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Abstract 

 

”Inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning” är en kvalitativ och 

kvantitativ studie som belyser tre elevers strategier vid språkinlärning. 

Studien bygger på tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och 

enkäter. Informanterna representerar olika språk, länder och kulturer och 

kommer från Asien, Afrika och Europa. Informanterna är elever vid en 

gymnasieskola. 

     Uppsatsens syfte är att identifiera och belysa de olika inlärningsstrategier 

som elever använder sig av vid andraspråksinlärning. Inlärningsstrategier vid 

andraspråksinlärning är olika strategier som inläraren medvetet eller 

omedvetet använder sig av vid språkinlärning. Strategierna delas i denna 

studie in i direkta och indirekta strategier. Vid intervjuerna och i enkäten 

beskriver informanterna olika inlärningsstrategier.  

     Sammanfattningsvis visar resultaten att de strategier som beskrivs i 

tidigare forskning även används av eleverna i denna studie. De sociala 

strategierna är de mest framträdande strategierna i denna studie av 

inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning. 

 

Nyckelord 

Andraspråksinlärning, inlärningsstrategier, SILL (Strategy Inventor for Language 

Learning), direkta strategier, indirekta strategier, motivation, attityd 

 

Tack till handledare Gudrun Svensson och examinator Shirely Näslund 
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Uppsatsens titel på engelska är följande: 

Learning strategies in second language acquisition 
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1Inledning 
 

I uppdraget som lärare i Svenska som andraspråk bör man känna till och 

arbeta för och med de inlärningsstrategier som nyanlända elever i skolan 

använder sig av för att tillägna sig målspråket.  

     Alla barn under 18 år har rätt att lära sig läsa och skriva. Under det senaste 

året har Sverige tagit emot ett stort antal barn och ungdomar som är på flykt. 

Det har bidragit till en ökad belastning på olika samhällstjänster som till 

exempel mottagningsenheter och skolor. Skolorna i Sverige fått anstränga sig 

till sitt yttersta för att möta behov av skola och utbildning. Det är oerhört 

viktigt att nyanlända snabbt får tillgång till skola och utbildning för att kunna 

skapa sig en ny och bättre framtid i Sverige.  

     I dag förväntas nyanlända elever att snabbt tillägna sig det svenska språket 

för att de så fort som möjligt ska integreras i det svenska samhället. Ofta talas 

om att språket är nyckeln in i samhället för nyanlända och det är språket som 

gör det möjligt för individen att skapa sig en ny framtid och ett nytt liv i det 

nya landet. Därför är det av stor vikt att både elever och lärare känner till hur 

och på vilket sätt andraspråksinlärning går till. Det vill säga vilka olika 

inlärningsstrategier som elever kan använda sig av vid andraspråksinlärning 

för att underlätta och påskynda inlärningen. Syftet med den här studien är att 

försöka kartlägga vilka inlärningsstrategier nyanlända elever använder vid 

andraspråkinlärning. Syftet är också att kartlägga om några strategier är mer 

frekventa än andra och vilka anledningarna i så fall är till det. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva nyanländas inlärningsstrategier vid 

andraspråksinlärning.  

För att nå syftet med studien formuleras följande frågor:  

 Vilka inlärningsstrategier tillämpar eleverna vid 

andraspråksinlärning?  
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 Finns det inlärningsstrategier som används mer frekvent av eleverna 

och vilka är i så fall anledningarna till det?  

 

1.2. Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen inleds med att i kapitel 1 beskriva situationen i dagens skola där 

många nyanlända elever snabbt behöver lära sig svenska. Syfte och 

frågeställningar i uppsatsen presenteras också. Därefter följer teoretisk 

bakgrund och tidigare forskning i kapitel 2. Kapitel 3 beskriver metod och 

material. Kapitel 4 utgörs av de etiska principerna och kapitel 5 redovisar 

resultaten av intervjuer och enkäter. Kapitel 6 innehåller diskussion följt av 

kapitel 7 med slutsats och framtida forskning. I det avslutande kapitel 8 tas 

metodreflektioner upp.  

 

2 Tidigare forskning 
Den teoretiska bakgrunden börjar med en historisk beskrivning av synen på 

inlärning under rubriken 2.1. med de forskare som lagt grunden för inlärning 

och inlärningsstrategier för att sedan under rubrik 2.2. inriktas på olika 

inlärningsstrategier hos individen själv. Den historiska tillbakablicken visar 

att forskningen har gått från att vara inriktad på synliga aktiviteter vid 

inlärning som belöning och bestraffning till att mer inriktas mot 

beskrivningar av de aktiviteter som utgår från den enskilda individen vid val 

av inlärningsstrategier och inlärning.  

