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Abstract 
Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hos           
andraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analysera           
faktorer som kan påverka valet av strategi. 

Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrån         
den amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. Frågeställningen i         
detta arbete är vilka direkta och indirekta strategier som är vanligt förekommande            
hos andraspråksinlärare (L2) och på vilket sätt de beskriver dessa som användbara            
och effektiva. I analysen belyses faktorer som kan påverka val av strategi.  

Resultatet visar att L2 använder ett stort antal direkta och indirekta           
strategier för att lära sig andraspråket. De har en instinktiv och medveten förmåga             
att välja strategi utifrån uppgift och mål. Högmotiverade och studievana L2           
använder inlärarstrategier som har fungerat väl i tidigare studiesammanhang. De          
mindre studievana finner instinktiva vägar, metoder och strategier till         
andraspråket. Extroverta L2 använder fler indirekta strategier medan introverta fler          
direkta.  
 Studiematerialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex        
studerande L2 och två undervisande andraspråkslärare. Samtliga intervjuer är         
utförda i Frankrike i juli månad 2018.  
 
 
 
 

Nyckelord 
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Inledning 
 
All typ av lärande involverar ett visst mått av problemlösning, konstaterar Rubin i             
Learner strategies (1987, s.18), detta gäller förstås även den fascinerande och           
ibland frustrerande läroprocessen kring andraspråk. Lite mer lustbetonat beskriver         
Rebecca L Oxford andraspråksinläraren (L2) som en “hjälte med tusen ansikten”           
(Hurd & Lewis 2008, s. 41). Individer över hela jordklotet, av alla nationaliteter,             
åldrar och sociala sammanhang som var och en, på sitt eget sätt, är engagerade i att                
lära sig ett nytt språk.  

Den bilden blev levande för mig när jag under en sommarmånad fick            
möjligheten att intervjua en handfull L2 i franska om deras personliga strategier            
för att studera FLE (Francais Langue Étrangère). Men om jag backar bandet            
ytterligare, så är det genom mitt arbete som andraspråkslärare på Folkuniversitetet           
idén ursprungligen föddes. Här samlas individer från världens alla hörn och med            
olika förutsättningar och bakgrund i ett klassrum med ett och samma syfte: att             
knäcka språkkoden. Förutom detta gemensamma mål så ser vägen dit, de           
personliga metoderna, strategierna och taktiken, ofta helt olika ut. Det är dessa            
olika sätt att angripa problemet, eller vägen på språkresan, som intresserar mig och             
blev avstampet till detta examensarbete.  
 
2.Teoretiska utgångspunkter 
Andraspråksinlärning är ett väl beforskat område både internationellt och         
nationellt. Ämnet har studerats utifrån en mängd olika aspekter och perspektiv,           
från det rent språkvetenskapliga perspektivet med den kognitiva inlärnings-         
processen i fokus till ett vidare, samhällsorienterat perspektiv utifrån         
sociokulturella aspekter.  

I detta avsnitt presenteras några teoretiska utgångspunkter som forskare         
hänvisar till som väsentliga för inlärning av ett andraspråk. Jag presenterar även            
ramarna för Rebecca L Oxfords (1990) klassificering av de strategier som           
andraspråkslärare använder sig av för att lära sig ett andraspråk.          
Samlingsbegreppet för dessa är “inlärarstrategier” och det analysverktyg jag har          
använt mig av för resultatdelen bygger på Oxfords klassificering och som jag har             
valt att referera till som “Oxfordmodellen”. Samtliga citat på annat originalspråk är            
översatta av mig till svenska. 

 
 
2.1 Sociokulturella perspektivet - interaktion och språk 
Ett grundläggande perspektiv inom språkforskning är det sociokulturella        
perspektivet. Förgrundsgestalten Lev Vygotskij utvecklade i början på 1900-talet         
sin teori kring språkutveckling och ledordet är interaktion. Roger Säljö (2014)           
beskriver samtalet och interaktionen med omgivningen som den i särklass          
viktigaste läromiljön. Vi lär oss ett språk genom att socialisera och därmed “låna”             
andras språkkompetens och göra den till vår genom repetition och övning (Säljö            
2014, s. 232). Vygotskij talar också om utvecklingszoner där den lärande individen            
befinner sig i strävar efter att erövra ny kunskap. I det sociokulturella perspektivet             
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sker utvecklingen från en zon till en annan just i samspel med andra och i               
språksammanhang talar man om “scaffolding” eller mediering. Den mer         
kompetente leder den mindre och det är på det sättet som (språk)utveckling sker             
(Säljö 2014, s. 123). I det här arbetet konstaterar jag att interaktion med             
omgivningen, så kallade sociala strategier, har en avgörande effekt på L2:s           
inlärningsprocess. De informanter som vågar vända sig utåt och kommunicera med           
andra har erövrat en kraftfull och helt nödvändig strategi för att behärska            
målspråket.  
 
2.2 Forskning inom L2-strategier 
När det gäller studier av inlärarstrategier för andraspråk har jag hämtat kunskap            
från ett flertal olika språkforskare. De amerikanska språkforskarna Anna Uhl          
Chamot och Michael O’Malley är upphovsmännen bakom det pedagogiska         
programmet CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach, 1994)        
som bygger på strategier för andraspråksinlärning. Chamot och O’Malleys         
program bygger på de tre huvudkategorierna av inlärarstrategier; kognitiva,         
metakognitiva och socioaffektiva. Denna indelning används hos flertalet        
språkforskare, däribland Andrew D. Cohen (1998) och Rod Ellis (1997). Utifrån           
dessa tre kategorier utvecklade senare Rebecca Oxford sin egen modell som jag            
beskriver mer ingående på sidan 8. Bland våra svenska språkkännare har jag            
hämtat mycket kunskap från Niclas Abrahamssons Andraspråksinlärning (2009).        
Abrahamsson förklarar begreppet inlärarstil som jag kommer att referera till i min            
resultatanalys. Här gör man en distinktion mellan fältberoende och fältoberoende          
personlighet, vilket ungefär motsvarar utåtriktad/social personlighet och       
introvert/analytiskt (Abrahamsson 2009, s 216). Jag kommer att hänvisa till          
personlighetstyp i mitt resonemang om hur den påverkar vilka strategier du väljer            
när du studerar ett andraspråk. När det gäller användandet av olika           
språkinlärarstrategier i praktiken har jag återkommit till Ulrika Tornbergs         
Språkdidaktik (2015). Jag har konstaterat att många av de inlärarstrategier som           
Tornberg beskriver används av mina informanter.  
 
 
3. Faktorer som påverkar andraspråksinlärning 
 
3.1 Inledning och terminologi 
Definitionen av begreppet andraspråksinlärning och inlärarstrategier beskriver       
Andrew D. Cohen (1998) på följande sätt: “Andraspråksinlärning innebär att lära           
sig det språk som talas där man geografiskt befinner sig och studerar språket”             
(Cohen 1998, s. 4). Begreppet inlärarstrategier är “lärandeprocesser vilka är          
medvetet utvalda och använda av L2” (Cohen 1998, s. 4). Inom språkforskning            
skiljer man vidare på begreppen a/learning och b/acquisition som kan förklaras; a/            
en omedveten inlärning av språket genom input och användning och b/ en            
medveten förståelse av språkets regler (enligt Krashen (1981) som citeras av           
Tornberg 2015, s. 40). Att man skiljer mellan dessa två handlar om att en korrekt               
kunskap om regler och grammatik inte per automatik leder till en förmåga att             
kunna använda sig av språket kommunikativt (Tornberg 2015, s. 40). I mötet med             
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mina informanter har fokus varit på acquisition, alltså att kunna använda sig av             
språket till vardags. Learning-processen, själva kunskapsinhämtningen däremot       
har skett med hjälp av diverse inlärarstrategier för att uppnå acquisition. Ordet            
“strategi” kommer från grekiskans strategia, en krigsterm som betyder ungefär “en           
plan för att vinna” (Oxford, 2011, s. 31). Även om den militära kopplingen i detta               
sammanhang inte är aktuellt så är det medvetna planen för att nå ett bestämt mål               
giltigt för en L2. Begreppet strategi signalerar också en aktivitet, en medvetenhet            
hos den moderna språkinläraren som också kan avläsas i modern          
språkundervisning som den beskrivs hos bland annat Tornberg (2015). Garcias          
begrepp languaging, “språkande” signalerar hur språkinlärning har utvecklats i         
vårt globaliserade samhälle. Garcia pratar om att göra språk (Garcia 2015 ). Vi lär              
ett andraspråk genom att agera och genom att använda oss av olika typer av              
hjälpmedel, strategier och vår omvärld, allt i enlighet med det sociokulturella           
perspektivet. En av de sociala strategierna, scaffolding, handlar just om att           
samarbeta och lotsa sig fram till ett korrekt språk genom återkoppling från            
omgivningen (Garcia 2015, s. 329). Den ultimata svårighetsgraden för L2, strax           
över elevens nivå, kallar Vygotskij för Zone of Proximal Development - ZDP            
(Lightbown & Spada 2006, s. 47). I enlighet med det sociokulturella perspektivet            
är L2 en aktiv part som aktivt väljer olika strategier utifrån den sociokulturella             
kontext hen befinner sig i (Oxford, 2011). 

