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Abstract 
This research paper has the aim of examining Swedish and Australian teachers’ knowledge base and 
use of learning strategies in their language classes. After conducting qualitative interviews, the 
interviewees’ answers are tabled to corresponding descriptions of how strategies are communicated 
in current curricula of the two countries. The answers confirm that teachers’ understanding of 
learning strategies partly agree with previous research on strategies. While teachers place an 
emphasis on learning strategies for themselves as well as their pupils, they are observing strategic 
methods used by pupils rather than deliberately implementing learning strategies within their 
classrooms. The result of the study implies that teachers should put more focus on explaining and 
delivering learning strategies within the curriculum. 
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1 Inledning och problembakgrund  
Under min verksamhetsförlagda utbildning i en fjärdeklass, höstterminen 2014 
upplevde jag att undervisningens fokus till största del ligger på det ämnesinnehållsliga 
stoffet. Jag funderade på vad som faktiskt försiggick inne i elevernas huvud när de 
bearbetade den information som lärare och olika läromedel överförde, och insåg att 
eleverna oftast lämnas på egen hand till att processa och placera informationen i 
sammanhang. Eftersom olika individer tar till sig och bearbetar kunskap på olika sätt 
ifrågasatte jag om lärare kan påverka denna process och om det överhuvudtaget finns 
något värde i att undervisa om strategier för lärande.  

Klassen som jag genomförde den verksamhetsförlagda utbildningen i var en 
mångkulturell årskurs fyra med totalt tretton elever, varav åtta stycken var flerspråkiga. 
Några av de flerspråkiga eleverna var födda i Sverige och andra hade bara varit i 
Sverige i ett år. Det var fascinerande att se att de språkliga skillnaderna inte var 
märkbara mellan en elev som endast varit i Sverige ett år och de som var födda i 
Sverige, både när det gällde ordkunskap och framförallt uttal. Eleven var en oerhört 
uppmärksam läsare och lyssnare och berättade ibland hur ord liknade samma ord på 
modersmålet. Eleven visade även ett språkligt självförtroende genom att hen vågade 
fråga om hen inte förstod, och var aldrig sen att delta i diskussioner eller muntliga 
framträdanden. Jag såg alltså ett samband mellan elevens strategianvändning och goda 
resultat. Av denna anledning ville jag undersöka lärares medvetenhet kring elevers 
strategier och studera hur de arbetar för att lära ut nya metoder och tankesätt som kan 
anpassas för olika typer av uppgifter. Jag vill också ta reda på vilka framgångsrika 
strategier för lärande inom språk som lärare uppmärksammar hos sina elever.  

Då strategier för lärande och andraspråksinlärning är globala begrepp har jag valt att 
samla in underlag från verksamma lärare i två länder för att få två perspektiv. Jag 
genomförde den verksamhetsförlagda delen av min lärarutbildning hösten 2013 i 
Victoria, Australien och därför känns det naturligt för mig att fortsätta undersöka 
utbildningen där. Det andra landet är givetvis Sverige som min grundlärarutbildning 
främst riktar sig mot och där jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning 2014. 
De två ländernas storlek och folkmängd skiljer sig radikalt åt och språkinlärningen i 
Sverige och Australien kan inte likställas eftersom länderna har olika officiellt talade 
språk. I Sverige är engelska obligatoriskt att lära sig redan i årskurs 1-3, medan 
andraspråksundervisningen i Australien ser olika ut på olika skolor. I Australien finns 
heller inga tydliga riktlinjer varken för vilka språk som ska undervisas i skolan eller hur 
mycket tid språkundervisningen ska erhålla. Trots allt har länderna en del likheter, till 
exempel att de tar emot en stor andel flyktingar och invandrare och därmed har utformat 
program för språkinlärning för nyanlända.  

Under min senast genomförda praktik i Sverige valde jag att vara på en skola med en 
tydlig språkprofil där en gemensam klass för stadens nyanlända barn finns. Därmed har 
jag ett bra utgångsläge för min studie med nära kontakt till lärare som arbetar i en tidig 
språkutvecklande fas med elever med olika modersmål och skolbakgrund. I Sverige kan 
dessutom studien anpassas till elever som lär sig engelska då de enligt kursplanen i 
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engelska ska lära sig att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda 
(Skolverket, 2011c).  

Min förhoppning är att studien kan ge blivande och redan verksamma lärare en 
inblick i aktuell forskning om strategianvändning och dess resultat för att kunna 
förbättra och effektivisera inlärningen hos varje elev.  

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i några svenska och australiensiska skolor 
förstår och använder strategier för lärande i sin undervisning. Vidare undersöks hur 
strategier kommuniceras i svenska och australiensiska styrdokument för lärande och 
undervisning.  
 

• Hur behandlas strategier för lärande i skolans styrdokument i Sverige och 
Australien?  

• Vilken förståelse har lärare av strategier för lärande i Sverige och Australien?  
• Hur använder lärare strategier för lärande i sin undervisning i Sverige och 

Australien?  
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2 Forskningsbakgrund 
Följande avsnitt är skrivna för att orientera läsaren till den litteratur och forskning som 
behandlas och ligger till grund för analysen.  

2.1 Forskning om strategier för lärande  
Inom språkinlärning finns två begrepp där ordet strategi behandlas: språkliga strategier 
och inlärningsstrategier. Begreppen bör förklaras och redas ut för att läsaren ska kunna 
hålla isär begreppen samt förstå dess innebörd. Språkliga strategier är de som oftast lyft 
i svenska styrdokument och handlar om metoder för att göra sig förstådd eller att förstå 
innehållet i ett sammanhang till exempel genom att ställa frågor, omformulera sig och 
anpassa språket efter mottagaren (Skolverket, 2011a). Inlärningsstrategier är begreppet 
som vanligtvis omskrivs i forskning om strategier och handlar om metoder för att 
planera sitt lärande och förstå och kunna minnas nya kunskaper (O’Malley & Chamot, 
1990). Inlärningsstrategier kan därför anpassas till alla skolämnen. I en sammanfattande 
definition av språkliga strategier och inlärningsstrategier beskriver Börjesson dem som 
någonting man gör eller kan göra för att lära sig, och använda språk, dvs. om olika 
metoder och handlingssätt för lärande och kommunikation (Börjesson, 2012, sid 1).  

Som grund till min analys av strategier för lärande används det förhållningssätt till 
strategier för andraspråk som presenteras i Learning strategies in second language 
acquisition (O’Malley och Chamot, 1990). Författarnas synsätt är angeläget för studien 
då fokus ligger på strategier för språk- och andraspråksinlärning. De behandlar både 
strategier för att lära sig, minnas och använda språk och ett gemensamt begrepp: 
strategier för lärande används framöver i studien. Författarna har framtagit en tabell 
som presenterar 23 stycken vanligt förekommande strategier vid andraspråksinlärning 
vilken kommer att användas i studiens resultatanalys. O’Malley och Chamot (1990) 
lyfter även lärares roll i arbetet med strategier för lärande och strävar efter att anknyta 
teori till praktik. Till skillnad från annan litteratur inom ämnet riktar sig boken inte till 
någon särskild åldersgrupp på inlärarna. O’Malley och Chamot (1990) har delat in 
strategier för lärande i tre undergrupper.  

Metakognitiva strategier 
Metakognitiva strategier hör till så kallade inlärningsstrategier då de kan anpassas till 
flera typer av lärande, inte endast språkinlärning. Ibland kallas de indirekta strategier 
och handlar om att övervaka sitt lärande genom att till exempel planera, reflektera och 
analysera och därefter utvärdera arbetet och de använda strategierna för att korrigera 
eller belöna sig själv (Börjesson, 2012 & Granberg, 2001). När metakognitiva strategier 
anpassas till språkinlärning kan det vara att använda selektiv uppmärksamhet genom att 
lyssna eller söka efter nyckelord för att kunna gissa sig till innehållet i talat språk eller 
en skriven text. Genom repetition kan man sedan kontrollera det man uppfattat och 
lyssna efter mer information. Vid kommunikationssituationer kan metakognitiva 
strategier tillämpas genom att utvärdera det som uppfattades av det lyssnade och även 
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reflektera över sin egen delaktighet vid kommunikationstillfället (O’Malley & Chamot, 
1990).  

Kognitiva strategier 
Kognitiva strategier kan även kallas direkta strategier och är de som används vid 
bearbetning av information och nya kunskaper. Det kan till exempel vara att resonera 
och analysera kring ny information och koppla denna till redan befintliga kunskaper. 
Det kan även vara att skapa inre bilder för att komma ihåg och att strukturera den nya 
informationen i minnet för att lätt kunna plocka fram den vid ett senare tillfälle, till 
exempel genom att minnas var eller när man lärde sig det nya (Granberg, 2001). 
O’Malley och Chamot (1990) presenterar några exempel på kognitiva språkstrategier, 
såsom att repetera ord, kategorisera ord efter semantik och syntax, dra slutsatser för ord 
och begrepps betydelse genom att höra dem i sammanhang eller sammanfatta det man 
uppfattat i ett samtal för att försäkra sig om att det stämmer. 

Socio-affektiva strategier 
Till socio-affektiva strategier hör samspel med andra in. Några språkstrategier kan vara 
att kunna fråga om ord man inte förstår, be den man talar med att prata långsammare 
men även strategier att vara motiverad och engagerad i sin språkinlärning (O’Malley & 
Chamot, 1990, Granberg, 2001 & Börjesson, 2012). Börjesson (2012) nämner att vilja 
och våga är avgörande för ett framgångsrikt lärande och att klassrumsklimatet är något 
som har stor betydelse för om eleverna ska känna trygghet att göra just det. En socio-
affektiv strategi kan helt enkelt vara att försätta sig själv i situationer där målspråket 
måste talas (Granberg, 2001).  
 
OAL: Language Learner Strategies av Cohen och Macaro (2013) utgår ifrån det 
positiva resultat LLS (language learner strategies) är relaterat till men som påstår att det 
inte längre finns något gemensamt koncept för strategier för lärande eftersom 
forskningen inom ämnet ändrat fokus. Författarna försöker i sin bok att bygga en bro 
mellan den tidigare forskningen och det nuvarande strategiforskare uttalat och menar på 
att man gått från att undersöka språket till att undersöka språkinläraren. De förklarar 
dessutom strategier för inlärning från olika perspektiv och försöker förutspå vad 
forskare kommer behöva ta reda på i framtida forskning för att fylla igen de ”luckor” 
som just nu står tomma. 

2.1.1 En motiverad och medveten strategianvändare 
I sin avhandling The Dynamics of Second Language Learning beskriver Granberg 
(2001) några faktorer som påverkar språkinlärningen: motivation, attityd, personlighet 
samt strategier för inlärning. Författaren skriver att man ibland talar om att ha en 
fallenhet för språk vilket egentligen handlar om hur effektivt användandet av strategier 
är och inställning till språkinlärning. En framgångsrik språkinlärare anses vara en aktiv 
och medveten person som ser utvecklingen och engagerar sig i denna. I STRIMS-
projektet I huvudet på en elev har man riktat uppmärksamhet på hur elever tänker och 
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vilka tillvägagångssätt de använder vid sina uppgifter. Att vara medveten om sitt 
lärande, att ha så kallat Language awareness är avgörande då inget lärande kan ske om 
inte inläraren har en viss grad av medvetenhet. I studien kopplas motivation till 
elevernas bild av vilken användning de anser sig ha av andraspråket. Att ha insikt i 
varför man lär sig det nya språket är därför en grund för engagerade och positiva elever 
(Malmberg, Bergström, Håkansson, Tornberg & Öman, 2000). Lundberg (2011) skriver 
att elevers motivation även ökar när medvetenheten om hur man lär sig språk stärks. 
Elevers känsla av meningsfullhet och motivation i språkundervisningen stärks även när 
skolspråket blandas med språket som finns utanför klassrummet och utgår ifrån 
elevernas intressen på en lagom utmanande nivå. För att skapa ett tryggt klassrum med 
målet att höja elevernas språkliga självförtroende krävs ett tillåtande klassrumsklimat 
och en positiv lärare som uppmuntrar eleverna till språkliga aktiviteter. Läraren är den 
som redan i klassrummet kan sätta färg på lektionerna, skapa en stimulerande atmosfär 
och en lockande och spännande språkmiljö (Malmberg et al., 2000, sid 30). Läraren har 
också en viktig uppgift att smitta av sitt engagemang och sin positiva inställning till 
målspråket genom att göra ämnet till någonting lustfyllt. De ska även se till att skapa 
interaktiva aktiviteter under trygga förhållanden där både tysta och pratglada elever får 
möjlighet att utveckla den kommunikativa förmågan. Läraren har visat sig vara en 
avgörande faktor för elevers språkutveckling och därmed även för elevers språkliga 
självförtroende och motivation. (Lundberg, 2011).  

2.1.2 Strategier för läsning 
Vid läsning av olika texter underlättar det att använda strategier som är anpassade för 
olika texttyper. Börjesson (2012) delar in texter i continuous eller non-continuous där 
det förstnämnda är texter med en tydlig början och slut medan det sistnämnda till 
exempel är annonser, faktatexter eller artiklar. Strategier för dessa olika texttyper kan 
vara att man inte nödvändigtvis måste läsa en hel faktatext för att kunna besvara en 
enskild fråga men vid läsande av berättelser kan man inte hoppa över stora stycken och 
samtidigt hänga med i handlingen. För att veta vilken strategi som bör användas vid 
läsning på ett nytt språk är det en fördel om läsaren har en förförståelse för texttypen 
eller innehållet. Lärare bör aktivera förkunskaperna och därmed öka elevernas 
nyfikenhet samt ge goda förutsättningar för eleven att klara läsuppgifter (Börjesson, 
2012).  

