvetenhet om egna tillvägagångssätt bidrar till framgång i 
andraspråksinlärningen.  

Alla informanter förutom Antonia bekräftade detta genom att säga att de har vanor 
att studera på högskola i sina hemländer och samma vana hjälper dem att läsa 
svenska som andraspråk. Antonia sa att hon aldrig hade gått i högskolan i hemlandet 
och att hon saknar vanan att använda språket på akademisk nivå, till exempel att hon 
saknar ett kritiskt förhållningssätt och erfarenhet av att skriva uppsatser eller göra 
presentationer på akademiskt språk. Därmed bekräftade Antonia att kunskap eller 
medvetenhet om hur man gör presentationer eller skriver uppsatser eller tillägnar sig 
ett rikt ordförråd skulle underlätta hennes språkinlärning.  

 Alla informanter i denna studie säger att de ber infödda talare eller andra duktiga 
andraspråksanvändare att korrigera deras grammatiska fel. Men om man korrigerar 
deras fel för ofta eller om personen som korrigerar inte har en positiv psykologisk 
anknytning till informanterna, då säger de att de tappar fokus eller blir irriterade. 
Ellis (1997) och Lightbown & Spada (2000) säger att den framgångsrika inläraren 
brukar be infödda talare att korrigera hans/hennes fel. Att detta kan leda till känslan 
av irritation, medvetet undvikande av kommunikation och även en negativ självbild 
diskuteras av Oxford (1996). Informanterna i denna studie bekräftar detta 
resonemang. Shada säger att hon försöker att undvika kommunikation, Maganda 
låtsas att hon förstår för att inte betraktas som dum, Katarina, Branca och Antonia 
säger att de blir besvikna, men att de fortsätter prata i alla fall. Maria är tacksam om 
hennes man korrigerar hennes fel, men om hennes svärmor gör det, blir Maria riktigt 
besviken och väljer att sluta prata.   

Oxford (1990) tar upp frågan om påverkan av målspråkets kultur på 
andraspråksinlärning. Hon menar att inlärarens förståelse av kulturella 
referensramar, det vill säga av vad som är acceptabelt eller tabubelagt i landet där 
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målspråket talas stimulerar hans/hennes språkliga utveckling. Alla informanter som 
medverkar i denna studie säger att de har en bra förståelse för svensk kultur och för 
svenska referensramar. De utvecklar förståelsen av målspråkets kultur för att de läser 
tidningar, böcker, tittar på teve och har kontakter med infödda talare.  

5.3 Används vissa inlärningsstrategier oftare än andra? 

Ur resultaten av denna studie framkommer det att informanterna använder eller 
uttrycker att de använder 8 av 10 minnesstrategier, 8 av 15 kognitiva strategier, 5 av 
10 kompensationsstrategier, 7 av 11 metakognitiva strategier, 7 av 10 affektiva 
strategier och 5 av 6 sociala strategier. Det betyder att hos informanterna i denna 
studie förekommer vissa strategier oftare än andra. Dessa är minnesstrategier, 
affektiva strategier och sociala strategier. Minnesstrategier med fokus på ord 
inlärning som ofta och i olika sammanhang förekommer i resultaten av denna studie 
diskuteras av Nelson Wareborn (2004), Holmegaard (1999) och Enström (2004). De 
säger att minnesstrategier har en avgörande betydelse för inlärningen av nya ord och 
bidrar därmed till ökat ordförråd. Kostinas (2005) redogör för direkt samband 
mellan avancerade inlärarens rika ordförråd och hans/hennes medvetenhet om hur 
ordinlärningen går till. Alla sex informanter som deltog i denna studie visade 
medvetenhet om vilka strategier i ordinlärningen som passar bäst just för dem. De 
berättade i minsta detalj om hur de gör för att lyckas med ordinlärningen och även 
för att komma ihåg innehållet av böcker, uppsatser och presentationer. Samtidigt sa 
alla sex informanter att de behöver arbeta mer på att öka sitt ordförråd för att klara 
akademiska studier.  