 

2.1. Behavioristisk och kognitiv inlärningsforskning 
 

Synen på inlärning tar sin början i forskning som startade för över hundra år 

sedan. Denna forskning har lagt grunden till den forskning som bedrivs idag 

om till exempel inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning (Holt mfl. 

2012). Tidigare rådde delade meningar bland forskare huruvida inlärningen 

sker enligt behavioristiska modeller eller kognitiva modeller. Den 
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behavioristiska modellen har formats av forskare såsom Pavlov (1849-1936), 

Watson (1878-1958) och Skinner (1904-1990). Gemensamt för dessa 

forskare var synen på inlärning som en handling, ett beteende, ett uttryck 

utifrån omgivningens påverkan (Holt mfl. 2012). Pavlovs experiment med 

hundar (tidigt 1900-tal) är ett typexempel på inlärning enligt behavioristisk 

modell och som kom att kallas för betingad inlärning. Experimentet visade 

hur hundar utsöndrade saliv då de vid upprepade tillfällen hörde signalen som 

ljöd samtidigt med matutdelning.    Senare behövdes endast signalen ljuda 

och ingen mat serveras för att hundarna skulle utsöndra saliv (Holt mfl. 

2012).  

     Vidare menade Watson (tidigt 1900-tal) att inlärning bara handlar om hur 

individen belönas eller bestraffas.  Han menade att om han skulle få ta hand 

om en grupp nyfödda barn skulle han utifrån fostran forma dem till exakt det 

han valde att de skulle växa upp till, till exempel läkare, advokat, artist, 

tiggare eller tjuv. Allt berodde endast på hur fostran utfördes (Holt mfl. 

2012).  Skinner (1900-talet) menade att det sker en ytterligare förstärkning av 

inlärningen om en belöning eller bestraffning används vid inlärning och detta 

kom att kallas för instrumentell betingning (Holt mfl. 2012). En persons 

beteende är helt beroende på hur omgivningen har belönat och bestraffat 

individen. Behavioristiska inlärningsstrategier handlar mer om påverkan 

utanför individen och inte strategier som formas inne i den egna individen.  

     Mycket av den tidens forskning upptäckte dock mönster och regler som är 

specifik för inlärning och den behavioristiska forskningen lade en grund för 

fortsatt forskning vad gäller inlärning (Holt mfl. 2012). Enligt den 

behavioristiska modellen är det endast in- och utflödet i 

andraspråksinlärningen som är möjligt att granska och inte processerna 

däremellan. Behaviorismen menar att det är vad till exempel eleverna 

undervisas om och vad eleven sedan producerar som är det intressanta och 

mätbara (Abrahamssson 2009). 
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Parallellt med den behavioristiska forskningen växte den kognitiva 

inlärningsmodellerna fram genom forskare som Jean Piaget (1896-1980), 

Noam Chomsky(1928-), Carl Rogers(1902-1987) och Alan Baddeley (1934). 

Många av den tidens forskare menade att språk och språkinlärning var allt för 

komplicerat för att enbart kunna beskrivas och förklaras utifrån 

behavioristiska modeller. Forskare började nu alltmer studera mentala 

processer hos individen vad gäller till exempel hur personer resonerar och 

fattar beslut, skapar lösningar på problem och hur individen producerar och 

förstår olika språk (Holt mfl. 2012).  

     Till sin hjälp använde forskare sig av studier, observationer men också 

alltmer av den framväxande sofistikerade tekniska utrustning som gjorde det 

möjligt att följa och undersöka hjärnans aktivitet vid till exempel 

språkinlärning (Holt mfl. 2012). Piaget (1900-talet) är främst känd för sin syn 

på barnets kognitiva utveckling under de tidigare barnaåren. Piaget ansåg 

vidare att barns kognitiva förmåga blir mer sofistikerad ju äldre barnet blir. 

Han kom att kallas för konstruktivismens skapare eftersom han menade att 

det är individen själv som konstruerar sin kunskap. Chomsky (1900-talet) 

förespråkade att alla människor är födda med en inneboende förmåga till att 

skapa språk och att språkinlärning följer vissa givna regler.  Rogers (1900-

talet) menade också han att individen själv har en inneboende förmåga och 

kraft att skapa sig ett gott och meningsfullt liv. Han lyckades också i sin 

forskning identifiera olika strategier som individen använder sig av för att 

påverka sin egen situation (Holt mfl. 2012). Forskning som bedrivs av den 

kognitiva psykologen Baddeley (1900-talet) har utförligt förklarat minnets 

funktioner och vilka faktorer som kan påverka minnet (Holt mfl. 2012). 