2.1.3 Strategier för lyssnande 
Gällande strategier för lyssnande talar man ibland om interaktiv och receptiv 
hörförståelse. Interaktiv hörförståelse handlar främst om kommunikation där lyssnaren 
även ska kunna interagera, vilket behandlas i avsnitt 1.2.3 Strategier för muntlig 
kommunikation. Receptiv hörförståelse är till exempel input från olika medier såsom 
radio och TV, där lyssnaren inte har möjlighet att be om förtydligande eller repetition. 
Vendergrift och Goh (2009) i Granberg (2001) har arbetat fram en modell för att träna 
metakognitiva strategier för lyssnande där eleverna får planera, lyssna och särskilja ord 
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och begrepp för att förstå innehållet, därefter kontrollera och jämföra sin förståelse med 
andras för att till sist utvärdera vad som hjälpte dem att förstå texten. Svenskar har en 
fördel vid inlärning av engelska inom just hörförståelse och ordförråd då vi omges av 
engelska genom olika medier. Att läsa och lyssna på engelska bidrar till ett större 
ordförråd som i sin tur är avgörande för läsförståelsen (Börjesson, 2012). Lärare bör 
därför lyfta vikten av ett brett ordförråd och hjälpa elever att effektivisera sin 
ordinlärning. Ett sätt att göra detta är att använda kognitiva strategier för lärande till 
exempel genom att skriva in glosor i meningar eller förklara glosorna med andra ord 
och därmed koppla de nya orden till redan befintliga kunskaper (Börjesson, 2012). 
Cohen och Macaro (2013) problematiserar användandet av förkunskaper som strategi då 
det ibland kan leda till att eleverna drar fel slutsatser när de till exempel ska återge en 
text. Om de associerat innehållet till personliga förkunskaper som inte stämmer överens 
med innehållet och sedan återberättar utifrån dessa förkunskaper snarare än det de hört i 
texten har strategin inte lett till lärande. Författarna anser dock att strategin kan fungera 
för att minnas och förstå innehåll om inläraren använder förkunskaper och med dessa 
skapar mening till det uppfattade. Med andra ord finns det exempel på när strategin 
används framgångsrikt men det finns även risker att resultatet blir oriktigt (Cohen & 
Macaro, 2013).  

2.1.4 Strategier för muntlig kommunikation 
Liksom strategier för lyssnande kan strategier för muntlig kommunikation delas in i två 
underrubriker: produktion och interaktion. Vid produktion behöver talaren endast kunna 
ge upplysningar eller utbyta information såsom att fråga om vägvisning eller beställa 
mat på en restaurang. Interaktion kopplas däremot till mer sociala sammanhang där 
talaren ska kunna förstå men även hålla igång ett samtal. Exempel på interaktiva 
strategier kan, förutom omformuleringar, vara att be någon tala långsammare, repetera 
det sagda, träna på att avbryta eller starta ett samtal samt hålla med eller säga emot 
(Börjesson, 2012). Elever kan få bättre förståelse av autentiskt talat språks innehåll 
genom att uppmärksamma gester, minspel och kroppsspråk. De kan även använda 
gester och ljud vid egen produktion för att visa ett ord eller en händelse (Malmberg et 
al., 2000).  

2.1.5 Strategier för skriftlig kommunikation  
Strategier för skrivande är ett vanligt använt begrepp men sällan definierat (Cohen & 
Macaro, 2013). Författarna listar upp många varianter på definitioner som ofta 
innehåller ord som process, procedure eller operation. De inkluderar både planerande, 
skrivande och reviderande såsom att ställa frågor till sin text, dra slutsatser utifrån den 
respons eleven fått på texten eller göra omformuleringar eller omstruktureringar i 
texten. O’Malley och Chamot (1990 i Cohen & Macaro, 2013) har delat in strategier 
under rubrikerna planering (t.ex. organisera innehållet), skrivande (t.ex. repetera, pausa 
eller översätta) och reviderande (t.ex. läsa igenom texten, utvärdera och korrigera). 
Liksom strategier för läsning, lyssning och muntlig kommunikation är det vid skriftlig 
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kommunikation viktigt med förförståelse av ämnet, mottagaren och att kunna använda 
sig av omformuleringar för att göra sig förstådd (Börjesson, 2012).  

2.1.6 Inlärningsstilar   
För att få kunskap om individers olikheter inom inlärning och strategianvändning bör 
olika inlärningsstilar, learning styles, förklaras. I sin avhandling Lärande & Metod, 
lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik 
(2004) jämför Lena Boström huruvida elevers resultat förbättras om undervisningen 
anpassas efter deras föredragna inlärningsstilar än om de undervisas med så kallad 
traditionell undervisning. Med traditionell undervisning menar Boström att inlärandet 
sker via hörseln och synen genom föreläsningar, skrivuppgifter, muntliga diskussioner 
och läsning. Den präglas ofta av kollektiva strukturer då en grupp inlärare ska lära sig 
samma sak med samma metod samtidigt, vilket inte gynnar individer att utforska sin 
strategianvändning (Boström, 2004). Exempel på traditionell undervisning är lärarledd 
undervisning med utgångspunkt i läromedlet eller att eleverna får läsa sig till innehållet 
och därefter skriva om eller diskutera det som nyss lärts in. Boström menar att den 
traditionella undervisningen inte är individanpassad och främst stimulerar två sinnen, 
nämligen det auditiva och visuella. Praktiskt arbete och upplevelsebaserat lärande som 
stimulerar det kinestetiska och taktila sinnena förekommer mer sällan i traditionell 
undervisning. Elevers inställning och motivation förändras och de blir mer positiva om 
de får undervisning som är anpassade efter deras inlärningsstil (Boström, 2004). 
Individer föredrar olika stilar, tidpunkter och platser när de ska lära sig något nytt. Det 
är viktigt att lärare kan förstå vad varje enskild elev behöver för att kunna koncentrera 
sig och minnas ny information och att läraren kan skapa inlärningstillfällen som främjar 
dessa preferenser (Nelson, Dunn, Griggs, Primavera, Fitzpatrick, Bacilios & Miller, 
1993 i Boström, 2004). Dunn & Dunn (1993) har delat in lärstilar i fem områden, eller 
stimuli, som i sin tur kan delas in i element, se figur 1. Områdena är: miljömässiga 
faktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska 
faktorer.  

 

Figur 1.2 The Dunn & Dunn Learning Style Model, 2004 



12 

Alla element är inte viktiga för alla människors inlärning utan vanligtvis föredrar man 
mellan 6-14 element. Dessa kan variera i vilken grad inläraren tar till sig ny information 
(Dunn & Dunn, 1999b i Boström, 2004). Om inläraren får sitt/sina föredragna element 
tillgodosedda vid inlärning presterar inläraren med stor sannolikhet bättre än om 
undervisningen sker via ett element som inte passar inläraren. Lärare som väljer att 
tillämpa lärstilsmodellen kan med fördel börja praktisera sin undervisning utifrån 
elevernas sinnen, en av de fysiska faktorerna. Sinnena ger, enligt Dunn och Dunn 
(1999b i Boström 2004) positiv och snabb respons hos inläraren. Olika sätt att lära in 
via sinnena är att: höra, se, undersöka och uppleva. Även här finns hög statistiskt 
signifikants att en inlärare lär sig något nytt och minns det bättre om de får 
informationen via det starkaste sinnet. Dunn & Dunn (1999a i Boström, 2004) har 
sammanställt en modell med exempel på inlärningsstilar som passar de olika sinnena.  

• Det visuella (lära sig genom att se). De metoder som passar visuella elever kan  vara att 
läsa, skriva, titta på tankekartor och diagram och se på tv eller bilder.  

• Det auditiva (lära sig genom att lyssna). Metoder som passar auditiva elever är  att lyssna 
på föreläsningar, inspelade band och delta i diskussioner.  

• Det taktila (”hands-on-learning”). Taktila metoder är exempelvis dataprogram,  spel, 
pussel och kort.  

• Det kinestetiska (lära sig genom att uppleva, röra sig och känna). Metoder för  kinestetiskt 
lärande kan vara experiment, rollspel, dramatiseringar, tipsslingor och fältstudier (Dunn 
& Dunn, 1999a i Boström, 2004).  

I boken Nu fattar jag! Att hitta och använda sin inlärningsstil (Dunn, 2001) ges förslag 
på hur man kan lägga upp undervisningen för att nå fler inlärningsstilar. Generellt 
handlar det om att ge eleverna valmöjligheter om de vill arbeta enskilt, i par eller grupp 
samt att erhålla material som låter eleverna använda och stimulera det föredragna sinnet. 
En mer genomförlig beskrivning av undervisningens upplägg finns att läsa i tidigare 
omnämnda bok för den nyfikne.   

2.2 Strategier för lärande i klassrummet 
Till att börja med i det här avsnittet några reds några fler begrepp ut. Strategibegreppen 
språkliga strategier och inlärningsstrategier definieras i teoriavsnittets början. Boström 
(2004) skriver om begreppet undervisning i sin avhandling. Undervisning är något som 
måste ske i samspel mellan en eller flera elever och en aktivt agerande lärare. I 
undervisning med lärstilar ligger fokus mer på samspelet mellan lärares valda aktiviteter 
och elevernas gensvar på dessa (Boström, 2004). Boström (2004) definierar även 
begreppen lärande och inlärning. Inlärning nämns oftast i traditionella 
undervisningssammanhang och ses som en metafor där läraren förmedlar något som ska 
läras in och hamna hos eleverna. Inlärning förknippas ofta till en grupp som ska lära sig 
samma sak medan begreppet lärande är någonting som sker inom varje individ. Lärande 
kan dessutom ske var som helst, inte enbart vid planerade undervisningstillfällen.  
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2.2.1 Att undervisa strategier med eller utan ämneskontext  
O’Malley och Chamot (1990) diskuterar några ståndpunkter inom strategiundervisning 
som lärare bör fundera över. Det har jämfört om det är mest fördelaktigt att lära ut 
strategier enskilt eller om strategier bör läras ut i samband med en uppgift. Derry och 
Murphy (1986) och Jones et al. (1987) i O’Malley och Chamot (1990) påstår att 
inlärarna lär sig strategier bättre om de lägger allt fokus på att utveckla 
strategianvändandet utan att lära sig något ämnesinnehåll samtidigt. Wenden däremot 
(1987b i O’Malley och Chamot, 1990) anser att inlärning som sker i en kontext är mer 
meningsskapande och att eleverna själva kan anpassa strategierna på liknande uppgifter 
om de får prova på att använda dem i ett sammanhang.  

O’Malley och Chamot (1990) diskuterar också huruvida lärare bör ge direkta 
instruktioner dvs. att poängtera och lyfta strategianvändning för eleverna eller om de 
endast bör ge eleverna aktiviteter och material som framkallar strategianvändning, så 
kallade inbäddade instruktioner. Det har visat sig att elever som får undervisning som 
informerar om strategianvändning och dess fördelar oftare reflekterar över sitt lärande 
och använder strategier på nya uppgifter på ett mer effektivt och medvetet sätt 
(O’Malley & Chamot, 1990). Många lärare är skeptiska och tveksamma om deras elever 
förstår undervisning av strategier för lärande när de är på nybörjarnivå men lärare kan 
bli positivt överraskade över det framgångsrika resultat undervisning av strategier kan 
ge (Harris, Gaspar, Jones, Ingvarsdóttir, Neuburg, Pálos & Schindler, 2001). Även i 
GERS (Skolverket, 2009) lyfter författarna att det är språkinläraren själv som måste 
utveckla strategier och kompetenser för att ta till sig och lära sig språk genom att aktivt 
delta i aktiviteter och kommunikationstillfällen. Ofta blir eleverna serverade dessa 
aktiviteter i skolsituationer men det är inte förrän utanför skolans väggar som de måste 
planera och reflektera kring sin språkinlärning. Det är därför lärarens uppdrag att de till 
att undervisningen integrerar och strävar efter ett mer självständigt lärande där inlärarna 
får fundera över hur de lär sig bäst (Skolverket, 2009).  

2.2.2 Att undervisa strategier för lärande 
Harris et al. (2001) har utifrån O’Malley och Chamots studie (1990) formulerat The 
cycle of strategies instruction, en modell för hur lärare kan introducera strategier i sin 
undervisning. För den nyfikne läsaren finns exempeltexter och uppgifter som kan 
användas i klassrummet i Strategies instructions (Harris et al., 2001) men i den här 
studien presenteras en sammanfattning av materialet. Läraren ger eleverna en text på 
målspråket som de inte helt och hållet förstår. Läraren frågar sedan vilken slags text 
eleverna tror det är samt ber dem översätta så mycket de kan. Därefter ställs frågor om 
hur eleverna kom fram till svaret och de får dela med sig av sina strategier. Detta kan 
vara ett lättsamt sätt att presentera det första steget i modellen, vilket är att göra eleverna 
uppmärksamma och medvetna om vad strategier är för något och när de kan användas. 
Steg två är att läraren ger exempel på fler strategier och uppgifter som de kan anpassas 
för och eleverna får därefter själva prova använda strategierna. Slutligen, i steg tre, får 
eleverna utvärdera strategianvändningen genom att t.ex. få en ny text där de kan 
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använda strategierna och sedan fundera på om det gjorde det lättare att lösa uppgiften. 
Att kontinuerligt använda sig av strategier i undervisningen och göra det till något 
naturligt har även visat sig vara effektivt. Nedan presenteras Oxfords (2006) förslag på 
hur strategier för lärande kan synliggöras regelbundet i undervisningen.  

a) Choose strategies to teach based on specific L21 tasks and learners’ needs.  

b) Use easy-to-remember strategy names and descriptions, and ask students to call strategies 
by name, for example, ’underlining key points in the text’.  

c) Explain that strategies help learners do a language task more effectively and efficiently.  

d) Demonstrate how to use a relevant strategy while doing a language task.  

e) Ask students to demonstrate strategies that work for them.  

f) Encourage students to share useful strategies with each other with reference to specific 
tasks.  

g) Once every few weeks, ask young students to decorate a ’strategy bulletin board’ that 
shows their favourite strategies.  

h) Weave strategy instruction into regular language teaching and always refer explicity to 
strategy, so that students will not think it is an additional task.  

i) Give students opportunities to practice strategies in class and at home to make their 
learning easier, and ask how well the strategies worked for them.  

j) Remind students to transfer given strategies to a new language task to which the strategy 
is relevant, and if necessary demonstrate how. Later ask how successful their transfer 
was.  

k) Explain that although certain strategies are more comfortable (i.e. related to a student’s 
preferred learning style), it is good to try less comfortable strategies if they aid in 
completing a task.  