Att våga ge sig ut på djupt vatten och “pröva språket” även om man              
riskerar att göra fel, är således en av flera viktiga strategier för L2. Wedin (2011, s.                
25) benämner strategisk kompetens som särskilt viktig för L2 och den som har             
tillgång till flera kommunikationsstrategier har ett försprång vad gäller inlärning.          
Man har också konstaterat att den skicklige L2 har tillgång till en större             
uppsättning av strategier som kompletterar varandra och som L2 aktivt kan växla            
mellan på ett medvetet sätt och för att uppnå bästa resultat (Chamot et al. 1990, s.                
128). 
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Figur 1 : Egenskaper och personlighetsdrag som kännetecknar den framgångsrike andraspråksinläraren                     
Fritt ur Lightbown & Spada, 2006. * The possible self -  Se Dörnyei sid 8. 
 

3.1.1 Personlighet 
Som figur 1 visar så spelar personlighet och psykosociala egenskaper hos inläraren            
stor roll för andraspråksinlärningen. En person med en god självbild och ett starkt             
självförtroende vågar gå emot rädslan att göra bort och pröva att använda det nya              
språket trots osäkerhet (Abrahamsson 2009, s. 215).  

Vi har tidigare talat om att språkutveckling och kommunikation går hand i            
hand, därför är strategierna som går ut på att testa språket viktiga. Personer som              
prövar och gissar sig fram och vågar be om hjälp har ett försprång i andraspråks               
sammanhang. Här spelar personlig läggning, erfarenhet och självkänsla stor roll.          
Tornberg pratar om begreppet “våga - vilja” i klassrummet. Här handlar det lika             
mycket om trygga relationer och klimatet i det sammanhang där man skall pröva             
sitt andraspråk (Tornberg 2015, s. 59).  

Abrahamsson (2009) gör en distinktion mellan fältoberoende och        
fältberoende inlärare där den förra har en mer analytisk, teoretiskt förhållningssätt           
som gynnar grammatik och ordinlärning och textproduktion. Den senare fokuserar          
på helheten snarare än detaljer vilket gynnar kommunikation och uttal          
(Abrahamsson 2009, s. 216). Ulrika Tornberg vidareutvecklar dessa begrepp och          
förklarar att fältoberoende/analytiskt lagda L2 har lättare att lära språket i ett            
klassrum medan de fältberoende och holistiskt lagda inlärarna föredrar att lära sig            
ute på fältet och omgivna av målspråkande människor att kommunicera med           
(Tornberg 2015, s. 25). Vidare slår hon fast att valet av strategi för att närma sig ett                 
främmande språk påverkas av elevers tidigare kunskaper, lärandestil och den          
uppgift de har framför sig. Lärandestil är ett uttryck för individens hela            
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personlighet och det sätt som just den individen bäst tar till sig språklig kunskap.              
Valet av strategi vid inlärning av ett nytt språk handlar alltså i hög utsträckning om               
personlighet och lärandestil (Tornberg 2015, s. 24).  
 
3.1.2 Språkbakgrund 
Under tiden inläraren arbetar med att ta in det nya språket utvecklar hen en sorts               
övergångsspråk - ett interlanguage. Övergångsspråket är bokstavligen en        
blandning av inlärarens förstaspråk och det nya språket, målspråket (Abrahamsson          
2009, s. 42). En annan typisk företeelse under läroprocessen är transfer, inslag av             
förstaspråket i målspråket (Bardel & Lindqvist 2016, s. 47). Släktskap mellan           
inlärarens förstaspråk och målspråket är en avgörande faktor under         
inlärningsfasen. Om språken liknar varandra i uppbyggnad, struktur och även          
vokabulär så kan inläraren dra nytta av det genom så kallad positiv transfer.             
Förstaspråket kan fungera som referens. I de fallen förstaspråket “smittar”          
målspråket och leder till felaktigheter kallas fenomenet för negativ transfer.          
Studier har visat att ju större avstånd som råder mellan målspråk och modersmål             
vad gäller lingvistik, struktur och även kultur, desto mer tid behöver inläraren för             
att lära sig det nya språket (Bardel & Lindqvist 2016, s. 49).  
 
3.1.3 Motivation 
Tornberg har redan varit inne på vikten av att vilja och våga för att lära sig ett nytt                  
språk (Tornberg 2015, s. 59). En metaforisk bild av motivation kring all form av              
lärande är att den utgör “motorn” i processen. Stark motivation/vilja till att lära sig              
kommer att innebära en beredvillighet till tid och uppoffring för att nå målet. Ellis              
(2009) med flera delar upp motivationsfaktorn i flera underrubriker. Instrumentell          
motivation - andraspråket erbjuder konkreta möjligheter till vinst. Exempelvis att          
kunna söka ett visst arbete. Integrativ motivation handlar om att ha intresse eller             
önskan att tillhöra målspråksgruppen. Resultatorienterad motivation innebär den        
positiva spiral som kan uppstå när man presterar bra i ett visst sammanhang.             
Motivationen växer i takt med att man ser sig själv lyckas. Inneboende motivation             
- här kan drivkraften vara en allmän lust till att lära sig målspråket utan att det                
föreligger något särskilt mål eller vinst (Ellis 2000, s. 75). De här fyra kategorierna              
skall ses som kompletterande och kan samexistera hos olika individer som vi också             
kommer att se i resultatdelen av det här arbetet.  

En aspekt inom motivationsforskning som har vuxit fram på senare tid           
genom den tongivande ungerske forskaren Dörnyei (2000) är teorin om The           
possible self - som drivkraft i språkinlärningssammanhang. The possible self kan           
beskrivas som ett fotografi av framtiden där man ser sig själv i en önskad roll,               
kompetens eller situation. Den önskade bilden har en starkt motiverande effekt på            
inläraren (Bardel 2016, s. 169). 

 
3.1.4 Tidigare studieerfarenhet 
En kompetens som är väsentlig i sammanhanget diskuteras bland annat av Ulrika            
Tornberg (2015, s. 87) och berör det språkliga medvetandet, language awareness.           
Förståelsen för och insikten om hur ett språk “fungerar”, att vara bekant med dess              
olika byggstenar, kan vara en fördel när man studerar ett andraspråk. Genom att             
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fokusera likheter och olikheter i förstaspråket och målspråket ökar man en           
förståelse för det nya språket. 