Sociala och affektiva strategier diskuteras hos Lightbown & Spada (2000) samt hos 
Abrahamsson (2009). De säger att för att lyckas med andraspråksinlärningen måste 
man ta vissa risker och inte vara rädd att misslyckas. Abrahamsson (2009) menar att 
de flesta framgångsrika vuxna andraspråksinlärare har en positiv självbild, 
uppmuntrar sig själva och anser att språkinlärningen sker inte bara i klassrummet 
utan både i och utanför klassrummet. De betraktar läraren som en resurs till deras 
ökade kunskap om målspråket och förståelse för målspråkets kultur. Alla informanter 
i denna studie la tonvikten på den formella undervisningen i klassrummet och dess 
avgörande roll i deras språkutveckling. De berättade om lärarens roll som vägledare i 
tillägnande av svenska som andraspråk och menade att läraren förmedlar kunskap 
genom undervisningen i klassrummet och rättar deras fel.  

Alla informanter förutom Maganda och Shada har sociala kontakter utanför skolan 
som de är nöjda med.  Maganda och Shada sa att de skulle vilja ha flera kontakter 
med infödda talare av svenska språket. Lightbown & Spada (2000) redogör för en 
samlingsbild av den framgångsrika inläraren. Ur samlingsbilden framgår att den 
framgångsrika andraspråksinläraren är en risktagare, har positiv självbild, är ung, 
inte rädd att misslyckas, gissar rätt, är nyfiken och delaktig. Resultaten av denna 
studie visar att alla informanterna är nyfikna, delaktiga och har kontakt med infödda 
talare. Inte alla informanter är villiga att gissa ord och alla förutom Antonia och 
Branca använder lexikon mer eller mindre ofta för säkerhets skull.  Absolut alla 
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informanter säger att de blir irriterade, besvikna och även arga om man korrigerar 
deras språkliga fel för ofta. Antonia och Maganda berättar att de är rädda att ställa 
språkrelaterade frågor vid lektioner i Historia A för att inte betraktas som dumma. 
Detta kan ha påverkan på deras självbild i relation till andraspråksutveckling. 
Katarina tog risken genom att försöka klara sig på Tisus provet, men hon 
misslyckades. Hon sa att allt detta är en bra erfarenhet för henne och att nu har hon 
bättre förståelse för hur det är att plugga på högskolan i Sverige. 

6. Diskussion 

I detta kapitel ges en kritisk överblick över studiens styrkor och svagheter samt ges 
förslag på vad som kunnat göras annorlunda för att förbättra studiens validitet och 
reliabilitet. Här diskuteras studiens metod och resultat, samt sammanställs de mest 
väsentliga slutsatserna och ges förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 
för att kartlägga och analysera användningen av inlärningsstrategier hos vuxna 
andraspråksinlärare. Styrkor med denna metod är att man kunde nå djupare genom 
att be informanter att förklara vissa saker. Jag har fått detaljerade och personliga svar 
med många exempel, som bekräftar informanternas strategianvändning. Brister med 
denna metod är att inte alla inlärningsstrategier som jag antar att informanterna 
använder kunde kartläggas. Med tanke på studiens brister skulle jag använda mig det 
Stukát (2005) benämner metodtriangulering för att öka validiteten och reliabiliteten. 
Jag skulle komplettera semistrukturerade intervjuer med enkät undersökning samt 
analys av elevernas skriftliga uppsatser och muntliga presentationer för att kartlägga 
flera inlärningsstrategier. Jag antar att med metodtriangulering skulle jag höja 
validiteten och reliabiliteten av denna studie samt minska risken för misstolkningar 
både hos mina informanter och hos mig. Resultat kunde också preciseras med hjälp 
av metodtriangulering, för att beroende på tolkningen kunde vissa svar placeras i 
olika kategorier av inlärningsstrategier. Studien involverade sex personer och med 
flera informanter skulle jag fått ett annorlunda resultat. Jag skulle också vilja ha 
genusperspektiv på strategianvändning för att kunna titta på relation mellan genus 
och strategianvändning, som är inte möjligt i denna studie på grund av att alla 
informanter är kvinnor. Det framgår i kapitel om forskningsbakgrund att de flesta 
forskare som tidigare undersökt användningen av inlärningsstrategier använde sig av 
longitudinella studier och träffade sina informanter flera gånger under dessa studier 
samt använde sig av olika metoder för att ha helhetsperspektiv. Att genomföra en 
longitudinell studie var inte möjligt inom tidsramar för denna uppsats. Denscombe 
(2000) säger att forskarens personlighet har påverkan på studiens resultat för att 
informanterna har tendens att ge sådana svar som de tror är ”korrekta” eller som de 
tror att forskaren vill höra.   