I modellen är lärarens uppgift att vara en förebild som förmedlar strategier för lärande 
och studier har visat att undervisning efter modellen effektiviserar elevers själv-
reglerade lärande. Oxfords modell uppmuntrar elever att prova strategier som de inte 
vanligtvis använder om de stöter på problem att slutföra en uppgift, se punkt K. 
Modellen är till för att hjälpa elever att hitta strategier som passar dem och som de kan 
anpassa vid olika uppgifter genom att göra strategier till något naturligt och 
kontinuerligt i undervisningen. (Oxford, 2006) 

Det finns ett samband mellan framgångsrika strategianvändare och goda resultat 
(Harris et al., 2001). Därför föreslås undervisning av strategier för att motivera 
lågpresterande elever i och med att elever som använder fler strategier ofta är mer 
framgångsrika språkinlärare och språkanvändare. Många svaga elever upplever ofta att 
de är ”dåliga på språk” och att det är oföränderligt. I GERS lyfts lärares uppmärksamhet 
på elevernas individuella behov och att planera undervisningen efter dessa: Lärare 
förväntas följa eleverna/de studerandes framsteg och finna sätt att upptäcka, analysera 
och övervinna deras inlärningssvårigheter och utveckla deras individuella 
inlärningsförmåga (Skolverket, 2009, sid 137). Med undervisning om strategier för 
lärande skulle eleverna kunna ta kontroll över sitt lärande och se deras egen 

                                                
1 Second Language 
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strategianvändning som något de själva kan påverka och som dessutom kan ge positiva 
resultat. Harris et al. (2001) skriver liksom Boström (2004) hur elever i ett 
språkklassrum föredrar olika lärstilar och problematiserar lärares uppgift att förse 
eleverna med varierande uppgifter för att tillgodose alla elevers behov. Planering av 
sådan undervisning kan vara tidsödande. Rubin (1990 i Harris et al., 2001) föreslår 
därför en annan metod för att stötta varje enskild elev. 

(...)since each learner can only learn in ways that are meaningful to him or herself and since each 
learns in a slightly different manner, it follows that the same approach cannot be fully effective for 
all students. To help learners become more effective and efficient, teachers need to actively help 
students help themselves learn how to learn (Rubin, 1990 i Harris et al., 2001, sid 17). 

Att ha förståelse och kunskap om sitt sätt att lära kallas metakognitiv medvetenhet och 
kan leda till en känsla av att eleverna kan kontrollera sitt lärande. Harris et al. (2001) 
drar paralleller mellan att skolan ska utbilda självständiga, ansvarstagande medborgare 
och att undervisa eleverna till att bli medvetna om hur de lär sig. Användandet av så 
kallad Self-assessment eller självbedömning genom GERS språkportfolio är ett sätt för 
elever och lärare att få insikt i lärandet. Eleverna kan dra fördelar av språkportfolion då 
den kan användas som redskap för att höja motivationen och öka medvetenheten 
(Skolverket, 2009).  

2.2.3 Scaffolding & självreglerat lärande 
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om att lärande sker i samspel med 
andra, genom språk och kommunikation. En primär forskare med ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande var Vygotsky. Säljö (2014) kopplar samman Scaffolding och 
Vygotskys begrepp Utvecklingszoon. Utvecklingszoonen kan beskrivas som den 
kognitiva process hos elever som inte ännu är färdigutvecklad. Fokus riktas på elevers 
utvecklingspotential snarare än elevens nuvarande utvecklingsnivå. Säljö (2014) 
beskriver att utvecklingszoonen kan ses som en guidning från elevens uppnådda 
kompetens till framtida kompetens. Begreppet scaffolding kan översättas till 
kommunikativa stöttor där en mer kompetent person stöttar elevens agerande genom att 
bryta ner en uppgift i mindre delar som övervakas och korrigeras vid behov. Den mer 
kompetente ger instruktioner och stöttar eleven genom att ge exempel på lösningar och 
tolkningar. Målet är att den mer kompetenta personen ska stötta eleven mindre och 
mindre i takt med att denne blir mer självständig (Säljö, 2014). Man betonar även 
samspelet mellan den kollektiva verksamheten och individen, något som t.ex. kan lyftas 
i ett samtal mellan lärare och elev där man talar om vad och hur eleven lär sig i den 
kulturella omgivningen.  

2.2.4 Lärares egen strategianvändning 
Harris et al. (2001) skriver att språklärare kan ha en fördel vid introduktionen av 
strategier då de ofta under lärarutbildningen lär sig språket de ska undervisa samtidigt 
som de läser pedagogik. De har då goda möjligheter att fundera över sitt eget 
strategianvändande och lärande. Lärarna kan ha nytta av att själva ha varit i den 
situation de senare kommer att utsätta sina elever för. Många språklärare är även goda 
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språkinlärare och det kan vara nyttigt att lyfta och belysa deras framgångsrika strategier 
för lärande i sin egen undervisning. Trots att språklärare vanligtvis är goda språkinlärare 
och strategianvändare menar Harris et al. (2001) att lärare ofta tycker att det är svårt att 
förklara vilka strategier de använder och att de snarare talar om hur de undervisar språk 
t.ex. genom lekar eller spel. Strategier för lärande är något som visat sig kan gå från att 
användas medvetet till att automatiseras (O’Malley & Chamot, 1990). Så länge 
inläraren är medveten och funderar över sitt sätt att lära är det relativt lätt att undersöka 
strategianvändningen. Men när strategierna automatiseras och inläraren inte längre är 
uppmärksam på vilka strategier som används kan det bli problematiskt att identifiera 
dem.  

Lärare har ibland svårigheter att tala om sin strategianvändning vilket kan bero på en 
motvilja att släppa de traditioner som ofta lever kvar i språkundervisningen. Samtidigt 
är det ett tydligt tecken på att det är viktigt att lärare har funderat över sitt eget 
strategianvändande innan de börjar undervisa sina elever (Harris et al., 2001). One of 
the greatest challenges for teachers was shifting away from implicitly applying 
strategies in activities to explicitly teaching students to apply strategies for themselves 
(Chamot, Barnhards et al., 1999 sid 175 i Harris et al., 2001, sid 153). Vidare beskrivs 
hur lärare även finner det svårt att använda teorin i praktiken och våga prova 
undervisning om strategier i sina klassrum. Det finns flera studier där lärare påstått att 
de inte fått tillräckligt många konkreta exempel och instruktioner för att känna sig 
kompetenta nog att våga prova undervisa strategier för lärande (Harris et al., 2001 & 
O’Malley & Chamot, 1990).  

2.3 Aktuella styrdokument 
I aktuella styrdokument lyfts strategier på olika sätt. Kartläggningen av de svenska 
styrdokumenten har gjorts på avsnitten: övergripande mål och kursplanen i svenska, 
svenska som andraspråk, engelska och moderna språk i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, fortsättningsvis kallad Lgr11 (Skolverket, 2011c). I 
Australien finns ännu inga nationella styrdokument utan de varierar staterna emellan. 
Eftersom jag genomförde min praktik samt gjorde mina intervjuer i Victoria analyseras 
därför kursplanen i engelska som andraspråk och avsnittet Interdiciplinary Learning i 
Australian, Victorian Essential Learning Standards (fortsättningsvis kallat AusVELS), 
styrdokumenten som till största del används där.   

2.3.1 Svenska styrdokument  
Strategier för lärande benämns både direkt och indirekt i svenska styrdokument. 
Börjesson (2012) har gjort en sammanställning av hur man kan tolka och arbeta med 
strategier för lärande i klassrummet. I kursplanen för engelska står följande: Eleverna 
ska ges förutsättningar för att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, 
skapande och kommunikation (Skolverket, 2011c, sid 30). Dessa hjälpmedel kan vara 
både direkta strategier, såsom lexikon eller datorer med sökmotorer liksom indirekta 
strategier som handlar om hur inläraren reglerar sitt lärande (Granberg, 2001). 
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Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och 
kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen (Börjesson, 2012, sid 
1). I föregående mening ges exempel på att eleverna ska få undervisning om strategier 
för lärande och få möjlighet till reflektion kring sitt eget lärande. Börjesson (2012) 
föreslår arbete med GERS språkportfolio, ett material som främjar språklig medvetenhet 
när eleverna får fundera kring vad de kan, vad de behöver träna på samt hur de lär sig 
bäst. Det är viktigt att eleverna inte blir lämnade med sin utvärdering och självreflektion 
utan att eleven tillsammans med läraren sätter upp individuella mål utifrån portfolion. I 
kursplanen för moderna språk och engelska för årskurs 4-6 lyfts strategier för receptiv 
hörförståelse: Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat 
språk (Skolverket, 2011c, sid 32). Strategier för muntlig kommunikation nämns i 
kursplanen för engelska och det är just muntlig produktion och interaktion som GERS 
fokuserar mest på i en tidig språkinlärning: Språkliga strategier för att förstå och göra 
sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar (Skolverket, 
2011c, sid 32). Börjesson (2012) skriver att läraren bör använda målspråket så mycket 
som möjlig i undervisningen för att ge elever med olika bakgrund samma 
förutsättningar för lärande av det nya språket. I GERS anser man att lärares viktigaste 
uppgift är att ”duscha” eleverna med målspråket och att de kan tillägna sig språket och 
därefter även producera språket. I kursplanen för engelska och moderna språk beskrivs 
att: Genom undervisningen i ämnet engelska/moderna språk ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och 
göra sig förstådda (Skolverket, 2011c sid 30 & 76). I ett klassrum där målspråket 
används i stor utsträckning har eleverna goda möjligheter att använda strategier för 
lärande. Det finns även studier på att elever använder målspråket mer frekvent i ett 
klassrum där läraren använder målspråket i så stor utsträckning som möjligt (Börjesson, 
2012). 

Även i kursplanen för svenska och svenska som andraspråk behandlas strategier. 
Redan i kursplanens syftesdel nämns elevers språkliga självförtroende: Genom 
undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så 
att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 
skilda syften (Skolverket, 2011c, sid 222). Att utveckla sitt tal- och skriftspråk kan 
kopplas till metakognitiva strategier som att planera och kontrollera sitt lärande. Vidare 
poängteras att skolan ska undervisa om strategier: alla elever i den svenska skolan, 
genom hela sin grundskoletid, ska få undervisning om hur man går tillväga för att läsa 
olika texter (Skolverket, 2011b, sid 12). I det centrala innehållet för årskurs 4-6 
benämns strategier för läsning bland annat såhär: Lässtrategier för att förstå och tolka 
texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och 
sådant som står mellan raderna (Skolverket, 2011c, sid 224). Dessa strategier beskrivs i 
kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) som olika sätt att 
angripa och bearbeta texten, till exempel att skönlitteratur och faktatexter läses på olika 
sätt. Med en liknande syn på strategier benämns strategier för att skriva: Strategier för 
att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
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språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar (Skolverket, 2011b 
sid 12). Strategier i den här meningen beskrivs i kommentarmaterialet som att ha 
kunskap om olika texters uppbyggnad och innehåll.  

Några mer konkreta hjälpmedel och strategier som lyfts i det centrala innehållet 
beskrivs som följande: Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning 
och ordförståelse (Skolverket, 2011c, sid 224), Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och 
kroppsspråk kan påverka en presentation (Skolverket, 2011c, sid 224) samt Språkliga 
strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord (Skolverket, 
2011c, sid 225).  

2.3.2 Australiensiska styrdokument: State of Victoria 
Liksom svenska styrdokument har de Victorianska dokumenten uppdaterats och 
förändrats utifrån politiskt styre och aktuell forskning. 2003 introducerades AusVELS, 
ett styrdokument med fokus på ett tvärvetenskapligt lärande, social kompetens och 
personlig utveckling snarare än de tidigare traditionella färdigheterna inom varje enskilt 
ämne (Howes, 2012). En ny kursplan för engelska som andraspråk är under bearbetning. 
Det temporära dokument som används i nuläget kallas English as an Additional 
Language (EAL) Companion to AusVELS (2013). Kursplanen för engelska som 
andraspråk (EAL) är utformad efter de internationella nivåerna för språkutveckling, A1-
B2 för årskurs F-6. Kursplanen har tre fokusområden: Reading & viewing, writing samt 
speaking & listening.  

De strategier för lärande som lyfts i kursplanen för engelska som andraspråk (EAL) 
gäller främst strategier för läsning såsom avkodning och syntax samt strategier för 
skrivande där eleven anpassar språket efter mottagaren.  

I de australiensiska styrdokumenten finns både kursplaner för särskilda ämnen men 
även generella, övergripande avsnitt som kan liknas med Lgr11s Övergripande mål och 
riktlinjer som ska genomsyras i alla skolämnen. Ett avsnitt kallas Interdiciplinary 
learning och är det som främst lyfter strategier för lärande i AusVELS. Kommunikativa 
strategier nämns där eleverna ska utveckla strategier för lyssnande, talande samt vad 
som uppfattas från visuella bilder och gester. Målet är att eleverna ska bli mer effektiva 
kommunikatörer och att kunna uttrycka sig uppriktigt både vid muntlig och skriftlig 
produktion samt vid feedback till kamrater.  Arbetet med kommunikation låter eleverna 
reflektera över texter, metoder och det egna lärandet: In all learning areas, students 
respond to a wide variety of aural, written and visual media. They interpret increasingly 
complex information and evaluate the effectiveness of the ways in which it is presented 
(AusVELS, 2013). I kursplanen beskrivs några konkreta kommunikationsstrategier, 
såsom att be om förtydligande, ställa frågor kring innehållet i tal och texter för att få en 
bättre förståelse. Eleverna ska även kunna undersöka hur kamrater uppfattat innehållet 
för att sedan jämföra det med den egna uppfattningen. Eleverna ska kunna lyssna efter 
betydelsebärande ord och kunna urskilja det direkta och underförstådda budskapet i 
texter. Genom att arbeta med kommunikation vid olika tillfällen får eleverna lära sig 
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nya strategier för att bli uppmärksamma lyssnare, strategier de sedan kan anpassa till 
andra uppgifter (AusVELS, 2013).  