Baddeley menade att arbetsminnet består av fyra komponenter. Det är den 

fonologiska loopen som bearbetar auditiv information. Det är det 

visuospatiala skissblocket som hanterar visuell information. Vidare är det 

centralexekutiven som koordinerar och styr de två tidigare komponenterna. 
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Till sist är det den episodiska bufferten som interagerar med långtidsminnet. 

Alla komponenter är exempel på mentala processer för språk och 

språkinlärning (Holt mfl.2012). Under 1960-talet flyttades fokus bort från 

behaviorismen och istället mer mot kognitiva teorier. Från att forskning 

tidigare har handlat mer om andraspråkinlärningens input och resultat till att 

mera fokusera på inläraren själv och de inlärningsprocesser som uppstår hos 

individen. Individen anses enligt kognitiva modeller dessutom vara både en 

aktiv och kreativ konstruktör av sitt eget lärande. Så kom de kognitiva 

modellerna mer att beskriva inlärning utifrån mentala processer och strategier 

(Abrahamsson 2009).  

 

2.2 Forskning om strategier vid andraspråksinlärning 
 

I följande avsnitt presenteras ett urval av nutida forskning vad gäller 

inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning som har bedrivits under de 

senaste fyrtio åren. Forskningsrapporterna presenteras i kronologisk ordning 

och trots att de spänner över en tämligen lång tidsintervall (år 1972-2012) 

finns många likheter i synen på inlärningsstrategier.  

     Selinker (1972), O’Malley m.fl (1985), Krashen (1988), Ellis (1994) och 

Granberg (2001) indelar strategierna i kognitiva (som har med förstånd och 

intellektuell förmåga att göra), metakognitiva (förmågan att se på sitt eget 

lärande från olika perspektiv) och sociala (förmåga att samspela med andra 

individer) strategier. Malmberg (2000) beskriver också inlärningsstrategier 

utifrån kognitiva, metakognitiva och sociala strategier. Dock skiljer sig 

Malmberg från de ovan nämnda forskare på så sätt att han har en annan 

ingång i sitt resonemang. Malmberg beskriver istället först vilka förmågor 

inläraren tränar när den använder olika strategier. Rod Ellis (1994), Nils 

Granberg (2001) och Claire Kramsch (2012) beskriver inlärningsstrategier 

vid andraspråksinlärning på ett delvis annat sätt än ovan nämnda forskare. 

R.Ellis (1994) belyser fem olika typiska strategier hos inläraren. Det är för 
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det första att fokusera på språkliga former: Det här är en strategi där 

inläraren ser språket som ett system som det kan jämföra med sitt modersmål 

för att se likheter och skillnader. Dessutom kan denna strategi handla om när 

inläraren ber infödda talare om hjälp med att hitta rätt form och uttal. För det 

andra är det fokus på innehåll och betydelse: Det här är en strategi där 

inläraren medvetet växlar mellan innehåll och form och samtidigt söker sig 

till autentiska situationer. För det tredje handlar det om aktivt deltagande: 

Inläraren använder sig av en strategi där hen är aktiv i undervisningen och i 

övrigt alla tillfällen som skapar andraspråksinlärning. För det fjärde är det 

medvetenhet: Ytterligare en strategi är att vara medveten om och vid den 

egna inlärningsprocessen. Det är också inläraren som är medveten om sin 

egen inlärning och de strategier som används vid olika tillfällen och med 

olika syften. Det kallas flexibel strategianvändning. Framgångsrika inlärare 

växlar mellan olika strategier utifrån olika uppgifter och situationer.    

Dessutom använder framgångsrika inlärare större antal olika 

inlärningsstrategier än mindre framgångsrika inlärare (Ellis 1994).  