Enligt Bardel (2016) och den så kallade faktormodellen så kan flera inlärda            
språk gynna språkinlärningen så till vida att man har tillskansat sig ett batteri, en              
“verktygslåda” av strategier för språkinlärning. Den kognitiva verktygslådan        
kommer till användning under inlärningen av det nya språket. Man har skaffat sig             
language awareness (Tornberg 2015) och egna utprovade inlärningsstrategier. Med         
andra ord tycks det som om kunskapen om hur man lär sig ett nytt språk är en                 
kunskap i sig och som utvecklas för varje nytt språk man har i sin språkbank.               
Samlingsbegreppet för den här typen av kompetens är “metaspråkligt kunnande”          
som Bardel och Lindqvist säger: 
 

Erfarenheten av att lära sig nya språk, att genomgå successiva stadier av ett             
interimspråk, att stöta på inlärningsproblem och bli medveten om egna språkfel,           
att relatera språkinlärningen till egna livsupplevelser, erfarenheten av mer eller          
mindre stark motivation och av attityder till språken och språkinlärningen - allt            
sådan bidrar till individens utrustning för fortsatt språkinlärning (Bardel &          
Lindqvist 2016, s. 50). 

 
 
3.2 Oxfordmodellen 
Termen inlärarstrategi definieras som L2:s verktyg för att lära sig lättare, snabbare            
och mer effektivt (Oxford, 1990, s 13). Det finns en mängd olika sätt att              
klassificera och definiera inlärarstrategier inom andraspråksforskningen. På 1980        
talet utvecklade Chamot, O’Malley (1985) en modell baserat på tre          
huvudkategorier som Rebecca L Oxford (1990) kom att vidareutveckla. Hennes          
arbete ledde bland annat till SILL (Strategy Inventory for Language Learning), ett            
verktyg inom språkpedagogiken som vunnit internationell uppmärksamhet.

Ett huvuddrag hos skickliga språkinlärare är att de lägger vikt vid språkets            
form och betydelse och att de har flera olika strategier som de växlar mellan,              
utifrån situation och behov (Ellis 2000, s. 77). Studier visar att framgångsrika L2             
har ett större spektrum av strategier som de använder ofta (O’Malley & Chamot,             
1990, s. 128). När L2 medvetet väljer strategier som passar hens lärarstil och             
lämpar sig för den specifika uppgiften, så blir dessa strategier en användbar            
verktygslåda för ett aktivt, medvetet, ändamålsenligt och självreglerande lärande.         
Oxford (2003, s. 10) kallar fenomenet för en strategikedja - att ha tillgång till en               
uppsättning av olika  strategier som kompletterar och stärker varandra. 

Oxfordmodellen bygger på de två huvudkategorierna direkta och indirekta         
strategier. De direkta strategierna har underkategorierna Kognitiva,       
Minnesrelaterade, Kompensatoriska strategier. De indirekta strategierna har       
undergrupperna Metakognitiva, Sociala och Affektiva strategier. Under varje        
undergrupp ryms ytterligare strategier, Oxford har definierat ett 60-tal olika          
inlärarstrategier. I nedan tabell presenteras ett urval av dessa (fig 2). 
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Figur 2. Oxfords uppdelning av strategier vid inlärning av andraspråk (Oxford 1990, s. 16) 
 
 
3.3 Förklaring till Oxfordmodellen 
Det ligger i sakens natur att dessa strategier går in i varandra och samverkar. Men               
för att förklara den inbördes relationen mellan dessa båda grupper använder           
Oxford en analogi från teaterns värld (Oxford, 1990, s. 15). De direkta            
strategierna kan sägas representera de verktyg som aktören på scenen använder sig            
av för att bearbeta, memorera och använda sig av språket, nämligen de tre             
undergrupperna; kognitiva, minnesrelaterade och kompensatoriska strategier. De       
indirekta strategierna symboliseras av regissören som arbetar tätt tillsammans med          
aktören och vars uppgift är att koordinera, planera och stötta skådespelaren och            
hålla ihop föreställningen i stort med hjälp av de Metakognitiva, Sociala och            
Affektiva strategierna. I den bästa av världar harmonierar och samverkar dessa           
olika processer med varandra 
 
 
3.4 Direkta strategier 
 
3.4.1 Minnesrelaterade strategier  
Minnesrelaterade strategier syftar till att processa ny information och integrera den           
i långtidsminnet (Oxford, 2009. s 37). Vanliga strategier för att uppnå detta är             
organisera och repetera nya ord/begrepp. Att koppla ny information till känd           
information genom att använda bilder, ljud eller andra associationer.         
Minnesrelaterade strategier fungerar optimalt när de används samtidigt som         
metakognitiva strategier som att vara uppmärksam, och med affektiva strategier          
som att sänka sin stressnivå genom exempelvis djupandning (Oxford 2009, 38).  
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3.4.2 Kognitiva strategier  
Till de kognitiva strategierna hör förmåga att bearbeta ny information och processa            
den så att den blir till kunskap. Vägarna dit kan se olika ut men vanligt är att man                  
använder någon form av sortering av ny information, exempelvis genom att           
kombinera, gruppera, analysera och summera (Oxford 2008, s. 53). Kort och gott            
skulle man kunna definiera den här förmågan för själva fotarbetet vad gäller            
språkinlärning. Det avgörande, menar Oxford (2009), är att omsätta dessa          
strategier i aktivitet, att öva, repetera, formulera meningar.  
 
3.4.3 Kompensatoriska strategier 
Kompensatoriska strategier hjälper L2 att använda målspråket trots begränsat         
ordförråd och ofullständig grammatik / uttal. Det kan handla om att använda            
slutledningsförmågan och gissa. Forskning visar att den framgångsrike L2 har          
utvecklat en “känsla” för språket och ofta hamnar rätt genom att gissa (se fig 1).               
När det gäller att uttrycka sig på målspråket, trots brister, använder L2 ofta             
instinktivt “bryggor” från modersmålet eller kroppsspråk för att göra sig förstådd.           
Att justera nivån på sitt eget språk för att nå fram är en vanlig kompensatorisk               
strategi. I muntlig kommunikation mellan en L2 och en interlokutör, exempelvis           
en målspråkstalande person, behöver interlokutören anpassa språknivån till        
inlärarens nivå (Abrahamsson 2009, s. 183). Att upptäcka och själv korrigera sitt            
talade andraspråk är oftast mer effektivt ur inlärarperspektiv än korrigeringar från           
interlokutören (Albépart Ottesen, 2013). 
 
 
3.5 Indirekta strategier 
Indirekta strategier hjälper L2 att hantera sitt lärande utan att nödvändigtvis vara i             
direkt kontakt med språket (Oxford 1990, s. 135). 
  
3.5.1 Metakognitiva strategier  
Den strategi som får särskilt stort fokus i inlärarsammanhang är den metakognitiva            
eftersom den har bäring på all form av lärande. Begreppet beskrivs ofta som             
learning to learn - inlärarens förståelse om hur man bäst griper sig an en uppgift               
och därmed också kan planera för vilken taktik, metod och strategi som bäst             
lämpar sig för den aktuella uppgiften. Populärt kallas det för studieteknik och är en              
förmåga som flera studier påvisar är en tydlig indikator på framgångsrika inlärare            
(Oxford, 2003, s.12). Det handlar om att utarbeta en personlig lärostil och metod             
samt strategier kopplade till dessa. Planera, strukturera och organisera är          
kärnförmågor.  
 
3.5.2 Affektiva strategier 
Affektiva strategier riktar sig inåt och handlar om att medvetandegöra och hantera            
egna rädslor, hämningar och begränsningar. I en fransk studie nämns flera           
strategier som har bäring på självmedvetenhet och självreglering av inre stress. Det            
handlar om både fysiska och mentala verktyg från muskulär avslappning, till           
andningsövningar, visualisering, inre dialog och att prata högt för sig själv (Arnold            
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2006, s. 413. Ehrman 2003, s. 317). Dessa strategier ingår även i Oxfordmodellen             
liksom strategier som handlar om att förstärka sig själv genom självpeppning,           
skriva språkdagbok och att anförtro sig åt andra (Oxford 1990, s. 141). 
 