När det gäller elevers egna muntliga produktion nämns hur eleverna ska anpassa 
språket och innehållet efter mottagaren samt fundera över när det passar ta hjälp av till 
exempel kroppsspråk, bilder och ljud för att göra sig förstådda: During both formal and 
informal presentations, students explore the use of a range of verbal and non-verbal 
strategies, to enhance meaning and to engage their audience; for example, physical 
positioning in the room and use of props, costume, humour and audience participation 
(AusVELS, 2013).  

I AusVELS finns även ett avsnitt som beskriver hur eleverna kan använda och 
utveckla strategier för lärande genom teknik. Eleverna får använda och reflektera över 
strategier för visuellt tänkande till exempel genom att skapa tankekartor eller bilder som 
hjälper minnet. Det kan spegla elevernas eget tänkande, klargöra tankar eller visa 
relationer mellan ny och redan befintlig kunskap: They experiment with simple ICT2 
tools and strategies to make visual their thinking processes and begin to consider how 
these tools can be used for solving new problems (AusVELS, 2013). Vid 
problemlösning kan alltså eleverna prova sig fram genom olika datorprogram samtidigt 
som de kan se tillbaka på processen och reflektera över vilka metoder och strategier som 
var framgångsrika för att sedan anpassa dem på nya uppgifter. De ska även reflektera 
över när användandet av teknik och dator är nödvändigt och när det är mindre effektivt. 

Ett avsnitt i AusVELS kallas för Thinking process och i detta lyfts hur samtliga 
elever, genom undervisningen ska få möjlighet att bli effektiva tänkare då det är 
grunden till ett livslångt lärande. Kursplanen behandlar både metakognitiva, kognitiva 
och socio-affektiva kunskaper, färdigheter och beteenden. I avsnittet ges exempel på att 
eleverna ska kunna koppla ny information till redan befintliga kunskaper. Eleverna ska 
få möjligheter att utveckla sina metakognitiva färdigheter genom att planera och 
överblicka sitt lärande samt reflektera och utvärdera tankeprocessen och strategierna 
som används.  
I kursplanen lyfts kognitiva strategier genom diskreta tankeverktyg (discrete thinking 
tools) som elever behöver utveckla för att bli effektiva tänkare.  

Students build these thinking processes in concrete ways, hence physical representations of ideas 
and patterns help them to understand, explore, organise and reflect. The seeds of complex thinking 
processes are apparent in this stage of learning when students are generating questions and seeking 
answers, experimenting, employing trial and error, and drawing on existing knowledge to 
understand a new task. They are beginning to understand that complex thinking may lead to a 
change of viewpoint (AusVELS, 2013). 

Även här indikerar kursplanen att eleverna ska bli medvetna om hur de lär sig och 
reflektera över strategier och fundera på hur dessa metoder leder till lärande.  

 

                                                
2 Information and communications technology domain. 
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3 Material & metod 
Metodkapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. 3.1 presenterar metodologiska utgångspunkter, 
några för- och nackdelar med dessa samt vilka forskningsetiska principer studien utgått 
ifrån. 3.2 beskriver vilka urval och begränsningar som gjorts för studien, samt en kort 
beskrivning av studiens tio informanter. Studiens genomförande beskrivs i avsnitt 3.3 
och i 3.4 redovisas vilken analysmetod som använts. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  
För att studera syftet med denna studie har fem undervisande lärare i Sverige och fem i 
Australien intervjuats om sina kunskaper om och användning av strategier för lärande i 
undervisningen. Studien är kvalitativ då empirin, dvs. informanternas svar tolkas, 
analyseras och diskuteras av mig som uppsatsförfattare. De data som samlas in vid 
intervjuerna kan användas för att exemplifiera och belysa de strategier för lärande som 
nämns i litteraturen. Utifrån insamlad data, svenska och australiensiska styrdokument 
och den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) görs sedan en 
kartläggning av hur strategier för lärande lyfts i dessa dokument. Till skillnad från 
kvantitativ data kan man med kvalitativ data undersöka och analysera mycket lite empiri 
på djupet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Nackdelen med intervjuer av få 
personer ur en stor urvalsgrupp är dock att inga säkerställda slutsatser kan dras. Det är 
problematiskt att säga något generellt utifrån en begränsad mängd observationer, men 
man kan uttala sig om det som gäller för just de data man undersökt (Rienecker & Stray 
Jørgensen, 2014, sid 193). Däremot finns fördelar med intervjuer med öppna frågor då 
informanterna får beskriva och tala relativt fritt kring ämnet och det finns utrymme för 
följdfrågor om någonting behöver förtydligas eller redas ut. Man bör dock poängtera att 
det informanterna beskriver vid intervjutillfället inte nödvändigtvis reflekterar 
verkligheten i klassrummet. För att undersöka just detta skulle studien kunna utvecklas 
ytterligare med en kompletterande observation men på grund av att informanterna 
befinner sig på två kontinenter valdes observationerna bort på grund av arbetets 
begränsade tidsram och omfattning.  

Vid insamling av empiri togs forskningsetiska principer hänsyn till. Informanterna 
informerades innan intervjutillfället om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002). Jag informerade om Informationskravet, dvs. att jag informerade deltagarna om 
studiens syfte och hur deras deltagande kommer att användas i studien. Därefter 
informerades Samtyckeskravet dvs. att deltagandet är frivilligt och att informanterna när 
som helst kan avbryta intervjun utan några följande negativa konsekvenser. Jag 
berättade sedan att informanternas namn kommer att vara anonyma vilket följer 
Konfidentialitetskravet. Om några elever namngavs i intervjun ska även deras namn 
anonymiseras.  
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3.2 Urval och avgränsningar  
Urvalet att intervjua fem lärare i årskurs 4-6 i Sverige och fem lärare i Australien 
motiveras med att mängden data blir hanterbart och samtidigt ett tillräckligt stoff att 
diskutera och analysera.  

1. Informant ett har 15 års yrkeserfarenhet och undervisar i svenska och engelska i 
årskurs 4-6. Läraren är behörig att undervisa svenska och engelska upp till 
årskurs 6.  

2. Informant två är klasslärare i en årskurs 4 sedan 1,5 år. Läraren undervisar i 
svenska och engelska.  

3. Informant tre arbetar i en gemensam klass för årskurs 4-6 med elever som utför 
sina första år i svensk skola. Läraren är utbildad att undervisa i svenska som 
andraspråk upp till årskurs 3 och studerar en kompletteringskurs som ger 
behörighet att undervisa svenska som andraspråk upp till årskurs 9. 

4. Informant fyra har arbetat som lärare i ett år och arbetar som klasslärare i en 
årskurs 3 med flertalet elever som har svenska som andraspråk.  

5. Informant fem har 32 års erfarenhet av läraryrket och arbetar som klasslärare i 
en årskurs 4 med flertalet elever som har svenska som andraspråk.  

 
Lärares olika utbildningsbakgrund, behörighet och erfarenhet skiljer sig åt vilket kan 

ge ett breddande perspektiv. Samtidigt representerar urvalet någorlunda verkligheten då 
varannan undervisande lärare i svenska som andraspråk i tidigare årskurser saknar 
utbildning i ämnet (Skolinspektionen, 2009). Det bör nämnas att tre av de svenska 
lärarna valdes med studiens inriktning på andraspråk i åtanke, då de arbetar på en skola 
med tydlig språkprofil inom just språkinlärning för elever med ett annat modersmål. 

Urvalet av lärare i Australien är delvis gjort med hjälp av Umeå universitets 
kontaktperson vid La Trobe University i Bendigo och delvis via personliga kontakter.  

6. Informant sex undervisar i engelska som andraspråk. Läraren har 14 års 
erfarenhet av att undervisa både i grundskolan och på vuxenutbildning.  

7. Informant sju är utbildad spansklärare sedan två år tillbaka, för årskurs 7-12 men 
arbetar med årskurs F-3 på nybörjarnivå.  

8. Informant åtta är klasslärare i en årskurs 4 och har 20 års yrkeserfarenhet. 
Läraren är behörig för, och har tidigare erfarenhet från andraspråksinlärning.  

9. Informanterna nio arbetar på en språkskola för nyanlända elever i förskoleklass 
och har 25 års erfarenhet av läraryrket.  

10. Informant tio är klasslärare i årskurs 1-2 på en språkskola för nyanlända elever 
och har sex års yrkeserfarenhet. Informanten är utbildad att undervisa engelska 
som andraspråk.  
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3.3 Intervjuer  
Då jag vistades i Australien under arbetsprocessen skedde intervjuerna med de svenska 
lärarna över Skype. Intervjuer med de Australiensiska lärarna skedde öga mot öga vilket 
underlättade när min engelska inte räckte till och jag kunde ta hjälp av kroppsspråk. 
Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetning av materialet och för att lättare 
kunna transkribera lärarnas citat. Inspelningen gjorde även att jag under intervjuns gång 
kunde koncentrera mig fullt på informanternas svar och ställa följdfrågor då jag inte 
behövde avbryta informanten för att hinna föra anteckningar.  

3.4 Analysmetod 
Studien är av berättande karaktär och presenterar hur strategier för lärande lyfts i 
svenska och australiensiska styrdokument samt i forskning kring ämnet. För att vidare 
besvara frågeställningarna kommer fem svenska och fem australiensiska lärares 
intervjusvar presenteras om hur de ser på strategier för lärande, vilka strategier de 
uppmärksammar hos sina elever och hur strategier förekommer i deras undervisning. 
Jag har valt att använda mig av en tabell (se bilaga 1) av O’Malley och Chamot (1990) 
med indelning av strategier i kognitiva, metakognitiva och socio-affektiva strategier. 
Boken och därmed även tabellen har ganska många år på nacken jämfört med annan 
litteratur inom pedagogikämnet. Utgivningsåret kommer såklart att hållas i åtanke 
samtidigt som det visat sig att strategitabeller har liknande indelning, och att författarna 
inte sällan refereras i mer nutida litteratur. Efter genomförd intervju markerar jag sedan 
i tabellen vilka strategier informanterna nämnt, vilket sammanställs i resultatavsnittet.  
För att ytterligare lyfta lärarnas tankar om strategier för lärande har jag valt att 
presentera de resultat som inte kan kopplas till O’Malley och Chamots definitioner av 
strategier men som kan anknytas till annan aktuell forskning.  
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4 Resultat & analys 
I resultatavsnittet kommer intervjusvaren att presenteras och analyseras i förhållande till 
teoriavsnittet. På sida 25 presenteras O’Malley och Chamots strategitabell med lärarnas 
resultat, därefter presenteras lärarnas svar i löpande text. Intervjufrågorna finns att läsa i 
bilaga 2 och bilaga 3. Avsnitt 4.1 är en guide till läsningen av strategitabellen. I avsnitt 
4.2 presenteras de svenska och australiensiska lärarnas förståelse av strategier för 
lärande. Strategier som svenska och australiensiska lärare uppmärksammat hos sina 
elever presenteras i 4.3 respektive 4.4  utifrån förmågorna läsa, lyssna, muntlig 
produktion och skriftlig produktion. Lärares användning av strategier för lärande i 
undervisningen presenteras, även dem utifrån förmågorna i avsnitt 4.5 respektive 4.6.  

4.1 Guide till läsningen av strategitabellen  
För att få en överblick av resultatet har jag valt att utgå ifrån O’Malley och Chamots 
tabell (se bilaga 1). I tabell 1 på sida 25 har jag lagt till två kolumner i tabellen där den 
ena presenterar vilka strategier lärarna berättat att de arbetar och undervisar om. Den 
andra kolumnen presenterar vilka strategier lärarna har uppmärksammat att eleverna 
tillämpar. De svenska lärarna är numrerade som informant 1-5 i blå fält och de 
australiensiska lärarna som informant 6-10 i orangea fält. I tabellen kan läsaren 
uppmärksamma om lärarna både har berättat att de undervisar om strategier för lärande 
och om de menar att eleverna har tillämpat strategierna.  

Vid läsande av resultaten i strategitabellen bör några punkter hållas i åtanke. Bara för 
att lärarna inte nämner alla strategier i tabellen vid intervjutillfället betyder det inte 
nödvändigtvis att de inte har någon kunskap om dem. Många av informanterna nämnde 
strategier som de själva anpassar när de själva ska minnas eller lära sig något nytt och 
det är sannolikt att de även lyfter dessa strategier i sin undervisning. För att utesluta 
gissningar i resultatet har jag inte markerat dessa strategier i tabellen. Många av de 
arbetssätt som lärarna nämnde kan kopplas till elevers strategianvändande, till exempel 
att läraren i början av lektionen går igenom målen för arbetspasset och presenterar 
materialet som ska läras in för eleverna. De exemplen har därför räknats med i tabellen 
för hur lärare undervisar om strategier. När lärarna genomfört lektioner där eleverna får 
möjlighet att träna och utveckla vissa strategier har de ju sett exempel på att eleverna 
tillämpat dessa. Jag har dock valt att endast markera dessa strategier som sådana lärare 
undervisat om, och inte som strategier som lärarna upplevt att eleverna tillämpar. 
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Tabell 1.4 O’Malley och Chamots strategitabell med resultat. De svenska lärarna är numrerade 1-5 i blå 
fält, de australiensiska är numrerade 6-10 i oreangea fält. 