6.2 Resultatdiskussion 
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Resultat av denna studie visar hur sex vuxna elever som läser svenska som 
andraspråk resonerar kring användningen av inlärningsstrategier. Utgångspunkten 
för kartläggningen av inlärningsstrategier var Oxfords (1990) klassifikation av 62 
inlärningsstrategier. Förutom konkreta svaren på forskningsfrågor fick man större 
sammanhang i vilket resultaten av denna studie kan placeras. Övergripande 
resultatet visar att eleverna har uttryckt under intervjuerna att de använder 40 av 
Oxfords 62 strategier. Studien visade att vuxna elever använder vissa strategier oftare 
än andra. Minnesstrategier, affektiva strategier och sociala strategier förekommer 
oftare än kognitiva strategier, kompensationsstrategier och metakognitiva strategier 
hos informanter i denna studie. Att de tre grupper av strategier förekommer oftare än 
andra kan förklaras att hos dessa informanter är språkinlärning på avancerad nivå 
kopplad med utvecklingen av ett rikt ordförråd, samt skapandet av sociala kontakter 
och hanteringen av stress och rädsla att misslyckas utanför trygg miljö i klassrummet. 
Det är oklart om de 22 uteblivna strategierna saknas eller inte uttrycks av 
informanterna, eftersom metodtriangulering kunde ge annorlunda resultat. Det 
faktumet att 22 strategier saknas eller inte uttrycks i denna undersökning kan ha 
olika förklaringar och bero på olika saker. För den första kan det bero på 
intervjufrågor, som inte var tillräckligt bra för att kartlägga dessa strategier. För det 
andra antar jag att informanterna inte berättade om alla sina tillvägagångssätt i 
minsta detalj och noggrannhet. De tog upp det som är väsentligaste just i deras fall. 
För det tredje är alla informanter olika i deras sätt att lära sig språket. Så det är 
möjligt att de inte behöver använda sig av absolut alla strategier för att tillägna sig det 
akademiska språket. Resultat visar att det finns stor variation i strategianvändning 
mellan informanterna. Denna variation beror på många faktorer, sådana som: 
informanternas personlighet och attityder till svenska språket och dess kultur, deras 
situation i familjen, ekonomiska faktorer, akademisk bakgrund och kontakter med 
infödda målspråkstalare. Resultaten av denna studie har inte visat om användningen 
av vissa strategier eller kombination av vissa strategier är mer eller mindre effektiv 
vid andraspråksinlärningen. Alla informanter passar in i Lightbown & Spadas (2000) 
beskrivning av ”den framgångsrike inläraren”, men variation i användningen av deras 
inlärningsstrategier samt variation i deras språkliga färdigheter visar att det inte 
finns exakta mätningar på hur man definierar ”den framgångsrika inläraren”. Det är 
också viktigt att markera att informanterna saknar undervisningen i 
inlärningsstrategier i skolan och att de skulle vilja ha stöd och hjälp med planeringen 
av mest effektiva tillvägagångssätt som passar just deras förutsättningar och behov.  

6.3 Slutsatser 

För att lyckas med inlärningen av svenska som andraspråk och kunna fortsätta sina 
studier på högskolor använder vuxna elever olika inlärningsstrategier. Antal 
strategier samt deras kombination varierar mycket mellan olika personer. Det är 
informanternas mål, personligheter, ambitioner, bakgrunder, situation i familjer, 
tillgång till kommunikation på målspråket samt förmåga att hantera stressen som 
bidrar till största delen till antal och kombination av inlärningsstrategier. Det finns 
också en stark koppling mellan informanternas tidigare studievanor och strategisk 
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planering för egen språkinlärning och utveckling. Den starkaste motivationsfaktor för 
informanterna i denna studie är att påbörja sina studier på högskolor och därmed 
tillägna sig det akademiska språket. Resultat av denna studie visar att inte alla av 
Oxfords 62 inlärningsstrategier kom till uttryck eller dokumenterades. Sammanlagt 
dokumenterades 40 inlärningsstrategier. Minnesstrategier, affektiva strategier och 
sociala strategier förekom oftare än kognitiva strategier, kompensatoriska strategier 
och metakognitiva strategier. Oavsett om att varje informant har valt sitt eget 
empiriskt tillvägagångssätt i tillägnande av det svenska språket, önskar de att få 
undervisning i inlärningsstrategier i skolan, samt uppföljning, diskussion och 
utvärdering av att använda inlärningsstrategier med kompetenta handledare eller 
lärare. Slutligen kan det påpekas att informanternas gemensamma mål att bli 
antagna till högskolor och integrera sig i det svenska samhället har direkt samband 
med deras starka motivation och val av inlärningsstrategier.  