3.5.3 Sociala strategier  
Sociala strategier är kommunikationsbaserade och riktar sig utåt mot omgivningen.          
I praktiken handlar det om att ställa frågor, be om hjälp och vända sig till en                
person som kan målspråket för stöd. Oxford (1990, s. 145) kallar de viktiga             
sociala strategierna för ACE: Asking questions, Cooperation with others.         
Empathizing with others. Kortfattat handlar de sociala strategierna om att vända           
sig mot, intressera sig för och samarbeta med omgivningen. Sociala strategier är            
viktiga inte bara för språkutveckling utan även vad gäller självkänsla och           
självförtroende (Oxford 19901, s. 146). 
   
 

 
 
Fig 3: Inlärarstrategier samverkar och de flesta L2 använder flera strategier parallellt och simultant.  
Källa: Oxford 1990. 
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3.6 Sammanfattning 
Att lära sig ett nytt språk är en komplex process som involverar hela individen men               
även dess omgivning. Från de fysiska och kognitiva förutsättningarna som ålder,           
språkbegåvning och allmän intelligens till mer psykologiska faktorer som         
personlighet, social förmåga och inte minst motivation. Till detta kommer andra           
externa faktorer som livssituation, språklig bakgrund, möjlighet till språklig input          
och output (kommunicera med infödda individer). Den framgångsrike inläraren har          
tillgång till ett flertal olika inlärarstrategier som hen aktivt växlar mellan beroende            
på uppgiften. 
 
 
4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva olika inlärarstrategier bland          
andraspråksinlärare i franska i enlighet med Oxfords (2009) klassificeringsmodell.         
Studien syftar även till att analysera val av strategier med kopplingar till andra             
faktorer som är av betydelse för språkinlärning som exempelvis studiebakgrund,          
motivation och personlighet. 
 
 
Frågeställningarna är: 
 

1. Vilka strategier beskriver andraspråksinlärare som effektiva för att lära sig          
franska? 

2. Vilka faktorer kan påverka val av strategi? 
 
 
5. Metod 

För att försöka svara på dessa frågor har jag genomfört en fältstudie i Frankrike              
enligt en metod och genomförande jag kommer att redogöra för här. Informanterna            
presenteras kortfattat och metoden diskuteras.  
 
5.1 Metodval  
Det finns en mängd olika sätt att samla material för en studie. Eftersom den här               
studien bygger på personliga strategier och metoder utarbetade hos den tillfrågade           
individen, var semistrukturerade intervjuer den metod som motsvarade syftet bäst.          
Kvale och Brinkmann (2014, s. 46) som representerar den fenomenologiska skolan           
menar att kvalitativa intervjuer är särskilt lämpade då den centrala forsknings-           
frågan är Hur? Eller som Fejes och Thornberg (2012) beskriver perspektivet: 
 

Fenomenografi söker bidra till en fördjupad förståelse både av det mänskliga           
lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet.  
(Fejes och Thornberg 2012, s. 162) 

 
Mot bakgrund av denna programförklaring matchar den kvalitativa intervjun väl          
syftet med denna studie, som just handlar om hur inlärare lär in det nya språket. 
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Den kvalitativa intervjun med ett begränsat frågebatteri med strukturerade         
frågor som är öppna för informantens personliga upplevelse ger ett rikt material att             
ösa ur (Kylén 2004, s. 118). Vid kvalitativa intervjuer är det mötet mellan forskare              
och intervjuperson och den information som kommer fram där och då det            
väsentliga. Varje möte bjuder på ett unikt material vilket också är syftet med             
studien, att få fram några olika strategier och metoder utifrån vem man är som              
person, studievana, bakgrund, ålder och kultur. Informationen filtreras även genom          
forskarens tolkning av den information som kommer fram (Widerberg 2002, s. 17).  

Mot bakgrund av att intervjuerna skedde på franska vilket inte var           
modersmålet för vare sig informant eller forskare, kunde språkliga missförstånd          
minimeras tack vare att intervjuformen möjliggör följdfrågor och upprepningar.         
Eftersom jag vid intervjutillfället befann mig utomlands var jag även beroende av            
att få tillstånd ett personligt möte för att förklara syfte med undersökningen och             
etablera kontakt för att informanterna skulle känna trygghet och motivation att           
delta. Denna procedur hade inte varit möjlig via exempelvis en enkätbaserad           
intervju som kräver ett större urval och underlag (Kylén 2004, s 9). 

Analysen av mitt insamlade val gjordes i enlighet med Oxfordmodellen          
som presenterats.  

 
 
5.1.1 Intervjufrågor och temaval 
Undersökningens kvalitet bygger på att den har validitet och reliabilitet.          
Reliabilitet handlar om att intervjupersonerna har förstått frågan och att de skulle            
ge samma svar även om frågeställaren är en annan. För att uppnå detta är det               
viktigt att frågorna är enkla att besvara, att svaren är entydiga och lätta att              
tolka/förstå samt att informanten skulle ge liknande svar vid upprepad intervju           
(Kylén2004,s.14).  

Validitet hänför sig till riktighet och giltighet i en forskningsstudie. Den           
konkreta frågan är “Mäter du vad du tror att du mäter”? Frågebatteriet i denna              
studie begränsades till kärnfrågorna om hur, hur ofta/mycket och på vilket sätt. För             
maximal validitet rekommenderar Kylén (2004, s.14) följande checkpunkter:        
1/Fråga efter det du vill ha svar på. 2/ Säkerställ att informanten har förstått frågan               
och varför den ställs. 3/ Undvik frågor som är utanför ämnet.
Validitetsfrågan problematiseras grundligt av Kvale och Brinkmann (2014) som         
lyfter fram frågan om forskarens hantverksskicklighet och vederhäftighet som         
avgörande för forskningens validitet. I det här sammanhanget diskuteras begreppet          
objektivitet vilket är en av grundbultarna i all forskning. Objektivitetsbegreppet          
diskuteras i Kvale och Brinkmann (2014, s. 259) som ifrågasätter ifall man kan             
tala om fullständig neutralitet och objektivitet eftersom forskaren filtrerar/tolkar         
intervjusvaren. Frihet från bias är ett begrepp som handlar om huruvida svar och             
resultat är tillförlitliga och oförvanskade av personliga åsikter eller förutfattade          
meningar. Här menar författarna att en intervju mycket väl kan vara objektiv som             
forskningsmetod i den mening att den inte är biased, snedvriden. (Kvale &            
Brinkmann 2014, s. 292). Intervjufrågorna som låg till grund för denna studie            
utformades och avgränsades med hänsyn till dessa faktorer och under översyn av            
handledare (Bilaga 2).  
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Generaliserbarhet är en fråga som ofta aktualiseras i samband med          
intervjustudier (Kvale & Brinkmann 2014, s. 310). En vanlig invändning är att            
underlaget är för litet och inte slumpmässigt urvalt för att man skall kunna             
generalisera/överföra, resultatet till övriga individer. I den aktuella studien         
begränsades urvalet av tid, tillgång till villiga informanter och andra praktiska           
omständigheter vilket gör att generaliserbarheten kan ifrågasättas. Men som Kvale          
och Brinkmann diskuterar (2014) kan man betrakta kunskap som en unik förståelse            
kopplad till en viss kontext, trots att den inte är giltig för alla individer. I vanliga                
intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga omkring 5-15 (2014, s. 129). Antalet           
nödvändiga intervjupersoner beror på syftet med studien menar författarna och att           
styrkan i en intervju är dess priviligierade tillträde till intervjupersonens vardag           
(Kvale & Brinkmann 2014, s 156).  
 