 

B.	  Kognitiva	  
strategier	  

	   	   	  

Resourcing	   Using	  target	  language	  reference	  materials	  such	  as	  dictionaries,	  encyclopaedias	  or	  
textbooks.	  	  

2,	  3	   3,	  4,	  5	  
6,	  8,	  9,	  10	   6,	  8,	  9,	  10	  

Repetition	   Imitating	  a	  language	  model,	  including	  overt	  practice	  and	  silent	  rehearsal.	  	   2,	  5	   	  
7,	  8,	  9	   9	  

Grouping	   Classifying	   words,	   terminology,	   or	   concepts	   according	   to	   their	   attributes	   or	  
meaning.	  	  

2,	  3,	  4	   	  
8,	  9,	  10	   	  

Deduction	   Applying	  rules	  to	  understand	  or	  produce	  the	  second	  language	  or	  making	  up	  rules	  
based	  on	  language	  analysis.	  	  

	   3,	  5	  
	   6	  

Imagery	   Using	   visual	   images	   (either	  mental	   or	   actual)	   to	   understand	   or	   remember	   new	  
information.	  	  

2,	  3,	  4,	  5	   2	  
7,	  8,	  9,	  10	   7,	  10	  

Auditory	  
representation	  

Planning	   back	   one’s	   mind	   the	   sound	   of	   a	   word,	   phrase,	   or	   longer	   language	  
sequence.	  	  

2	   	  
7,	  9,	  10	   7	  

Keyword	  method	   Remembering	   a	   new	  word	   in	   the	   second	   language	   by:	   (1)	   identifying	   a	   familiar	  
word	  in	  the	  first	  language	  that	  sounds	  like	  or	  otherwise	  resembles	  the	  new	  word,	  
and	  (2)	  generating	  easily	  recalled	  images	  of	  some	  homonym	  and	  the	  new	  word	  in	  
the	  second	  language.	  

2,	  4	   1,	  2	  

	   	  

Elaboration	   Relating	   new	   information	   to	   prior	   knowledge,	   relating	   different	   parts	   of	   new	  
information	  to	  each	  other,	  or	  making	  meaningful	  personal	  associations	  with	  the	  
new	  information.	  	  

	   3,	  4,	  5	  

	   6	  

A.	  Metakognitiva	  
strategier	  

Definition	   Läraren	  
använder	  
strategin	  

Eleverna	  
tillämpar	  
strategin	  	  

Planning	   	   	   	  

Advance	  organizers	   Previewing	  the	  main	   ideas	  and	  concepts	  of	  the	  material	   to	  be	   learned,	  often	  by	  
skimming	  the	  text	  for	  the	  organizing	  principle.	  	  

1,	  3	   1	  
7,	  9	   10	  

Direct	  attention	   Deciding	   in	   advance	   to	   attend	   in	   general	   to	   a	   learning	   task	   and	   to	   ignore	  
irrelevant	  distractions.	  	  

	   1	  
	   6	  

Functional	  planning	   Planning	   for	   and	   rehearsing	   linguistic	   components	   necessary	   to	   carry	   out	   an	  
upcoming	  language	  task.	  	  

2,	  3,	  4	   4	  
6,	  8,	  9	   	  

Selective	  attention	   Deciding	  in	  advance	  to	  attend	  to	  a	  specific	  aspect	  of	  inputs,	  often	  by	  scanning	  for	  
key	  words,	  concepts,	  and/or	  linguistic	  markers.	  	  

1,	  2,	  3,	  5	   1,	  3,	  5	  
8,	  9	   7,	  9	  

Self-‐management	   Understanding	  the	  conditions	  that	  help	  one	  learn	  and	  arranging	  for	  the	  presence	  
of	  those	  conditions.	  	  

1,	  2,	  3,	  4,	  5	   1,	  3	  
6,	  8,	  9,	  10	   	  

Monitoring	  	   	   	   	  

Self-‐monitoring	   Checking	   one’s	   comprehension	   during	   listening	   or	   reading	   or	   checking	   the	  
accuracy	   and/or	   appropriateness	   of	   one’s	   oral	   or	  written	   production	  while	   it	   is	  
taking	  place.	  	  

1,	  3	   	  

9,	  10	   	  

Evaluation	   	   	   	  

Self-‐evaluation	   Checking	  the	  outcomes	  of	  one’s	  own	  language	  learning	  against	  a	  standard	  after	  it	  
has	  been	  completed.	  	  

2,	  3,	  4,	  5	   	  
7	   	  
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Transfer	   Using	   previous	   linguistic	   knowledge	   or	   prior	   skills	   to	   assist	   comprehension	   or	  
production.	  	  

1,	  2,	  4,	  5	   1	  
10	   9	  

Inferencing	   Using	  previous	  information	  to	  guess	  meanings	  of	  new	  items,	  predict	  outcomes,	  or	  
fill	  in	  missing	  information.	  	  

1,	  2,	  3	   1,	  2,	  3,	  5	  
9,	  10	   7,	  10	  

Note	  taking	   Writing	  down	  key	  words	  or	  concepts	  in	  abbreviated	  verbal,	  graphic,	  or	  numerical	  
form	  while	  listening	  or	  reading.	  	  

3,	  4,	  5	   3,	  4	  
6	   6	  

Summarizing	   Making	  a	  mental,	   oral,	   or	  written	   summary	  of	  new	   information	  gained	   through	  
listening	  or	  reading.	  	  

1,	  4,	  5	   	  
8	   	  

Recombination	   Constructing	   a	  meaningful	   sentence	   or	   larger	   language	   sequence	   by	   combining	  
known	  elements	  in	  a	  new	  way.	  	  

2	   	  
8	   8	  

Translation	   Using	  the	  first	  language	  as	  a	  base	  for	  understanding	  and/or	  producing	  the	  second	  
language.	  	  

4	   1,	  3,	  4,	  5	  
10	   6,	  8,	  10	  

 
C.	  Social	  mediation	   	   	   	  

Question	  for	  
clarification	  

Eliciting	  from	  a	  teacher	  or	  peer	  additional	  explanations,	  rephrasing,	  examples	  or	  
verifications.	  

3	   1,	  3,	  4,	  5	  
8,	  9,	  10	   6,	  8,	  10	  

Cooperation	   Working	  together	  with	  one	  or	  more	  peers	  to	  solve	  a	  problem,	  pool	  information,	  
check	   a	   learning	   task,	   model	   a	   language	   activity,	   or	   get	   feedback	   on	   oral	   or	  
written	  performances.	  	  

1,	  2,	  3,	  4,	  5	   4	  

6,	  7,	  9,	  10	   6,	  9,	  10	  

 

4.2 Lärares förståelse av strategier för lärande 

4.2.1 Vad strategier för lärande betyder för de svenska lärarna 
Informant ett, två och fem talade om strategier ur ett lärarperspektiv. De använde ord 
som verktyg, sätt och metoder som de vägleder eleverna till att prova för att hitta 
strategier som passar dem. Lärarna påstod att alla lär sig och föredrar att inhämta och 
bearbeta ny information på olika sätt. Informant tre, fyra och delvis fem utgick ifrån 
eleverna genom att lyfta strategier för lärande som någonting som eleverna har eller 
skaffar sig. Informant tre, fyra och fem har gemensamt att de arbetar på en skola med 
flertalet andraspråkselever.  

Informant tre nämnde strategier ur två perspektiv, både strategier för språk som 
används för att göra sig förstådd när språket inte räcker till och dessutom allmänna 
inlärningsstrategier såsom hur eleverna inhämtar ny information, det vill säga både 
språkstrategier och inlärningsstrategier som O’Malley och Chamot (1990) definierar i 
Learning strategies in second language acquisition. I och med att informant tre till 
största del arbetar med andraspråkselever berättade läraren hur språkstrategierna är de 
som ligger läraren närmast till hands då eleverna först behöver bemästra språket för att 
lättare ta till sig ny information.  

Informant fem nämnde att klassrumsklimatet kan påverka elevernas 
strategianvändning och att det krävs en tillåtande atmosfär och en öppenhet att våga 
prova nya saker. Med ”saker” menar läraren olika strategier och arbetssätt. Informant 
fem ser sig själv som analytiker av eleverna och klassen för att hitta arbetssätt som 
engagerar och motiverar till lärande. Motivation nämndes även av informant fyra, men 
ur ett elevperspektiv när läraren talar om elever som inte har någon tidigare 
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skolbakgrund när de kommer till svensk skola: De har inte strategierna att söka sig 
vidare, att söka efter ny kunskap, man måste själv vilja lära sig, och påstod att detta är 
någonting som lärare kan påverka och lära eleverna genom undervisningen.  

4.2.2 Vad strategier för lärande betyder för de australiensiska lärarna 
Även för de australiensiska lärarna varierade svaren på vad strategier för lärande 
betyder för dem. Några av informanterna beskrev sig själva som strategianvändare i och 
med att det är de som styr undervisningen.  

Tre informanter beskrev olika tillvägagångssätt de använder i undervisningen för att 
lära ut ett stoff och kallade dessa för strategier. Precis som Harris et al. (2001) uttryckt i 
Strategy instruction hade lärarna svårt att skilja strategier och undervisningsmetoder åt. 
Informant sex talade om hur både lärarens och elevernas strategier varierar beroende på 
elevernas motivation. Läraren menar att de elever som är motiverade till att lära sig 
använder strategier såsom att vara engagerade i sitt lärande och att planera (Direct 
attention), mer än de som är omotiverade. Informant sju, åtta, nio och tio beskriver 
strategier för lärande som olika metoder och verktyg de använder för att underlätta och 
främja elevernas inlärning: The tools you use to facilitate the students learning. It’s a 
pretty broad definition, strategies. The different approaches I would take to try to 
facilitate their learning (informant 10). Informant nio lyfte att olika klasser behöver 
olika strategier och beskrev sedan hur läraren undervisar utifrån olika inlärningsstilar 
eftersom eleverna föredrar input via olika sinnen. Informant nio beskriver även att unga 
elever behöver lära sig att lära (Self-Management) såsom att sitta stilla, lyssna på läraren 
och följa instruktioner. Om eleverna har kunskap om vilka förutsättningar som spelar in 
för elevers lärande kan de se till att dessa är befintliga vid inlärningstillfället (O’Malley 
och Chamot, 1990).  

4.2.3 Svenska lärares användning av strategier 
På frågan om vilka strategier lärarna själva använder, exempelvis om de ska komma 
ihåg någonting eller lära dig något nytt, visade det sig att alla svenska informanter hade 
funderat över sin egen strategianvändning, hur de gör och vad de behöver för att lära sig 
på ett effektivt sätt. Informant ett nämnde några miljömässiga faktorer som är viktiga 
för att hen ska lära sig bäst. Läraren behöver lugn och ro och förklarar att det kan ta lite 
tid innan det sitter.  

Tre av informanterna föredrar att skriva ner den nya informationen med egna ord och 
informant två och tre behöver berätta det inlärda för någon som bekräftelse på att de 
själva förstått, eller som informant två uttryckte sig: Om jag ska kolla att jag vet något 
måste jag berätta det för någon annan. Att sammanfatta och analysera det man lärt in är 
enligt O’Malley och Chamot (1990) en kognitiv strategi (Summarizing) men blir i det 
här fallet även en meta-kognitiv strategi då lärarna funderat och reflekterat över hur de 
själva lär sig på bästa sätt (Self-management).  

Informant tre berättade även att hen brukar reflektera över vilka strategier hen 
använder för att göra sig förstådd bland de elever som inte har svenska som modersmål, 



27 

t.ex. att använda kroppsspråk eller andra hjälpmedel såsom bilder eller 
översättningsprogram. Informant fyra påstod sig föredra att få visuell och auditiv input 
från olika medier och brukar därför både läsa texter, se på videoklipp eller lyssna på 
inspelningar om det som ska läras in. Under tiden skriver läraren anteckningar som 
sedan bearbetas och skrivs om flera gånger för att sortera informationen och repetera. 
Informant fem förklarade hur hen sällan använder samma strategi utan provar sig fram 
för vad som passar uppgiften.  

Alla fem svenska informanter besvarade frågan med konkreta metoder, så som Harris 
et al. (2004) beskriver att lärare kan ha svårigheter att skilja strategier från 
inlärningsmetoder och att de gärna refererar till undervisningen.  

4.2.4 Australiensiska lärares användning av strategier 
Även de australiensiska lärarna hade funderat över vilka inlärningssätt de föredrar. Fyra 
av de fem australiensiska lärarna nämnde att de lär sig bäst genom att visuellt se bilder, 
text eller filmer av den nya informationen för att minnas den (Imagery). Två av 
informanterna berättade också att det hjälper att använda de kognitiva strategierna 
Repetition och Summarizing genom att auditivt höra informationen när man säger ett 
nytt ord högt för sig själv eller att dela med sig av den nya informationen och diskutera 
den med andra. Informant sex och tio föredrar att skriva ner ny information och 
summera den för att sedan repetera (Summarizing & Repetition). Informant åtta påstod 
sig behöva uppleva för att minnas (Elaboration) och sa sig vara dålig på att förstå 
abstrakt information. 

4.2.5 Svenska lärares åsikter om den mest effektiva strategin  
Att anpassa strategier utifrån aktiviteten eller uppgiften nämndes av informant ett, tre, 
fyra och fem på frågan om vilken strategi de ansåg vara den mest effektiva strategin. 
Informant ett och tre lyfte dessutom vikten av att minska pressen och stressen inför 
språkinlärningen genom att förbereda klassen på uppgiften och som informant ett 
uttryckte det: Poängtera att man inte måste uppfatta vartenda litet ord. Genom att 
förstå något ord kan man ha en uppfattning om vad texten handlar om (Selective 
attention). Informant tre beskrev att det kan vara en strategi att våga använda det språk 
man har för att kommunicera.  