6.4 Nya forskningsfrågor 

Det är fortfarande oklart om vissa inlärningsstrategier eller kombination av 
inlärningsstrategier bidrar till andraspråksinlärarens effektiva tillägnande av 
målspråket. Det skulle vara intressant i framtiden att titta på två grupper av 
motiverade vuxna elever: den ena gruppen som fått undervisning i 
inlärningsstrategier och den andra gruppen som inte fått sådan undervisning, och 
jämföra deras val av inlärningsstrategier samt framgång i andraspråket.  
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Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Victoria Dekreon och jag skriver examensarbete på avancerad nivå 
inom kunskapsområde pedagogik på Mälardalens högskola. I min undersökning vill 
jag kartlägga inlärningsstrategier som vuxna elever använder vid tillägnande av 
svenska som andraspråk. Därför utformade jag ett frågeformulär med 28 frågor som 
berör detta område. Jag behöver intervjua sex vuxna personer som planerar att 
fortsätta läsa svenska som andraspråk eller på svenska på högskolor. Deras ålder, 
kön, modersmål, vistelsetid i Sverige eller tidigare akademiska studier spelar ingen 
roll.  

Jag är mycket tacksam om jag får intervjua era elever, eftersom detta är avgörande 
för mitt examensarbete. All information om skolan samt elever som ställer sig upp för 
intervju skall behandlas med sekretess. Eleverna får avbryta sin medverkan i 
intervjuer när som helst om de vill göra så. Jag bifogar fil med intervjufrågorna, som 
jag kommer att ställa till eleverna. Om ni har frågor eller funderingar angående 
intervjuer, kontakta mig per mejl vdn08001@student.mdh.se eller telefon 
07371544XX. 

Tack för samverkan! 

Hälsningar 

Victoria Dekreon 
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Intervjufrågor: 

1. Vad heter du? Varifrån kommer du? Vilket är ditt modersmål? 
2. Hur många/ vilka språk kan du? 
3. Hur länge har du bott i Sverige? 
4. Har du akademisk bakgrund? Hur länge har du gått i skolan? 
5. Varför vill du fortsätta läsa svenska som andraspråk/på svenska i högskolan? 
6. Vad gör du för att lyckas med inlärningen/behärskningen av svenska? 
7. På vilket sätt studerar du svenska i klassrummet? 
8. På vilket sätt studerar du svenska utanför klassen/ hemma? 
9. Hur/ i vilka situationer lär du dig svenska bäst? 
10. Vilka aspekter av svenska är lättast/ jobbigast att tillägna? 
11. Om du inte kan eller förstår nya ord, vad gör du då? 
12. Hur gör du när du ska memorera nya ord? 
13. Vad gör du för att memorera nya saker? 
14. Hur utvärderar du ditt eget språk? Är det tillräckligt avancerat för att fortsätta 

dina studier på högskolan? 
15. Känns det ok, om man korrigerar dina fel eller tappar du fokus? 
16. Är du känslig/blir du stressad när man inte förstår dig? 
17. Brukar du planera för olika tillfälle för att öva svenska? Vilka då? 
18. Brukar du översätta okända ord till ditt modersmål eller ett annat språk? 
19. Byter du språk, t.ex. svenskan till engelskan för att uttrycka dig på ett bättre 

sätt? 
20. Om man korrigerar dina fel, brukar du analysera dem eller upprepa rätt 

alternativ? 
21. Om du inte förstår något, hur brukar du göra? 
22. Vad gör du när du ska skriva en uppsats? 
23. Vad gör du när du ska göra muntliga presentationer? 
24.  Hur känns det att prata svenska i spontana situationer? Blir du stressad då 

eller känner du dig lugn och trygg?  
25.  Hur hanterar du stressen av dagliga kommunikationer på svenska? 
26.  Brukar du be om hjälp för att klara svåra uppgifter? 
27.  Hur utvecklar du förståelse för svensk kultur? 
28.  Vad gör du för att veta mer om livet i Sverige? 
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