 
5.2 Informanter 
Deltagarna i denna studie är sex andraspråkstudenter (Fig 3) och två           
andraspråkslärare (de senare presenteras i resultatdelen). De sex studerande läste          
FLE (francais comme langue étrangère) alltså franska som andraspråk, på ett           
Komvux-institut motsvarande vårt svenska SFI. Kontakten med informanterna        
skedde genom via en personlig rekommendation från en fransklärare vid det lokala            
universitetet där jag själv studerade franska. Vid rekrytering av informanter          
rekommenderar Widerberg (2002, s. 88) att använda sig av personliga kontakter           
för att få snabb och säker tillgång till personer att intervjua. Vid ett personligt              
besök på Komvuxskolan fick jag möjlighet att presentera mig själv, studien och            
efterlysa frivilliga deltagare. Efter genomgång av det skriftliga informationsbrevet         
valde sex informanter att delta i intervjuerna. En hög svarsfrekvens ökar           
reliabiliteten och en tydlig motivering till de tillfrågade om syftet med           
undersökningen minskar risken för bortfall (Kylén 2004, s 13). Direktkontakt med           
informanterna etablerades genom ett personligt besök vilket också undanröjde         
flera hinder. Genom att deras lärare presenterade mig blev kontakten med           
informanterna enkel och snabb eftersom jag redan hade “godkänts” av en person            
de hyser förtroende för. Sammantaget har således samtliga informanter rekryterats          
via “kontakter” vilket möjliggjorde en snabb och säker svarsfrekvens, men          
motverkar generaliserbarheten eftersom urvalet inte är slumpmässigt, vilket        
konstaterats i föregående stycke (Esaiasson 2017, s. 171).  
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Figur 4.  Sammanställning av informanter L2.   
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6. Genomförande, bearbetning och analys 
Den personliga intervjun är ett överlägset verktyg när det handlar om att undersöka             
ett område som är komplext och där det finns risk för missförstånd. Personliga             
intervjuer ger mer detaljerade beskrivningar än de man eventuellt kan få fram vid             
enkäter (Esaiasson 2017, s. 244). Men självklart innebär mötet mellan intervjuare           
och informant vissa etiska betänkligheter. Kvale och Brinkmann beskriver         
intervjuundersökningen som ett “moraliskt företag” (Kvale & Brinkmann 2014, s.          
97). Som intervjuare har forskaren ett moraliskt etiskt ansvar gentemot mina           
informanter. De moraliska inslagen i forskningsprocessen utgörs bland annat av          
konfidentialitet, informanternas samtycke och frihet till medverkan samt        
eventuella konsekvenser för deltagarna. Dessa frågor behandlades i ett “Letter of           
consent” som varje deltagare fick ta del av och samtycka till genom signering, före              
intervjun. Här presenterades studiens syfte, full anonymitet garanteras för         
deltagaren samt frivillighet i fråga om att fullfölja intervjun ( Bilaga 1).  

Själva intervjuerna genomfördes i ett ostört anslutande rum till         
informanternas skola. Detta för att göra intervjun smidig för deltagarna och frigöra            
tid eftersom deltagarna hade lektioner före och efter själva intervjun. Fejes och            
Thornberg (2015, s. 152) nämner val av plats som ett av de betydelsefulla             
momenten inför genomförandet och rekommenderar att befinna sig på en plats           
som har anknytning till studien, i det här fallet en skola. Själva intervjun tog              
mellan 30-40 minuter och anteckningar fördes på medförd laptop (Kylén 2004, s.            
40). Även om bandning och transkribering kan underlätta genom att man har all             
fakta inspelad, valde jag bort detta moment vid intervjuer med inlärarna. Vissa            
deltagare uttalade skepsis mot att förekomma i ljud och /eller bild och jag valde då               
att använda samma metod rakt igenom och endast föra anteckningar på laptop.            
Istället valde jag att gå igenom och göra kompletteringar direkt i anslutning till             
själva intervjun (Kvale & Brinkmann 2014, s. 171). Detta är en teknik jag har god               
vana av som journalist. Intervjuerna med de två språklärarna bandades däremot då            
informanterna talade en mer avancerad franska och inte hade några betänkligheter           
kring ljudupptagning.  

Kvale och Brinkmann (2014, s. 144) nämner de första minuterna av           
intervjun som avgörande. Det är här intervjuaren etablerar trygghet och förtroende           
samt en kontakt med sin informant. Som avstamp till intervjun berättade jag kort             
om mig själv, min bakgrund och syftet med studien. Vi gick tillsammans igenom             
Letter of consent som deltagaren signerade. Därefter startade jag med själva           
frågebatteriet. Detta scenario förespråkas av Kvale och Brinkmann (2014, s. 144)           
för att skapa ett tryggt klimat, en personlig ton och öppenhet i samtalet. De              
förberedda frågeställningarna utgjorde grunden för intervjun vilka kompletterades        
med följdfrågor där det föll sig naturligt och för att fördjupa eller vidareutveckla             
ett tema. Den typen av “trattformade” intervjumetod kallar Kylén (2009, s. 31) för             
“mindre styrd intervju”, eller “halvstrukturerad” som den också kallas i Kvale och            
Brinkmann (2014, s. 154). Efter en öppen fråga snävar man, trattar ner, mot det              
ämne som man vill ha svar på.  

 
 
 

 
17 



 
 

 
 
Varje informant intervjuades vid ett separat tillfälle och efter intervjun gick jag            
igenom och skrev rent svaren medan intervjun fortfarande var färsk i minnet. Då             
samtliga intervjuer var genomförda, jämfördes och analyserades resultaten utifrån         
med utgångspunkt ifrån Oxfordmodellen.  
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras informanter, det insamlade intervjumaterialet och analys          
av detsamma.  
 

 
  Fig 5. Tabell med informanter L2 och ett urval av deras inlärarstrategier 

 
 
 

 
19 



 
 

7.1 Inledning  
Syftet med detta arbete är att beskriva förekomsten av inlärarstrategier vid           
andraspråksinlärning och analysera eventuell koppling till andra faktorer som kan          
påverka val av strategi.  
   
 
7.2 Direkta strategier 
 
7.2.1 Minnesrelaterade strategier 
Minnesrelaterade strategier handlar om att hitta praktiska sätt att processa ny           
information och integrera den i långtidsminnet (Oxford 1990, s. 37). Vanliga           
strategier för att uppnå detta är organisera och repetera nya ord/begrepp. Koppla            
ny information till känd information genom att använda bilder eller andra           
associationer (Chamot et al. 1990, s. 45). 

Som L2 och bosatt i målspråkslandet utsätts man dagligen för “språkbad”           
och möter en stor mängd nya ord. Flera informanter (K, F, Y) hade en särskild               
anteckningsbok där de antecknade nya ord. Y beskrev utförligt hur hen hade            
utvecklat en egen strategi för att gradvis bemästra ett nytt ord eller begrepp på              
franska. Först antecknade hen ordet, därefter översatte hen det, frågade om hjälp            
med att uttala ordet korrekt. Hen lärde in ordet genom att säga det högt, placerade               
in ordet i en mening och kontrollerade med lärarens hjälp om ordet var korrekt              
använt. Y:s trappstegsstrategi påminner om Oxfords minnesrelaterade strategier        
som kallas för CARE: Creating mental linkages, Applying image and sound,           
Reviewing well and Employing action (1990, s. 38). 

Y hade överlag utvecklat egna personliga strategier anpassade efter hens          
personlighet. Ett annat exempel var att hen nattetid brukade titta på så kallade             
Pilms, textade filmklipp för barn som man kunde titta och lyssna och läsa             
samtidigt. 
 
7.2.2 Kognitiva strategier  
Till de kognitiva strategierna hör förmåga att bearbeta ny information och processa            
den så att den blir till kunskap. Chamot beskriver den kognitiva processen i             
språklärande som “en medveten operation kopplad till inkommande information så          
att den leder till lärande” (Chamot et al 1990, s. 45) .  

Här konstaterades att samtliga informanter använde sig av denna kategori i           
olika omfattning. G som inte pluggade så mycket utanför skoltid hade hittat ett sätt              
att använda post-it lappar som hen klistrade över dagens anteckningar för att            
summera och highlighta viktiga grammatiska moment.  

T och K använde färger för att tydligt urskilja ändelser vid verbböjningar            
och kunde därigenom gruppera verben i olika kategorier (fig 4). V hade en             
förkärlek för moderna appar som hen ansåg var “smidigt och praktiskt verktyg att             
integrera språkinlärning i mitt pressade schema”. 
 
7.2.3 Kompensatoriska strategier 
Kompensatoriska strategier syftar till att förstå och eller göra sig förstådd även om             
man saknar vissa ord eller inte behärskar språket fullständigt. Många L2 använder            
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instinktivt “bryggor” från modersmålet, andra språk eller kroppsspråk för att göra           
sig förstådd.  