Du kommer alltid att hamna i situationer, oavsett hur långt man har kommit i sin språkutveckling, 
där man inte kan exakta, kanske det rätta ordet för att liksom precis göra sig förstådd (...) men om 
jag har den strategin att jag försöker göra mig förstådd med den förmågan eller de ord, det 
ordförråd jag har, så kan jag ändå delta och förmedla mig och kunna kommunicera och det är ju 
det som är det viktiga, att kommunicera även om det inte är på rätt sätt (informant tre). 

Informant fyra brukar låta sina elever summera vad de har gjort under en lektion genom 
att skriva ner det (Summarizing). Det underlättar när man ska komma igång med arbetet 
vid nästa lektionstillfälle om man läser igenom summeringen och då får en kort 
repetition från föregående lektion. Arbetssättet låter eleverna använda strategier som att 
fundera över sitt lärande och är ett hjälpmedel för minnet vid nästa lektion.  
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4.2.6 Australiensiska lärares åsikter om den mest effektiva strategin 
Tre av de fem australiensiska lärarna ansåg att det inte endast finns en framgångsrik 
strategi utan att det antingen krävs en kombination av flera strategier samt att de varierar 
inlärarna emellan.  

Några av lärarna talade om strategier eller inlärningsmetoder som de själva använder 
medan andra tolkade frågan som strategier som eleverna tillämpar. Informant nio 
nämnde scaffolding, en strategi som lärare kan tillämpa för att effektivisera elevernas 
lärande. Läraren gav ett exempel på hur hen arbetar med scaffolding genom att ge 
eleverna det vokabulär som de behöver för att kommunicera om ett särskilt ämne. Med 
scaffolding menas att läraren stöttar eleverna innan och under arbetets gång genom att 
bryta ner uppgiften i mindre delar samt ger exempel på och diskuterar möjliga lösningar 
(Säljö, 2014). Informant sex och tio belyste strategin Cooperation som framgångsrik, 
det vill säga att man tillsammans med en eller flera kamrater löser ett problem eller ger 
feedback, vilket informanterna dessutom anser kan leda till motivation och engagemang 
hos elever. 

4.3 Strategier som svenska lärare uppmärksammat hos sina elever 
Strategier för läsning  
Informant ett, tre och fem nämnde under intervjun en strategi för läsning där eleverna 
söker efter nyckelord genom att läsa rubriker eller tittar på bilder i en text som hjälper 
dem förstå innehållet (Selective attention). Därmed använder eleverna även Elaboration 
och Inferencing då de kopplar ny information till självupplevda erfarenheter och 
kunskaper samt gissar vad delar av textens innehåll betyder utifrån de nyckelord de 
snappat upp. Vid läsning berättade informant tre, fyra och fem att de sett sina elever 
använda ordböcker eller översättningsprogram på dator eller iPad (Resourcing & 
Translation). Informant fem berättade att hen har läsare som är på olika nivåer i sin 
klass. Några elever ljudar fonem medan andra läser med flyt och har en överblickande 
läsning och därmed kan använda olika röster och dialekter när de läser högt. Informant 
två och fem hör ibland sina elever läsa svåra ord högt för att lättare förstå vilket ordet är. 
Informant fyra berättade om en elev med spanska som modersmål som vid läsning på 
svenska antecknar de ord eleven inte förstår och sedan antingen frågar läraren om 
ordens betydelse eller översätter dem med hjälp av lexikon eller översättningsprogram 
(Note taking & Translation).  

Strategier för lyssnande  
De strategier för lyssnande som informanterna nämnde handlar främst om receptiv 
hörförståelse, dvs. att förstå texter från olika medier eller liknande där lyssnaren inte har 
möjlighet att ställa frågor till texten (Börjesson, 2012). Informant ett uttryckte att hen 
tycker det är svårt att upptäcka strategier för lyssnande eftersom de ofta är osynliga. 
Läraren upplever att vissa elever verkligen koncentrerar sig när de lyssnar och stänger 
av allt runt omkring för att uppfatta ord de känner igen (Direct attention). Informant två, 
tre och fyra nämnde att lyssna efter bekanta ord (Selective attention) som strategi för 
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lyssnande (Selective attention). Några elever skriver, enligt informant tre och fyra, ner 
dessa nyckelord som stödord (Note taking). Informant tre problematiserade dock 
strategin att lyssna efter nyckelord då elever ibland missar de betydelsebärande orden 
och därmed ibland drar fel slutsatser utifrån textens innehåll och elevernas 
förkunskaper. Informantens exempel på ett misslyckat strategianvändande är detsamma 
som Cohen och Macaro (2013) beskriver i teoriavsnittet 2.1.2, att förkunskapsstrategin 
inte alltid leder till lärande. Informant fyra hade också sett exempel där koppling från 
det eleverna hört till deras förkunskaper varit både mer och mindre framgångsrika.  

Många lyssnar ju som med två öron, både på det de hör, men sen samtidigt så blir det ju som att de 
kopplar ihop med sådant som de har hört tidigare. Så de sitter hela tiden och reflekterar över egna 
erfarenheter och sånt där, det märker man för när filmen är slut så är det ofta många händer i luften 
och så sen kommer det någon liten historia om att jag har också sett den där ute i naturen eller vad 
det nu kan vara, medan vissa, du vet, bara har kollat på människorna som är med i filmen och har 
inte riktigt reflekterat över egna förkunskaper (informant fyra). 

Informant tre beskrev att eleverna ibland ger upp om de inte förstår allting och att de 
blir trötta av att koncentrera sig länge. Precis som när eleverna läser, kan de när de 
lyssnar ta hjälp av visuella bilder för att förstå innehållet (Imagery). Informant ett och 
fem berättade att eleverna ställer frågor till läraren om det är någonting de inte förstår 
(Question for clarification). Informant tre berättade att eleverna ibland frågar om 
översättning till engelska eller till sitt modersmål (Translation).  

Strategier för muntlig kommunikation  
Informant ett och tre nämnde att eleverna ibland säger ord på svenska eller använder 
kroppsspråk när orden tryter. Kroppsspråk nämns av Malmberg et al (2000) som en 
strategi för att göra sig förstådd. Informant ett berättade att eleverna ibland försvenskar 
engelska ord och hoppas att det är liknande på svenska och engelska, vilket är ett 
exempel på metoden som kallas Keyword method i O’Malley och Chamots tabell. 
Informant fem berättade att eleverna ibland använder sig av stödord vid muntligt 
framförande och att vissa elever lär sig texten utantill medan andra läser sin text rakt av. 
Vissa elever går in i en roll och talar som om de vore någon annan, vilket enligt 
informant ett, två och fem gör det lättare för en del elever att våga tala eftersom det kan 
lätta upp stämningen. Om eleverna vill säga ett ord som de inte kan på målspråket har 
informanterna sett exempel på strategianvändning som att eleverna slår upp ordet i en 
ordbok eller i ett översättningsprogram, frågar läraren eller en kompis eller säger ordet 
på modersmålet (Translation, Resourcing, Question for clarification).  

Strategier för skriftlig kommunikation 
Informant två berättade under intervjun att eleverna förstår mycket mer än de 
producerar och uppmärksammar oftare elevers strategier vid muntlig produktion än 
skriftlig i sin årskurs fyra. Även de andra informanterna talade mer om muntlig 
produktion än skriftlig och det var bara informant fem som nämnde konkreta strategier 
som hen uppmärksammat hos sina elever. Nämligen att eleverna använder 
rättstavningsprogram på dator, frågar läraren eller en kamrat, slår upp ord i ordböcker 
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eller chansar om de inte vet hur ett ord stavas. Informant fyra och fem talade däremot 
om hur de arbetar med strategier för skrivande i sin undervisning, se avsnitt 4.5.4.  

4.4 Strategier som australiensiska lärare uppmärksammat hos sina 
elever 

Strategier för läsning 
Vid läsning hade lärarna väldigt spridda berättelser om vad de uppmärksammat hos sina 
elever, i och med att informant sex för tillfället undervisar vuxna och tre av de fem 
informanterna undervisar i årskurs F-1 där många elever är i ett tidigt läsarstadium.  

Informant sex berättade att de vuxna eleverna oftast lämnas själva till att läsa och 
besvara frågor till texten och att läraren därför inte har uppmärksammat några strategier 
som eleverna använder. Informant tio som arbetar i en förskoleklass berättade om 
strategianvändandet hos hög- och lågpresterande elever på följande sätt:  

We have kids at varying levels, I guess at the top level (...) a few of them are beginning to look at 
the pictures, to assist them, they have got to have a bit of a language to be able to let that assist 
them otherwise they... my top ones... some of them are beginning to look at the first letter, to help 
that decide for the word, some are just learning by memory or they might even say a word that 
they think it is. The earlier ones, the kids who are real beginners, I don’t think they have many 
strategies obviously, because they don’t have English as their first language (informant tio).  

Läraren nämner här några kognitiva strategier för att förstå och minnas ny information; 
Imaginary och Inferencing när eleverna använder bilder för att kunna gissa vad den 
handlar om.  

Strategier för lyssnande 
Informant sju, åtta, nio och tio berättade hur deras elevers använder 
kommunikationsstrategier såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk om de inte förstår eller 
hänger med. När eleverna inte förstår ”stänger vissa av” medan andra räcker upp handen 
och ställer frågor till lärarna (Question for clarification). Informant sju upplevde att 
eleverna tar hjälp av bilder i läromedlet för att få ledtrådar om handlingen (Imagery) 
eller snappar upp bekanta ord (Selective attention) och sedan gissar sig till vad det kan 
handla om (Inferencing).  

Strategier för muntlig kommunikation 
Informant åtta, nio och tio nämnde under intervjun att de ofta märker att eleverna vill 
berätta något men att de inte har språket för att göra sig förstådda, vilket frustrerar 
eleverna. De kan då använda kroppsspråk genom att visa eller peka på bilder eller 
kamrater. Vissa elever försöker tala runt ordet som de inte kan (Transfer & 
Elaboration) eller förklarar på modersmålet och hoppas att läraren ska förstå. Informant 
sex, som arbetar med vuxna, berättade att eleverna antingen använder den socio-
affektiva strategin att fråga en kompis med samma modersmål (Cooperation) eller de 
genom att slå upp ordet i en ordbok eller använda översättningsprogram (Resourcing & 
Translation) om de inte kan ett ord. Informant sju har upplevt att eleverna tittar på 
lärarens mun för att själva kunna repetera och uttala ordet rätt.  
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Strategier för skriftlig kommunikation  
Eleverna till informant sju, nio och tio befinner sig i ett tidigt läs- och skrivstadium. 
Dessa informanter har så kallade ”word walls” i sina klassrum där de skriver upp 
vanligt förekommande ord. Lärarna berättade under intervjun att de har sett sina elever 
söka efter ord på ordväggen som de sedan använder i sin egen skriftliga produktion. En 
annan strategi de uppmärksammat var att eleverna kopierar text från en kompis 
(Cooperation). Några elever frågar läraren om hjälp om de till exempel inte vet hur ett 
ord stavas (Question for clarification). 

4.5 Svenska lärares undervisning av strategier för lärande 
Både informant två och fem berättade vid intervjutillfället om hur de föreslår 
tillvägagångssätt för eleverna som får prova på att jobba på ett visst sätt. Sedan får 
eleverna utvärdera om de tyckte det var ett bra sätt för dem att lära eller inte. Informant 
två och tre påstod även att lärare måste kunna olika strategier och ha en bredd, dels för 
att eleverna har olika behov men även för att det krävs från den nya läroplanen. Detta 
stämmer överens med Harris et als. (2001) modell för undervisning av strategier där 
författarna poängterar att lärarna måste ha kännedom om många olika strategier och ge 
förslag på vilka eleverna kan använda i olika situationer och uppgifter.  

Det (strategier) är viktigt att diskutera, diskuterar man deras (elevernas) mål blir det väldigt 
konkret för dem, då blir de som tvungna att tänka efter, hur lär jag mig det här då? Hur gör jag en 
bra forskning om pingvinen? Och hur ska jag söka hjälp? (...) Det blir lite ringar på vattnet att man 
hittar strategier för allt sitt lärande (informant fem). 

Informant två har som mål med undervisning av strategier att eleverna själva ska kunna 
förstå vad de behöver för att lära sig saker och informant tre uttryckte sig som: genom 
att stötta eleverna ger man dem verktyg för att se på språket. Att läraren stöttar eleverna 
till att själva utveckla sitt strategianvändande lyfts även i GERS (Skolverket, 2009) där 
man menar att det är upp till inlärarna att utveckla strategier för språkinlärning genom 
undervisningen.  

Olika inlärningsstilar nämns både av informant ett och fyra. De ger exempel på hur 
vissa elever föredrar att lyssna, andra att läsa eller att se på bilder. De berättar hur de tar 
hänsyn till detta när de planerar ett nytt moment och försöker variera sig mellan 
auditivt, visuellt, taktilt och kinestetiskt input.  

Fyra av de fem svenska informanterna påstod att de inte arbetar tillräckligt mycket 
med elevers självreflektion. De anser att det går trögt, är tidskrävande eller att de inte 
har något passande material. Några metoder som nämndes var dock att informant ett och 
tre efter en lektion låter eleverna göra tumme upp eller tumme ner beroende på om de 
lärt sig något nytt eller hur lektionen har varit. Andra reflektionstillfällen som nämndes 
var utvecklingssamtalen två gånger om året, utvärderingsböcker, kamratbedömning 
utifrån en färdig mall eller diagnos efter varje kapitel. Informant ett och fem berättade 
att de brukar samtala och låta sina elever delge sina knep för hur de gör läxan.  
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Strategier för läsning 
De strategier för läsning som informanterna påstod sig undervisa om handlar främst om 
Funktional planning och Selective attention. Lärarna brukar förbereda eleverna på 
vilken typ av text de ska läsa på samma sätt som beskrivs av Börjesson (2012) i 
teoriavsnittet. Informant ett brukar tala om texten innan eleverna läser den och visa 
bilder för att göra eleverna nyfikna. Sedan får de läsa lite fort och sedan lite 
långsammare för att hitta betydelsebärande ord. Informant två berättade att hen ibland 
väljer texter som är lite svåra för eleverna för att de då måste använda 
gissningsstrategin. Informant två brukar också uppmuntra eleverna att läsa ord de tycker 
är svåra högt, då hör man mycket lättare vilket ord det är. 