     Granberg (2001) kartlägger de individuella inlärningsstrategierna som 

individen använder sig av i tillägnandet av ett nytt språk genom att relatera 

till de sex inlärningsstrategier enligt Oxford (1989).     Strategierna omnämns 

SILL (Strategy Inventor for Language Learning) och delas in i direkta och 

indirekta strategier Granberg (2001). SILL-metodens direkta och indirekta 

strategier är den metod som har används vid både intervju och enkät för 

denna studie. Strategierna beskrivs utförligare under metodavsnittet i kapitel 

3. Den tredje och sista forskaren som omnämns i denna studie har forskat om 

andraspråksinlärning är Kramsch (2012). Hon skiljer sig från de övriga 

genom att betona de affektiva strategierna vid andraspråkinlärning. Affektiva 

strategier är när känslor inkluderas i strategierna. Det kan vara att till exempel 

våga möta sina känslor av oro och också lära sig att hantera dem (Kramsch: 

2012). Hon är en forskare som beskriver en strategi vid språkinlärning som 
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alltså även inkluderar känslor. Kramsch menar att det är viktigt att inläraren 

känner sig trygg och säker och att hen inte är generad eller rädd. Trots att 

eleven till det yttre kan ge sken av att vara en aktiv och medveten 

andraspråksinlärare kan man även räkna med känslor av oro och ångest hos 

en nybörjare. Kramsch menar att då eleven gör ett aktivt val av att trotsa 

rädslor och ångest och vågar chansa och pröva sitt nya språk kan det också få 

uppleva att rädslor och ångest försvinner och ersätts av känslor av att lyckas 

och av att vara på säker mark (Kramsch 2012).  

     Följande citat är enligt Kramsch en beskrivning för hur 

andraspråksinläraren kan känna och agera i sin strävan efter att befästa 

målspråket (Kramsch 2012). 

 

                 “Every morning those sounds woke me up. I understood more and 

more until I could anticipate the morning greetings of the Swiss news, 

and lip synch, word for word, the standard formulae…I always had 

five or six words on a personal in-progress list. Each time I heard one 

of the words on my list, I would notice the context and try to figure 

out the meaning. When I thought I had the meaning I would wait for 

the words to come up again, so I could check if my meaning was still 

right. Finally, I’d try the word out to see if a strange look came over 

the face of the person I was talking to. If it didn’t I know I was home 

free. I had a new word.” (Alice Kaplan 1993) 

 

              Citatet beskriver en andraspråksinlärare som använder sig av flera olika 

inlärningsstrategier såsom att lyssna och försöka identifiera ord och begrepp, 

att skapa sig en egen ordlista, använda sig av strategier som kognitiva, 

metakognitiva, sociala och affektiva. Mellan raderna kan man också utläsa 

olika känslor såsom att känna sig lite orolig men samtidigt nyfiken, ivrig och 

till sist också lättad över att kanske ha kunnat erövra ett nytt ord och 

samtidigt erövrat en ny del i det nya språket och tar ett nytt steg in i samhället 

(Kramsch 2012).  
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3 Metod och material 
Kapitel 3 inleds med information om val av insamlingsmetoder i 3.1 där 

semistrukturerad intervju och enkät beskrivs. Vidare följer kapitel 3.2 med 

information om materialet SILL (Strategy Inventor Language Learning i 

kapitel). Kapitel 3.3 beskriver de tre informanterna och kapitel 3.4 innehåller 

beskrivning av analysmetod.  

 

 

3.1 Insamlingsmetoder 
I studien har använts semistrukturerad enkät och intervju. Intervju passar som 

metod för forskare som önskar få en ökad insikt om människors egentliga 

åsikter och uppfattningar och också om informanternas känslor och 

erfarenheter rörande aktuellt ämne (Denscombe 2014). Semistrukturerad 

intervju betyder att intervjuaren använder sig av en färdig ämnes- och 

frågelista som ligger till grund för hela intervjun. Skillnaden mellan 

semistrukturerad och strukturerad intervju är att i semistrukturerad intervju är 

intervjuaren mer flexibel vad gäller ordningsföljd av frågor och dessutom 

lämnas större utrymme för den intervjuade att i utveckla idéer och tankar.  

     Typiskt för semistrukturerad intervju är att svaren är öppna och fokus 

ligger på den intervjuade som ges möjlighet att i större grad utveckla sina 

synpunkter (Denscombe 2014). Intervjuerna spelades in med godkännande av 

informanterna. Intervjuerna genomfördes under skoldagen på aktuell 

skolenhet och de tog cirka 30 minuter/informant. Under samtalen användes 

tekniken i en smartphone vilken gjorde det möjligt att senare följa intervjun 

in i minsta detalj. Ljudfilen visar allt från timmar till hundradelar av en 

sekund dessutom visas longitud på volymprofilen så att det blir synligt när 

intervjuaren och informanten blir mer intensiva i rösterna eller mer lågmälda. 