Bland mina informanter kunde jag iaktta olika kompensationsbeteenden        
och som jag tolkade hade bäring på personligheten. Den mer introverte Y använde             
pauser för att söka rätt ord eller förstå, hen lyssnade både inåt och utåt. Den mer                
extroverte F pratades sig istället runt till dess att hen hamnade rätt. Eftersom F:s              
franska var färgat av hens kinesiska modersmål så hade tränats i att ta om samma               
mening och modifiera orden till dess att mottagaren förstod.  
  
 
7.3 Indirekta strategier 
 
7.3.1 Metakognitiva strategier  
Samtliga informanter gav intrycket av en stor medvetenhet i sina studier även om             
vägen till målet såg lite olika ut och tog olika mycket tid i anspråk. Informant V                
som hade studerat flest språk hade en uttalad syn på den metakognitiva aspekten i              
språkstudier:  
  

Det viktiga när man studerar ett andraspråk är att vara självdisciplinerad och            
studera lite varje dag. Att ständigt fylla på språket och att studera efter en              
medveten metod som passar just dig. (Informant V).  

 
V använde flera olika appar för att öva franska glosor, verb och grammatik. Bland              
annat appen Conjugeur, Projet Voltaire, Mon coach samt Améliorer ton francais.           
När han hade träffat på ett nytt ord eller ett verb så skapade han en mening med                 
verbet för att även lära sig preposition som hör till och kontext där ordet/verbet              
används rätt.  

Informant K använde eftermiddagen efter skolan till att gå igenom och           
“bottna” i de nya språkkunskaperna. Det här var ett angreppssätt som hen utarbetat             
under sina högskolestudier i Thailand. 

Den flitigaste studenten F hade en trägen coach i sin mor. Hon hade lärt ut               
sina egna studietekniker från tiden då hon läste engelska på universitetet. I det             
avseendet kan man hänvisa till fördelen med tidigare studieerfarenhet och          
föräldrarnas socio-ekonomiska bakgrund (Abrahamsson 2009, s. 198).  
 
7.3.2 Affektiva strategier 
Bland mina informanter var K och V de som tydligast uttalade nyttan av aktiv              
användning av affektiva strategier. Då V hade erfarenhet av utmattningssyndrom          
hade hen lärt sig KBT relaterade tekniker för att slappna av och att vända negativa               
tankar. Detta hade hen även nytta av nu under sina franska studier och i synnerhet               
då hen befann sig i olika sociala sammanhang och förväntades prata franska. K var              
öppen med att hen var blyg av naturen och kunde låsa sig i sociala sammanhang.               
Hen hade upptäckt effekten av att använda musik både för att lära sig franska men               
också för att det försatte hen i en positiv sinnesstämning där hen “kände sig glad               
och kapabel”. Då hens partner var från Frankrike befann hen sig ofta i situationer              
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där hen tvingades att kommunicera på franska och med självpeppningsverktyg och           
ständig träning hade hen successivt sänkt den psykologiska spärren mot detta.  

Att vara öppen med och erkänna sina känslor, även de mindre positiva, är i              
sig en affektiv strategi och ett led i självkännedom som möjliggör ett aktivt             
användande av de stärkande affektiva strategierna (Ehrman 2003, s. 319).  
 
7.3.3 Sociala strategier  
Sociala strategier är riktade utåt, mot omgivningen och kommunikationsbaserad.         
Här upplevde jag en stor variation ibland mina informanter. Kommunikation med           
andra på ett språk man inte behärskar kräver självförtroende och mod. Här            
utmärkte sig två av mina informanter som ytligt sett skulle beskrivas som            
extroverta eller fältberoende. Informant F med sitt goda självförtroende uppgav att           
hen aldrig tvekar att tilltala infödda på franska och detta trots att hens franska lät               
väldigt “kinesisk”. G som behärskade flera språk hade en stor språkbank att ösa ur              
men upplevde samtidigt en språkkrock i huvudet som ställde till det ibland:  
 

Jag vill gärna ha kontakt med den jag pratar med och tycker inte om att tala i                 
telefonen. Jag har ju fyra språk igång samtidigt här uppe (pekar på huvudet) och              
vill att det ska komma ut rätt. Min fördel är att jag har lätt att få kontakt med folk,                   
jag har grannar, vänner som är hos mig hela tiden så jag får mycket träning i att                 
prata franska. (Informant G) 

 
En informant som hade större utmaningar i fråga om att kommunicera på franska             
var K. Jag bevittnade en situation där hen ställde en fråga till en fransktalande              
person, som svarade på engelska, vilket inte direkt stärkte K:s självförtroende i att             
fortsätta på franska. Efteråt summerade K att hen får “hjärtklappning och låser mig             
när jag måste prata med främlingar”. I föregående stycke utvecklar jag hur K har              
arbetat med affektiva strategier för att hantera kommunikativa utmaningar.  
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Informant T Informant G Informant G 

Informant F Informant F Informant K 

 
Figur 6 - Exempel på kognitiva strategier hos L2. 
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8. Diskussion 
Här redovisas metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser och avslutande       
reflexion samt förslag på fortsatt forskning.  
 
 
8.1 Metoddiskussion 
Det personliga mötet med en informant leder ofrånkomligt till en form av            
påverkan, den så kallade “intervjuareffekten” som innebär att informanten svarar          
utefter vad man tror att intervjuaren önskar (Esaiasson 2017, s 243), därmed kan             
realibilitetsfrågan med rimlighet ställas. Hade en annan forskare fått samma svar           
som jag? Jag kan bara svara med att motivera valet av intervjumetod med att en               
annan mer neutral metod som exempelvis enkätfrågor, inte hade kunnat ge samma            
uttömmande och personliga svar. I val av metod har jag satt mål och syfte främst,               
att låta L2 själva beskriva strategier och val av dessa. Jag hade dock ett              
standardbatteri med kategoriserade frågor som ställdes till samtliga informanter         
vilket gav en liknande struktur kring samtliga intervjuer, även om jag i            
semi-strukturerad anda lät informanten svara fritt och svara på följdfrågor.          
Begreppet objektivitet kan ju även tolkas enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 260)             
som att låta “objektet” komma till tals, även om så sker genom intervjuarens             
förmedlande hand.  

Jag har iakttagit och följt de forskningsetiska reglerna genom att informera           
informanterna om studiens syfte, respekt för anonymitet och frivillighet att delta.           
Jag har även anmält personuppgiftshantering till Högskolans data-        
behandlingscentral. 

Valet att anteckna istället för att göra ljudupptagningar grundade sig på att            
några av dem ställde sig skeptiska till att bli inspelade. Jag valde då att              
genomgående föra anteckningar på laptop vid själva intervjun vilket är en metod            
jag ofta använt i tidigare journalistiska uppdrag och där jag har en god rutin. Jag               
följde även rekommendationerna i Den kvalitativa forskningsintervjun: att gå         
igenom svaren direkt efter intervjun för att säkerställa att jag hade fått med det              
väsentliga från intervjun medan den var färskt i minne (Kylén 2004, s. 40). 

Generaliserbarhetsfrågan är knappast relevant med ett så begränsat        
underlag. Syftet med studien är dock ett annat än att slå fast en “sann bild”. I det                 
aktuella fallet handlar det om att göra ett stickprov, en djupdykning och bidra till              
en ökad förståelse kring strategianvändning i språkstudier. I så motto har målet            
uppnåtts; fältstudien ger en indikation på vilken typ av inlärarstrategier som           
används och faktorer som kan påverka val av strategi (Kvale & Brinkmann 2009,             
s. 281).Vad gäller valet av Oxford som referens till inlärarstrategier så har           
modellen varit till stor nytta eftersom Oxford är den språkforskare som kanske har             
ett av det mest omfattande analysen av olika sorters inlärarstrategier. Jag hade            
även kunnat välja att analysera resultatet mot någon av de många andra            
namnkunniga inom området som Chamot & O’Malley (1994) eller Ellis (2000),           
dock ansåg jag att Oxford tillförde en större bild och djup i sin mer djupgående               
analys.  
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9. Resultatdiskussion 
 

For decades researchers have said that effective learners are typically aware of            
their strategies for learning, can judge the effectiveness of these strategies and            
can choose strategies well. (Hurd & Lewis 2008, s. 51).  