I undervisning av strategier berättade informant tre att hen inte tar för givet att alla 
elever vet hur man t.ex. slår upp ord i en ordbok eller vet hur man ska leta efter svaret 
till en fråga i en text. Därför brukar läraren noggrant gå igenom det och låta eleverna 
träna på att slå upp ord i lexikon samt prata med eleverna om vilka ord man kan skriva 
ned som stödord när man läser en text. Läraren arbetar alltså på båda 
undervisningssätten som O’Malley och Chamot (1990) diskuterar och som nämns i 
teoriavsnittet Undervisning av strategier för lärande. Det vill säga att ibland tränas 
strategierna utan något särskilt ämnesinnehåll, som vid uppgifter med uppslagsverk. 
Andra gånger diskuterar läraren elevernas strategianvändning medan de arbetar med en 
särskild text eller arbetsområde genom att stanna upp vid läsning och tillsammans med 
eleverna summera vad de läst och gå igenom svåra ord. 

Strategier för lyssnande 
Informanterna arbetar med strategier för lyssnande på flera olika sätt. Informant ett 
upplever att eleverna känner sig stressade om de inte känner igen alla ord när de lyssnar. 
Därför brukar läraren tala med eleverna om att de inte behöver kunna alla ord för att 
förstå, på samma sätt som vid läsning, och att eleverna då får använda sig av 
gissningsstrategier (Selective attention & Inferencing). Läraren brukar också förbereda 
eleverna på vad texten kommer att handla om och ställer ibland en fråga innan man 
lyssnar på en text, för att eleverna då vet vad de ska lyssna efter. Informant fyra har 
uppmuntrat sina elever att skriva stödord medan de lyssnar för att sedan kunna 
återberätta och minnas vad som sagts (Note taking). Informant fem brukar berätta 
historier till bilder där eleverna tillåts att avbryta och ställa frågor eller lägga till sina 
egna kunskaper till berättelsen. På så sätt är eleverna med när texten skapas (informant 
fem). Läraren anser att bilder även hjälper eleverna att minnas vad de talat om och är ett 
bra hjälpmedel vid repetition av innehållet (Imagery).   

Strategier för muntlig kommunikation 
De strategier informanterna nämnde för muntlig kommunikation kan ses som metoder 
för ett mer tillåtande klassrumsklimat med strävan att eleverna ska våga använda 
målspråket. Informant ett, två och fem nämnde att de använder sig av drama, rollspel 
och lekar för att lätta på stämningen i klassrummet och för att ibland få eleverna att 
glömma bort att det är engelska de pratar (informant två). Alla svenska informanter har 
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någon gång talat med sin klass om att det är okej att säga fel och även gett exempel på 
hur man kan göra om man inte kan ett ord. Alla informanter berättade att de någon gång 
låtit eleverna träna på att tala runt ord de inte vet hur man säger (Transfer & 
Elaboration). Om det blir för svårt får informant fyras elever tala runt ordet på 
modersmålet.  

Informant tre talade vid intervjutillfället om hur viktigt det är att våga misslyckas: 
Språkinlärning kräver att vi vågar misslyckas, och det är det ju såklart inte många som 
vill. Informant två har som metod för att undvika detta misslyckande en regel under 
engelskalektionerna. Eleverna alltid har rätt att säga pass om de inte vill svara på en 
fråga.  

De flesta av informanternas nämnda strategier för muntlig kommunikation hör till 
produktion. Endast informant tre nämnde strategier för interaktion då läraren brukar låta 
eleverna få träna på strategier för att hålla igång ett samtal. Läraren burkar tala med 
eleverna om hur viktigt det är att visa att man är intresserad i en dialog och låter 
eleverna träna på att ställa frågor till den man talar med samt gå igenom vanliga fraser, 
vilket även Börjesson (2012) föreslår att undervisningen bör innehålla.  

Strategier för skriftlig kommunikation 
Informant fyra talade om en elev som behöver en tydlig plan för vad som ska skrivas 
(Self-management). Beskrivningen som läraren gjorde av denna plan överensstämmer 
med den första av de tre skrivstrategierna som O’Malley och Chamot (1990 i Cohen och 
Macaro, 2013) beskriver: planering, där innehållet organiseras innan skrivandet tar fart. 
De resterande två stadierna skrivande och reviderande upplever dock inte läraren att 
eleven uppfyllde. Även informant fem beskrev att hen brukar låta eleverna planera sitt 
skrivande genom att göra en tankekarta eller skriva ner stödord för innehållets början, 
mitt och slut för att hålla en röd tråd genom texten. 

4.6 Australiensiska lärares undervisning av strategier för lärande  
Informant sex påstår att läraren ansvarar för att se till att undervisningen ligger på en 
lämplig nivå för inlärarna och att den intresserar dem. Hen påstår även att eleverna 
måste lära sig hur man studerar på ett effektivt sätt. Trots detta ger läraren endast ett 
exempel på hur hen undervisar eleverna att bli mer effektiva inlärare. Läraren 
uppmuntrar eleverna att lyssna, läsa och använda språket utanför skolan, vilket också 
lyfts i GERS (Skolverket, 2009). Informant åtta och nio, som båda arbetat med en tidig 
andraspråksinlärning, nämnde scaffolding-metoden som stöttning av elevers 
språkutveckling, dvs. att lärarna stöttar eleverna till nästa kunskapsnivå genom att 
diskutera och ge exempel på lösningar av uppgiften (Säljö, 2014). Alla australiensiska 
informanter var enade om att elever inte lär sig på samma sätt och att detta är något som 
lärare måste ta hänsyn till. Även de australiensiska informanterna upplever arbete med 
elevers självbedömning som ett utvecklingsområde: That’s something I wish I would do 
more often (informant åtta). Fokus ligger ofta på vad eleverna lärt sig, snarare än hur de 
lärt sig. Informant sex, som arbetar med vuxna, nämnde att det finns ett 
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portfoliomaterial på skolan men att det inte används, istället används prov varje vecka 
som reflektionsmaterial för eleverna och som bedömningsunderlag för läraren. 
Informant sju, som arbetar i årskurs F-2, berättade att eleverna får rätta sina egna 
arbetsblad och att de då automatiskt reflekterar över vad de lärt sig. Informant tio 
arbetar inte alls med självbedömning men vet att det är ett aktuellt ämne: It’s a real 
push for it. I don’t enjoy it myself, that’s why I don’t do it.  

Strategier för läsning 
Som tidigare nämnt undervisade tre av de fem australiensiska lärarna årskurs F-1. 
Informant nio beskrev hur det kan vara en utmaning att undervisa läsning för en grupp 
nybörjare. Läraren låter eleverna få träna på att hålla boken rätt, läsa från vänster till 
höger i och med att eleverna kan komma från olika kulturer där det inte är självklart, 
koppla bokstäver och fonem till ljud samt att lära sig känna igen ord. När eleverna kan 
läsa med flyt tränar de på att hitta betydelsebärande ord (Selective attention) och läsa 
högt med interpunktion för att eleverna själva ska höra språket de läser.  

Strategier för lyssnande 
Vid undervisning av strategier för lyssnande berättade informant sju och åtta att de 
brukar förbereda eleverna på vad exempelvis en film eller en ljudfil kommer att handla 
om och att de ibland använder bilder som eleverna kan koppla till de ord de hör 
(Advance organizers & Imagery). Informant sju spelar bingo med sin klass där eleverna 
har kort med siffror på ena sidan och ordet för siffran på baksidan. Läraren uppmuntrar 
eleverna att inte titta på ordet utan att försöka koppla det de hör till siffrorna. Med 
metoder som denna gynnas elever som föredrar input via taktila sinnet genom t.ex. spel 
och kort (Boström, 2004). Informant nio brukar be eleverna fråga tre kompisar innan de 
frågar läraren medan informant tio uppmuntrar sina elever att fråga läraren när som 
helst (Cooperation & Quiestion for clarification).  

Strategier för muntlig kommunikation 
Ingen av de australiensiska informanterna gav något exempel på hur de undervisar i 
helklass om strategier för muntlig produktion men de berättade hur de bemöter elever 
som stöter på svårigheter med produktionen. När informant åtta, nio och tio märker att 
eleverna vill berätta något brukar lärarna förklara det de tror att eleverna vill uttrycka 
och kan sedan läsa av elevernas kroppsspråk när de känner igen ord. De brukar ibland 
låta eleverna använda den kognitiva strategin att repetera det läraren sagt för att själva få 
producera språket.  

Strategier för skriftlig kommunikation  
När lärarna beskrev sin skrivundervisning gav de många exempel på konkreta metoder 
för elever i det tidiga skrivstadiet. Lärarna brukar skriva meningar åt eleverna som de 
får kopiera. En metod som både informant åtta och nio nämnde var att läraren skriver 
texten med en färgad markeringspenna och att eleverna sedan får kalkera det skrivna 
med en svart tuschpenna. När eleverna behärskar själva greppandet om pennan och med 
vilket tryck de ska skriva hjälper läraren ibland eleverna med meningsuppbyggnaden 
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men lär dem även att slå upp ord i ordböcker för att bli mer självständiga. Informant åtta 
och tio tränar en typ av ord per vecka med sina elever för att träna på stavning, t.ex. ord 
som slutar på -ing eller ord som börjar med samma bokstav (Grouping). Eleverna får 
sedan repetera och experimentera med orden genom att hitta ord som rimmar eller 
skriva in orden i meningar (Repetition & Elaboration) för att låta eleverna koppla den 
nya informationen till redan befintliga kunskaper. Informant åtta och nio nämnde bilder 
och bildkort som hjälpmedel för vad eleverna ska skriva om (Imagery).  
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5 Sammanfattande slutsatser 
De flesta strategier i tabell 1 nämndes av både svenska och australiensiska lärare, 
däremot nämndes inte lika många strategier utifrån vad lärare uppmärksammat sina 
elever använda.  

Att hålla en genomgång om vad som ska gås igenom under en lektion och i vissa fall 
presentera för eleverna vad de ska lära sig, var ett ofta förekommande inslag enligt 
lärarnas intervjusvar. Dock antydde lärarna att uppföljning under och efter arbetet, 
såsom att fundera på om man är på rätt väg eller att utvärdera arbetssättet efter avslutat 
arbetsområde förekommer mer sällan. Alla lärare utom två uttryckte att de borde låta 
eleverna reflektera mer och arbeta med självbedömning. Ett vanligt argument till 
frånvaro av reflektion var tidsbrist, att det ”går trögt” eller att lärarna inte har tillgång 
till lämpligt material.  

En intressant aspekt kan uppmärksammas i tabell 1 för den metakognitiva strategin 
Self-management där alla informanter utom informant sju gett exempel på att de är 
medvetna om vilka förhållanden som är väsentliga för lärande när de planerar sin 
undervisning. Ett exempel på detta är klassrumsklimatet som kan vara avgörande för om 
en elev överhuvudtaget väljer att delta i undervisningen.  

Gällande kognitiva strategier var den vanligast representerade strategin att använda 
visuella bilder för att minnas och förstå (Imagery). De vanligaste strategierna som lärare 
uppmärksammat att eleverna använt när de inte kan ett ord var översättning (Translate), 
användande av ordböcker och encyklopedier (Resourcing) följt av att gissa sig till ords 
betydelse utifrån kontext och tidigare kunskaper (Inferencing).  

Tre av de svenska och fyra av de australiensiska informanterna jämförde begreppet 
strategier med verktyg eller metoder. Däremot menade de svenska lärarna att det är 
eleverna som använder metoder och verktyg för att lära sig medan de australiensiska 
uttryckte att det är lärarna som använder metoder och verktyg för att underlätta och 
främja elevers lärande.  
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6 Diskussion  
Alla svenska lärare talade vid intervjuerna om ett tryggt klassrumsklimat som strategi 
vilket blev problematiskt att presentera i O’Malley och Chamots tabell. 
Klassrumsklimatet kan ha stor påverkan på de metakognitiva strategierna såsom att 
bestämma sig för att delta i en lärandesituation och är därför viktigt att lyfta, trots att det 
inte nämns i strategitabellen. Ett tryggt klassrumsklimat är viktigt för att elever ska våga 
gissa och laborera med språket, något som också kan leda till att eleverna behåller 
motivationen och glädjen till språkundervisningen.  

Under intervjuerna verkade det inte självklart att lärarna hade kunskap om vem som 
är ansvarig för elevernas strategianvändning. I den svenska läroplanen tydliggörs att det 
är undervisningen, och därmed lärarna som ska arbeta för att eleverna utvecklar sin 
strategianvändning: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga. (...) I den kommunikativa förmågan ingår även språklig 
säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och 
lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till (Skolverket 2011c, sid 30). I 
AusVELS lyfts inte strategier för lärande lika omfattande och utskrivna som i svenska 
styrdokument. Det har därför varit problematiskt att presentera hur strategier beskrivs i 
Victorianska styrdokument. Trots att strategibegreppet inte är lika framskrivet i 
australiensiska styrdokument, innehåller den en hel kursplan som omfattar elevernas 
thinking process. Denna nämndes inte av lärarna under någon intervju. Detta är 
anmärkningsvärt och skolan bör reflektera över åtgärder för att stärka lärarnas 
kunskaper om strategibegreppen som behandlas i aktuella styrdokument. 