Detta sammantaget underlättade transkriberingen då det också är möjligt att 

med endast ett klick på smartphonen spela om samma frekvens om och om 

igen för att ännu mer säkerställa vad som verkligen sades i intervjun. Under 

studiens gång uppstod behov av att mer detaljerat veta i vilken omfattning de 
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olika inlärningsstrategierna användes vilket ledde till att även en enkät 

användes för insamling av material från informanterna. Informanterna 

ombads att fylla i enkäten då de satt enskilt under så lång tid som de behövde 

för att läsa och kryssa i femtio frågor och svar. Resultaten från enkäten som 

hade förkodade svarsalternativ gav svar som var möjliga att granska, 

analysera och jämföra mellan de olika informanterna och även med resultaten 

av intervjuerna (Denscombe 2014). Informanterna svarade på i stort sett alla 

frågorna genom att välja ett av de fem förkodade svarsalternativen i 

anslutning till frågeställningen. För varje informant och för varje strategi har 

en procentsats räknats ut genom att addera alla de gånger eleven kryssade för 

att strategin användes. Till exempel valde Aya minnesstrategier 8 av 9 gånger 

vilket ger en procentsats på 88 % (8 dividerat med 9 är 88 %). På samma vis 

har alla procentsatser räknats fram. 

 

3.2. Inlärningsstrategier enligt SILL (Strategy Inventor for Language 

Learning) 
Under intervjuerna användes Rebecca Oxfords SILL-material (1989). SILL-

materialet är ett frågeformulär med 50 frågeställningar som är indelade i sex 

olika strategigrupperingar efter elevers val av inlärningsstrategier.  

     De direkta strategierna är minnesstrategier, kognitiva strategier, 

kompensatoriska strategier.  

 Minnesstrategier: eleven skapar egna grupperingar och associationer 

och använder nyckelord.  

 Kognitiva strategier: eleven repeterar, översätter och analyserar.  

 Kompensatoriska strategier: eleven gissar, använder miner, gester, 

och ber om hjälp.  

     De Indirekta strategierna är metakognitiva strategier, affektiva strategier 

och sociala strategier.  
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 Metakognitiva strategier: eleven överblickar och sammanfogar 

tidigare kunskaper, söker efter tillfällen att praktisera och öva 

målspråket.  

 Affektiva strategier: eleven använder sig av aktiv avspänning, 

fokuserar på andning och meditation, lyssnar på musik, positiv 

självvalidering och belönar sig själv.  

 Sociala strategier: eleven ber om förtydligande eller bekräftelse, 

samarbetar med kompisar och klasskamrater, utvecklar kulturell 

medvetenhet och blir uppmärksam på andras tankar och känslor. 

      

Tanken med SILL-materialet är att eleven ska svara skriftligt på de förkodade 

svaren men eftersom informanterna även intervjuades bestämdes att även 

använda samma material som underlag i semistrukturerad intervju (Se bilaga 

1). Frågorna ur enkäten användes som källa till information för att komma 

nära informanternas syn på sitt eget val av strategier. För att informanterna 

skulle om möjligt berätta fritt och utifrån egna upplevelser i samtalet 

nämndes aldrig de olika strategierna vilket ledde till att informanterna 

berättade fritt utifrån några av frågeställningarna. Under samtalets gång 

valdes några frågor ut från varje inlärningsstrategi så att de flesta strategierna 

diskuteras under intervjun. 

      

3.3. Informanterna 
Studien utfördes på en gymnasieskola med 1200 elever. Av dessa är 140 

elever nyanlända flyktingar. De studerar vid språkintroduktionen som är ett 

introduktionsprogram på gymnasieskolan. Av dessa elever är 30 % unga 

kvinnor och 70 % är unga män. De talar arabiska, persiska, dari, somaliska, 

swahili, franska, engelska och svenska. Eleverna har varit i Sverige från 2 

månader till 3 år. För studien valdes tre unga kvinnor som skulle kunna klara 

av att beskriva sina tankar kring inlärningsstrategier utan att behöva använda 

tolk. Informanterna representerar tre olika världsdelar, kulturer och språk 
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såsom Europa, Afrika och Asien och deras modersmål är polska, somaliska 

och persiska.      

     Första informanten som heter Paula kom till Sverige från Polen för tre år 

sedan. Informanten är idag 19 år gammal och bor med sin mamma, pappa och 

syster i ett mindre samhälle. Informanten beskriver sin tidigare skolgång i 

Polen som svår och stökig och att hon ofta kände sig misslyckad. Paula har 

gått motsvarande grundskola i Polen. Hon talade endast polska vid 

skolstarten i Sverige men idag talar hon även svenska och engelska. Vid 

inskrivningssamtalet i svensk skola menade föräldrarna att Paula hade 

dyslexi. Detta var något som inte framträdde i den nya skolmiljön. 