 
Syftet med detta examensarbete var att utforska förekomsten av vissa          
inlärarstrategier genom att låta L2 själva beskriva och motivera strategier de           
använder för att effektivisera inlärning av sitt andraspråk. Frågeställningarna som          
låg till grund för studien och som ska diskuteras här var: 
 
1.Vilka strategier beskriver andraspråksinlärare som effektiva för att lära sig          
franska? 
 
2.Vilka faktorer kan påverka val av strategi? 
 
För att söka svar på dessa frågor har en fältstudie genomförts i form av              
semistrukturerade djupintervjuer med sex andraspråksinlärare i franska och två         
undervisande fransktalande lärare i franska. Materialet har analyserats utifrån         
Oxfords modell för språkinlärning. Här skall jag diskutera resultat och slutsatser           
utifrån mina iakttagelser. Mina slutsatser jämför jag dels mot teorier från           
litteraturen, dels mot de två FLE-lärare som ingick i mitt material.  

Studiens resultat begränsas givetvis av de omständigheter och        
förutsättningar som rådde under fältstudien. Optimalt hade varit att kunna följa           
informanterna över en längre tidsperiod för att kunna observera dem “in action”            
det vill säga i klassrummet och på fritiden för att iaktta de olika strategierna.              
Studien bygger på informanternas egna utsagor vilket självklart påverkar dess          
generaliserbarhet och även validitet (Esaiasson 2017, s. 59). Vad gäller L2:s           
personlighet och hur den eventuellt påverkar val av strategier så hade det krävts en              
mer omfattande psykologisk analys än den som var möjlig vid detta tillfälle.  
 
 
9.1 Växlar mellan flera olika strategier  
Precis som citatet i början av detta avsnitt, konstateras även i detta arbete att L2               
använder sig av och har tillgång till, ett flertal olika strategier. För det andra att de                
växlar mellan strategier beroende på vilken uppgift de har framför sig. Väsentligt i             
sammanhanget är beskrivningen av L2 som en aktör som gör aktiva val. Den             
drivne andraspråksinläraren är en självständig protagonist i sin egen läroprocess          
snarare än passiva mottagare av kunskap levererad av läraren (Hurd & Lewis,            
2008, s. 273).  

 
 
 

 
25 



 
 

 
Bland de L2 som jag träffade hade alla en tydlig bild av sig själva som L2, en                 
medvetenhet om var de befann sig i sin process och det mål de hade satt upp                
framför sig. “Jag drömmer om att blir läkare för att kunna hjälpa andra”, berättade              
19-årige F.  

För att nå målet hade samtliga L2 utarbetat ett flertal olika strategier som             
de använde sig av dagligen. Antalet strategier varierade men samtliga informanter           
använde sig av både direkta och indirekta strategier. Kopplingen mellan aktiva val            
av flera strategier anpassade efter uppgift, situation och lämplighet parad med en            
hög grad av vilja, driv och motivation är en framgångsfaktor som även bekräftas             
av läraren S med fyra års erfarenhet av att undervisa L2 i franska:  
 

Om jag skulle lyfta fram en egenskap bland alla som är en tydlig markör för en                
framgångsrik andraspråksinlärare så är det drivet och viljan att gå vidare utan att             
vara rädd för, eller bli blockerad av motgångar eller svårigheter på vägen. Dessa             
egenskapen trumfar högre än tidigare akademiska studier eller din sociala          
bakgrund. Den framgångsrike inläraren jag möter är nyfiken, frågar mycket,          
vänder sig utåt och tar kontakt med infödda fransmän. (Lärare S) 

 
 
9.2 Studievana - tillgång men inte förutsättning 
Tidigare studievana är en klar fördel i skolbänken konstaterade lärarna S och M             
och har bäring framförallt på de metakognitiva strategierna, det vill säga förmågan            
att kunna planera och utvärdera sina studier. L2 som har erfarenhet av att ta in och                
processa ny information har även lärt känna sig själva och hittat sina personliga             
strategier. Här var K ett typiskt exempel som under studierna hade lärt sig att hen               
behövde gå igenom och “bottna” i dagens genomgångar för att hen skulle kunna ta              
till sig informationen. Och att hen använde musik för att koppla av och ladda sig               
inför plugget. Men jag konstaterade också att G med 5 år på högskola inte använde               
sig av så många olika direkta strategier, däremot hade hen en stor tillgång av sin               
extroverta personlighet och kompenserade mindre tid för läxläsning med att          
kommunicera med fransktalande. Informant Y med endast åtta år i grundskola           
hade genom sin begåvning och kreativa läggning utarbetat helt egna strategier som            
hen använde dagligen, även hen driven av ett tydligt mål att plugga vidare.  
 
 
 
9.3 Personlighet och val av strategi 
Min tredje slutsats är att skillnaden mellan fältberoende/fältoberoende personlighet         
eller extrovert/introvert spelar stor roll för vilka strategier man väljer och behöver            
för att våga börja använda det nya språket. De sociala strategierna som handlar om              
att vända sig utåt, ställa frågor och interagera med målspråkstalarna användes i            
olika hög grad och, som jag tolkar det, beroende på läggning men även ursprung.              
Lärare M reflekterar och jämför två kvinnliga elever som använde sig av            
sociala/affektiva strategier i olika omfattning och med tydligt resultat:  
 

Den ena kvinnan försöker, även om hon gör fel och pratar på. Hon använder              
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gester och lite andra språk för att göra sig förstådd. Den andra kvinnan har levt               
isolerat och inte talat franska utanför klassrummet. Att stanna hemma i sin vrå är              
förödande om du vill lära dig ett nytt språk. Du måste pressa dig själv att söka dig                 
ut, att prata med folk även om du riskerar att göra fel så är det mycket bättre än att                   
inte försöka alls. (Lärare M). 

 
Bland mina informanter såg jag att G med sina fyra språk var en aktiv              
kommunikatör både i klassrummet och på fritiden. K som beskrev sig som blyg             
behövde aktivt använda sig av affektiva strategier för att våga prata franska, medan             
Y inte hade mycket kontakt alls med fransktalande, däremot aktiv på lektionerna. I             
fallet med Y känns det relevant att koppla tillbaka till Schumanns           
ackulturationsmodell. Avståndet från den egna kulturen och målspråkskulturen kan         
upplevas som en större eller mindre barriär både språkligt, kulturellt och socialt            
(Lindberg, 2004 s, 19). I Ys fall kompenserade hen den bristande kontakten med             
fransktalande med att vara aktiv under lektioner och att ha en etablerad kontakt             
klasskamrater-och-lärare.  
 
 
9.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att flera olika strategier används av          
samtliga informanter, i olika utsträckning och i olika grad av medvetenhet. Jag kan             
även urskilja faktorer som kan ligga bakom vilken typ av strategier man väljer att              
använda. Jag är dock medveten om studiens begränsningar som avspeglar sig i            
resultatet.  

Oxfords modell med dess detaljrikedom var i det här sammanhanget både           
en tillgång men samtidigt ett så pass avancerat “mätinstrument” att jag inte kunde             
utnyttja den fullt ut. För detta hade krävts en mycket större och mer omfattande              
studie än denna. Eftersom inlärarstrategier, och särskilt de indirekta, är abstrakta           
företeelser så är de också svåra att mäta. Ibland kan det tyckas svårt att särskilja               
den ena strategin från de andra eftersom de i många fall tangerar varandra och går               
in i varandra.  
 