För att återkoppla till Cohen och Macaros (2013) studie som poängterar att aktuell 
forskning om strategier har ändrat fokus från undervisningen till att ha riktats mer mot 
eleverna och deras lärande, är det intressant att lyfta informanternas kommentarer om 
reflektion i undervisningen. Att kontinuerligt blicka tillbaka på sitt lärande och använda 
sig av självbedömning höjer elevers motivation och gör både lärare och elever 
uppmärksamma på elevens kunskapsnivå och utvecklingsområden (Skolverket, 2009). 
Liksom forskning om strategier har den svenska läroplanen gått från att vara 
undervisningsinriktad till att sätta elever och lärande i centrum. Trots att samtliga 
informanter, både svenska och australiensiska, ansåg sig arbeta för lite med elevers 
självreflektion, så tenderade de svenska lärarna att oftare utgå från eleverna i sina svar, 
vilket kanske kan sägas bero på den aktuella läroplanens elevfokus.  

Min avsikt med arbetet var inte att jämföra svenska och australiensiska lärares 
förståelse av strategier, men vid läsning av de olika kursplanerna har jag inte kunnat 
undanhålla mig från att hitta vissa liknelser och olikheter. Kursplanernas språk där 
elever och lärandet lyfts är något som kan ha påverkat hur informanterna besvarat 
intervjufrågorna. I AusVELS (2012) beskrivs hur they (eleverna) blir skickliga på att 
samla och organisera ny information och lär sig att vara källkritisk: They develop skills 
in collecting and organising ideas from a range of sources to construct knowledge. 
They learn to question the validity of sources, communicate and record their questions, 
responses and thoughts, and give reasons for conclusions (AusVELS). I svenska 
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kursplaner tydliggör man att det är undervisningen som ska ge förutsättningar för att 
eleverna lär sig ny kunskap: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter 
från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel 
för lärande, förståelse, skapande och kommunikation (Skolverket, 2011c, sid 30). 
AusVELS presenterar inte läraren och undervisningens uppdrag lika omfattande, och 
begreppet strategier, eller learning strategies, är inte lika flitigt använt som i Lgr11. Hur 
länge strategier har lyfts i den australiensiska läroplanen har inte tagits med i den här 
studien. I och med att de australiensiska lärarna vid intervjutillfällena talade väldigt lite 
om strategier i den form som nämns i de australiensiska styrdokumenten vore det 
intressant att undersöka hur AusVELS och Lgr11 implementerats i respektive land, 
något som skulle kunna påverka en liknande studies resultat. Dock finns inga påvisbara 
skillnader i den här studien med ett relativt litet urval, mellan lärare med en äldre 
utbildning och lärare med en nyare lärarutbildning i relation till strategiförståelse.  

Det har visat sig att inlärningsstilar och strategier för lärande ligger nära varandra i 
lärarnas uppfattning av strategier. När informanterna kände sig osäkra på 
strategibegreppet snävade de gärna in på olika inlärningsstilar eller 
undervisningsmetoder, sådant de själva direkt kan påverka i undervisningen. Till 
exempel informant sju som flera gånger under intervjun påstod sig låta eleverna ta in 
information via olika sinnen, framförallt det visuella. Informanternas svar kan dock ha 
påverkats av att jag ibland blev tvungen att omformulera mig. Exempelvis fick jag vid 
frågan: What strategies have you noticed your pupils are applying when reading? 
istället fråga: If a pupil doesn’t understand a text or know a word when he/she is 
reading, then what does he/she do? Och vid frågan: How do you work with strategies 
for learning in your teaching? fick jag ibland fråga: How do you get the students to 
think? Omformuleringarna skedde både för de svenska och de australiensiska 
informanterna. De nya frågeställningarna kan ha gjort att lärarna svarade med 
undervisningsmetoder för till exempel läsning eller skrivning snarare än hur de arbetar 
för att göra eleverna mer medvetna om sitt lärande. Strategier och inlärningsstilar har 
dock en del gemensamt i och med att inlärningsstilar ofta poängterar vikten av att känna 
till hur man lär sig bäst, vilket även är en fördel vid användandet av strategier för 
lärande.  

För att vidare undersöka strategier för lärande med utgångspunkt i det här arbetet 
skulle jag troligtvis snäva in mig på endast en skolkontext. Jag har dock lärt mig otroligt 
mycket genom att undersöka lärares förståelse om strategianvändning i två länder och 
därmed fått ett vidgat perspektiv. Arbetet kan göras mer omfattande genom att 
observera elevers användning av strategier för lärande och jämföra dessa med lärarnas 
uppfattning. På så sätt kan man säkerställa att det lärarna talar om under intervjuerna 
faktiskt sker i deras klassrum. Det är även sannolikt att flera strategier, utöver de som 
står i O’Malley och Chamots strategitabell och som lärarna inte är medvetna om, 
synliggörs vid en observation. Studiens resultat har givit en inblick i några lärares 
förståelse och användning av strategier för lärande i språkundervisningen. För att 
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återblicka till inledningen av arbetet med min fundering om att elever lämnas åt sitt öde 
att inhämta kunskap, signalerar resultatet i den här studien att lärare har förståelse och 
kunskap om strategier för lärande, men att de kan bli ännu tydligare i sina instruktioner 
för att utveckla eleverna till mer effektiva strategianvändare. Detta kan sägas vara ett 
exempel på att lärares teoretiska kunskaper inte alltid reflekteras i verkligheten och 
undervisningen. Även arbetet med självreflektion, som alla lärare uttryckt sig ha 
kunskap om, kan förbättras. Det här arbetet kan förhoppningsvis användas som 
inspiration och vidare reflektion om hur strategier lyfts i språkklassrum, där 
kontinuerlig undervisning om strategier skulle kunna bli ett koncept för en lyckad 
språkinlärning. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Strategitabell  

Strategiindelning och definition enligt O’Malley & Chamot 

Learning 
strategy 

Definition 

A. Meta-cognitive strategies  
Planning  
Advance 
organizers 

Previewing the main ideas and concepts of the material to be learned, often by 
skimming the text for the organizing principle.  

Direct attention Deciding in advance to attend in general to a learning task and to ignore irrelevant 
distractions.  

Functional 
planning 

Planning for and rehearsing linguistic components necessary to carry out an 
upcoming language task.  

Selective 
attention 

Deciding in advance to attend to a specific aspect of inputs, often by scanning for 
key words, concepts, and/or linguistic markers.  

Self-
management 

Understanding the conditions that help one learn and arranging for the presence of 
those conditions.  

Monitoring  
Self-monitoring 
 

Checking one’s comprehension during listening or reading or checking the accuracy 
and/or appropriateness of one’s oral or written production while it is taking place.  

Evaluation  
Self-evaluation 
 

Checking the outcomes of one’s own language learning against a standard after it 
has been completed.  

B. Cognitive strategies 
Resourcing 
 

Using target language reference materials such as dictionaries, encyclopaedias or 
textbooks.  

Repetition 
 

Imitating a language model, including overt practice and silent rehearsal.  

Grouping 
 

Classifying words, terminology, or concepts according to their attributes or 
meaning.  

Deduction 
 

Applying rules to understand or produce the second language or making up rules 
based on language analysis.  

Imagery 
 

Using visual images (either mental or actual) to understand or remember new 
information.  

Auditory 
representation 

Planning back one’s mind the sound of a word, phrase, or longer language 
sequence.  

Keyword method 
 

Remembering a new word in the second language by: (1) identifying a familiar word 
in the first language that sounds like or otherwise resembles the new word, and (2) 
generating easily recalled images of some homonym and the new word in the 
second language. 

Elaboration 
 

Relating new information to prior knowledge, relating different parts of new 
information to each other, or making meaningful personal associations with the new 
information.  

Transfer 
 

Using previous linguistic knowledge or prior skills to assist comprehension or 
production.  

Inferencing 
 

Using previous information to guess meanings of new items, predict outcomes, or 
fill in missing information.  



 

Note taking 
 

Writing down key words or concepts in abbreviated verbal, graphic, or numerical 
form while listening or reading.  

Summarizing 
 

Making a mental, oral, or written summary of new information gained through 
listening or reading.  

Recombination 
 

Constructing a meaningful sentence or larger language sequence by combining 
known elements in a new way.  

Translation 
 

Using the first language as a base for understanding and/or producing the second 
language.  

C. Social mediation 
 
Question for 
clarification 

Eliciting from a teacher or peer additional explanations, rephrasing, examples or 
verifications. 

Cooperation Working together with one or more peers to solve a problem, pool information, 
check a learning task, model a language activity, or get feedback on oral or written 
performances.  



 

Bilaga 2. Intervjufrågor svenska  
	  
Uppvärmningsfrågor:	  

• Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  lärare?	  
• Vilka	  ämnen	  undervisar	  du	  i?	  	  
• Är	  du	  behörig	  att	  undervisa	  i	  svenska/engelska/svenska	  som	  andraspråk?	  

(läst	  mer	  än	  30hp/lärarlegitimation)	  	  
	  
Tematiska	  frågor:	  	  
Som	  du	  säkert	  vet	  lyfts	  strategier	  för	  lärande	  ofta	  i	  Lgr11/styrdokument	  och	  den	  
senaste	  läroplanen	  i	  Sverige	  lägger	  stort	  fokus	  på	  hur	  eleverna	  lär	  sig,	  snarare	  än	  på	  
faktakunskaper	  och	  färdigheter.	  De	  strategier	  för	  lärande	  jag	  har	  valt	  att	  titta	  på	  
handlar	  både	  om	  att	  eleverna	  reflekterar	  över	  sitt	  eget	  lärande,	  olika	  metoder	  och	  
knep	  för	  att	  minnas	  och	  strategier	  för	  att	  vilja	  lära	  sig	  språket	  och	  känna	  motivation	  
till	  att	  lära	  sig	  språk	  (kognitiva,	  metakognitiva	  och	  socio-‐affektiva	  strategier).	  
	  

• Vad	  är	  strategier	  för	  lärande	  för	  dig?	  /	  Vad	  innebär	  lära	  att	  lära	  för	  dig?	  	  
• Har	  du	  läst	  någonting	  om	  inlärningsstrategier?	  	  

o T.ex.	  på	  universitet,	  fortbildningsdagar	  eller	  andra	  kurser?	  	  
• Har	  du	  någon	  gång	  funderar	  över	  hur	  du	  använder	  strategier	  för	  lärande?	  

Vilka	  strategier	  har	  du	  uppmärksammat/återanvänt?	  	  
• Utifrån	  strategierna	  som	  nämns	  i	  kursplanerna	  för	  språk,	  vilka	  strategier	  

upplever	  du	  att	  eleverna	  tillämpar	  vid...	  	  
o läsning	  
o skrivning	  
o lyssnande	  
o talande	  

• Är	  det	  någon	  strategi	  som	  du	  anser	  mer	  effektiv	  än	  någon	  annan?	  Vilken?	  	  
• Brukar	  du	  låta	  eleverna	  reflektera	  över	  sitt	  lärande?	  Hur	  går	  det	  till?	  Vilket	  

material	  använder	  du?	  (t.ex.	  portfolio,	  feedback	  i	  grupp/individuellt)	  	  
• Hur	  lyfts	  strategier	  för	  lärande	  i	  din	  undervisning?	  	  
• Har	  du	  någonting	  att	  lägga	  till?	  	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  	  



 

Bilaga 3. Intervjufrågor engelska  
	  
Warm	  up	  questions:	  

• How	  long	  have	  you	  been	  working	  as	  a	  teacher?	  	  
• What	  age	  and	  subjects	  do	  you	  teach?	  	  
• Are	  you	  qualified	  to	  teach	  English,	  English	  as	  an	  additional	  language	  (EAL)	  

or	  any	  languages	  other	  than	  English?	  	  
	  
Thematic	  questions:	  
As	   you	   might	   know	   the	   curriculum	   (AusVELS)	   includes	   strategies	   for	   learning.	  
Especially	   the	   domain	   “Interdisciplinary	   learning”	   highlights	   strategies	   for	  
communication,	   memorizing	   and	   connecting	   links	   between	   new	   and	   existing	  
knowledge.	  The	  strategies	   I’m	   looking	  at	   in	  my	  study	  are	  both	  how	  pupils	  reflect	  
about	   their	   own	   learning,	   methods	   for	   memorizing	   and	   strategies	   to	   stay	  
motivated	   and	   willing	   to	   learn	   a	   new	   language	   (cognitive,	   meta-‐cognitive	   and	  
socio-‐affective	  strategies).	  	  
	  

• What	  does	  learning	  strategies	  mean	  to	  you?	  What	  does	  “learning	  to	  learn”	  
mean	  to	  you?	  

• Have	  you	  read	  something	  about	  learning	  strategies?	  What?	  When?	  	  
o University,	  amongst	  staff	  members,	  such	  as	  in-‐service	  days	  or	  

professional	  development?	  	  
• Have	  you	  ever	  thought	  about	  how	  you	  use	  learning	  strategies?	  Can	  you	  give	  

me	  an	  example	  of	  a	  strategy	  and	  what	  you	  used	  it	  for?	  Have	  you	  used	  it	  
more	  than	  once?	  	  

• What	  strategies	  have	  you	  noticed	  your	  pupils	  are	  applying	  when...	  	  
o reading	  
o writing	  
o listening	  
o speaking	  

• What	  have	  you	  found	  to	  be	  the	  most	  effective	  strategy?	  	  
• Do	  you	  use	  to	  let	  the	  pupils	  reflect	  of	  their	  learning?	  How	  do	  you	  do	  it?	  

What	  material	  do	  you	  use?	  Feedback	  to	  pupils?	  	  
• How	  do	  you	  work	  with	  learning	  strategies	  in	  your	  teaching?	  	  
• Do	  you	  want	  to	  add	  anything	  to	  this	  interview?	  	  

Thank	  you	  for	  you	  contribution!	  	  