 
10. Avslutande reflexion 
Mötet med andraspråksinlärare har berikat mig på flera plan. Jag återkommer till            
min inledning där jag konstaterade att mina informanter hade en gemensam           
nämnare: att erövra det franska språket. Med detta undantag var alla olika vad             
gäller ålder, kön, bakgrund och etnisk tillhörighet. Däremot hade samtliga skaffat           
sig ett batteri av verktyg, strategier för att uppnå sitt mål. I sammanhanget kan man               
med rätta se ordet strategi i dess ursprungliga mening: ett medel för att vinna. För               
all form av lärande förutsätter en kamp och ett aktivt engagemang, menar Roger             
Säljö (2014):  
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Kunskapen har en varm karaktär. Kunskap kommer vi att förstå som knuten till             
argumentation och handling i sociala kontexter och som resultat av aktiva försök            
att förstå och hantera världen. (Säljö 2014, s. 26) 

 
Mot bakgrund av att jag själv står inför att kliva in i skolans värld och arbeta som                 
språklärare kan jag se hur jag skulle kunna använda mig av den här studien i mitt                
arbete. Även om jag valt att fokusera strategier hos L2 i en annan kontext än den                
svenska skolan, har jag stärkts i min övertygelse att kunskapen om språkinlärning            
är snarlika oavsett nationalitet, bakgrund, ålder eller kön. De verktyg och strategier            
mina informanter berättat om är i högsta grad applicerbara på språkundervisning           
hemma i Sverige. Möjligen med den stora skillnaden i motivation. Mina           
informanter var tvungna att erövra ett nytt språk för att kunna överleva. I Sverige              
är franska ett modernt språk som många väljer mest för att få poäng.  

Jag ser också potentialen både till vidare forskning och till egen praktik i             
att lära ut denna “krigskonst”. Det blev tydligt hur avgörande det är att L2 har en                
medveten studieteknik för att snabbt och effektivt lära sig språket. Som blivande            
lärare tänker jag mig att “hur-frågan” vad gäller inlärning av ett nytt språk också              
har en plats i undervisningen. Genom att lära ut strategier och presentera en             
variation av olika sätt att ta sig an en uppgift, kan man ge eleverna väsentliga               
verktyg för sitt fortsatta lärande.  

Genom att integrera effektiva och rätt utprovade strategier i undervisningen          
kan man även uppnå ett demokratiskt syfte; de mindre studievana elever kan få             
hjälp att snabbare och bättre uppnå både learning och acquisition. Om kunskap är             
makt, så är språket vägen från utanförskap till innanförskap och en möjlig framtid i              
det nya landet. I våra tider med en stor tillströmning av nyanlända barn i våra               
skolor ser jag ett gyllene tillfälle till fortsatt forskning med fokus på vilka             
inlärarstrategier som passar bäst för vilka elever och vilka faktorer som skall tas             
hänsyn till när man väljer strategier för att lära sig ett andraspråk.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Informationsbrev till informanter 
This letter contains information about a qualitative study focusing on study           
techniques and second language learning.  
 
Title of study 
Effective methods for learning a second language. Qualitative study based on           
interviews with L2 learners about the autonomy study technique and the           
development of their language skill. 
 
Principal investigator 
Paula Wolters 
Dalarna university KPU-programmet 
Phone +46 23 77 80 00 
E-mail <info@du.se> 
 
Background 
You are hereby invited to participate in a research study. Before you decide to              
participate in this study, it is important that you understand why the research is              
being done and what it will involve. Please take the time to read the following               
information carefully. Please ask the researcher if there is anything that is not clear              
or if you need more information. 
Purpose of study 
Investigate to what extent L2 apply autonomy learning i e study technics to get a               
stable, quick and effective knowledge of the goal language. The overall purpose is             
to answer to the question if there is a connection between an elaborate study              
technique and the speed of mastering the goal language. 
Study Procedure 
Qualitative interviews are going to be implemented with approximately six to eight            
L2 :s and two L2-teachers. The interviews are being recorded and partly            
transcribed.  Each interview will last for 45-60 minutes. 
Selection of participants 
The participants of this study volonteer after being introduced to the study in class.              
The participants should represent a variation of nationality/origin, age, gender and           
academic background. 

Risks and benefits for the participants 
Participation in this study implies minimal personal and none material risk. The            
participants identity will not be revealed – all participants will be described as             
Participant A, B, C etc. The participants are free to select how much and which               
information to give away. 
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There will be no direct benefit or compensation for volonteering to the study.             
However we hope that the study in itself will broaden the understanding and             
underline the importance of elaborating an effective study technique designed to           
match personality, studygoals and time to put into the studies. The study in its              
whole can be presented to the participants on request to the Investigator. 
 
Confidentiality 
Every effort will be made by the researcher to preserve your confidentiality            
including assigning code names/numbers for participants that will be used on all            
researcher notes and documents. Notes, interview transcriptions, and transcribed         
notes and any other identifying participant information will be stored on an            
usb-stick. When no longer necessary for research, all materials will be destroyed. 
The researcher and the members of the researcher’s committee will review the            
researcher’s collected data. Information from this research will be used solely for            
the purpose of this study and any publications that may result from this study. 
Each participant has the opportunity to obtain a transcribed copy of their interview.             
Participants should tell the researcher if a copy of the interview is desired. 
 
Volontary participation 
Your participation in this study is voluntary. If you do decide to take part in this                
study, you will be asked to sign this consent form. If you decide to take part in this                  
study, you are still free to withdraw at any time and without giving a reason. You                
are free to not answer any question or questions if you choose. This will not affect                
the relationship you have with the researcher. 
 
Presentation of the study 
The study will be presented as an exampaper, an obligatory task of the final exam               
of the teachers program in Dalarnas Högskola. 
 
Further information 
To get further information about this research please contact the investigator           
(Paula Asarnoj) or the supervisor (André Leblanc) at the following. 
 
Paula Wolters 
E-mail : paula@asarnoj.se 
Cell : +46 70 229 9001 
 
André Leblanc 
E-mail : all@du.se 
Phone : +46 23 77 83 47 
  
Consent 
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By signing this consent form, I confirm that I have read and understood the              
information and have had the opportunity to ask questions. I understand that my             
participation is voluntary and that I am free to withdraw at any time, without              
giving a reason and without cost.  I voluntarily agree to take part in this study. 
  
Lorient,      2018          Participant      Investigator  

 
 
 

 
33 



 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor L2 

Personalia 
Namn 
E-mail 
Mobiltelefon 
Ålder 
Familj/Civilstånd 
Nationalitet 
Yrke / Tidigare (akademiska) studier 
Ankomst till Frankrike  
Modersmål 
Andraspråk 

Hur skulle en vän beskriva din personlighet? 
Extrovert 
Introvert 
Analytisk 
Kreativ 
Självsäker 

Självuppskattad nivå skala 0-5 
Hörförståelse 
Tala franska  
Läs-skrivfärdigheter 

Inlärarstrategier 
Utmaningar och möjligheter 
Vilken del av franska som andraspråk (FLE) finner du mest utmanande (tala, läsa,             
höra) 
I vilken del av inlärandet av FLE känner du dig mest säker?  
(Tala, läsa, hörförståelse)  
Vilka är dina största hinder vad gäller att lära dig FLE? 
Vilka är dina styrkor vad gäller FLE? 

Beskriv dina strategier för att lära dig FLE  
Hur mycket tid lägger du ned på FLE utanför klassrummet?  
Fördelat på: 
Vokabulär 
Grammatik 
Hörförståelse 
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Intervjufrågor Andraspråkslärare FLE 
Avgörande faktorer för L2 i FLE 
 
Vad anser ni viktigast vad gäller att studera FLE 
*Strategier och metoder 
*Personliga kvalitéer 
*Tidigare studier 
*Utvecklad studieteknik  
*Socioekonomiska faktorer 
*Ålder, modersmål, kulturella och geografiska faktorer 
*Beskriv några egenskaper hos era elever som är avgörande föra att de skall lyckas              
med FLE. 
*Kan ni förutsäga vem som kommer att utvecklas snabbast/lära sig FLE mest            
effektivt? Förklara och motivera.  
*Om ni skulle ge tre råd till en framtida FLE elev - vad skulle det vara?  
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