Informanten startade sin skolgång i Sverige omgående efter sin flytt till 

Sverige.  

      Den andra informanten heter Aya och hon är 19 år och född i Afghanistan 

men uppvuxen i Iran. Aya kom till Sverige för lite drygt två år sedan och det 

kom att dröja nästan tre månade innan hon skrevs in i svensk skola. Under 

sina tre första månader i Sverige levde hon ganska isolerad i en lägenhet och 

lärde sig nästan ingen svenska. Aya har tidigare läst motsvarande grundskola 

i Iran. Skolan i Iran var bra, menar Aya, men eftersom hon var flykting där 

upplevde hon sig icke önskvärd och fick betala pengar för att överhuvudtaget 

kunna studera. Aya bor idag med mamma och syskon i ett mindre samhälle. 

Då Aya kom till Sverige talade hon persiska och arabiska. Idag talar hon även 

svenska och engelska.  

     Till sist intervjuades en 18-årig kvinna från Somalia som heter Sadirah. 

Sadirah berättar om en sporadisk skolgång i Etiopien där de bodde som 

flyktingar. Då hon kommit till Sverige tog det ett år innan hon skrevs in i 

svensk skola. Enligt Sadirah berodde det på sjukdom i familjen. Hon bor 

tillsammans med sin stora familj i ett mindre samhälle. När Sadirah skrevs in 

i skolan talade hon somaliska och arabiska. Idag talar hon även svenska och 

engelska. 
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3.4. Analysmetod 
Vid transkriberingen användes principer enligt Catrin Norry ”Samtalsanalys” 

(2014). Denna studie har valt att använda följande principer under 

analysarbetet. Följande tecken (.) används vid kort paus och följande tecken 

(0.6) används också vid paus men en uppmätt och längre paus. När 

informanten skrattar används SKRATTAR. Då informanten talar med 

skrattande röst används stjärnmarkering framför och bakom ordet, 

*vansinne*. När informanten uttalar ett ord långsammare än vanligt skrivs 

pilar i olika riktning likt följande <de e vansinne>. 

     Transkription använder skribenten när ett samtal ska kunna läsas. Norrby 

menar att inspelat material kan bearbetas och transkriberas på olika sätt. 

Vidare menar Norrby att det är syftet med intervjun som avgör vilken typ av 

bearbetning skribenten använder. Då det gäller att endast få fram innehållet i 

en intervju rekommenderar Norrby bastranskription. En annan typ av 

transkribering är standardtranskription där samtalet återges ordagrant och där 

även pauser, omstarter och liknande också bearbetas (Norrby 2014). Vid 

studien valdes standardtranskription eftersom syftet var att få med både 

innehåll och form i transkriptionen av intervjuerna. Resultatet kommer att 

diskuteras senare i studien då skillnader framträder vad gäller hur 

informanterna uttrycker sig i intensitet och tempo. Syftet är att dessa detaljer 

ska framträda och bli synliga.  

     Vid intervju analyserades kvalitativ data enligt följande. I denna studie har 

kvalitativ data formen av intervjusvar. Inför analysen förbereddes kvalitativa 

data genom att transkriberas och sammanställas i tabell. Nästa steg var att 

skapa förtrogenhet med data genom att läsa data och att sedan läsa igen för 

att fördjupa sig i alla delar i informationen. Därefter kom tolkning av data 

genom att upptäcka teman och samband i data. De sista delarna var att 

Verifiera och presentera data (Denscombe 2014). Genom verifikation 

granskades studien utifrån validitet och generaliserbarhet. Intervjun 
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presenterades i studien genom citat från studien och därefter en beskrivning 

av vilken strategi som informanten beskrev. 

     För de kvantitativa data i enkäten användes följande analysmetoder. 

Inledningsvis organiserades och sammanfattades data genom 

nominalskaleninvå med gruppering av data. Därefter kontrollerades om det 

fanns något samband och olikhet. Validering av data genomfördes också 

genom att data har registrerats på ett noggrant sätt. Data presenterades sedan 

i tabeller (Denscombe 2014).  

 

4 Etiskt ställningstagande  
Inför intervjuerna informerades rektor och berörda lärare på den aktuella 

skolan om min pågående forskning. Även de aktuella informanterna 

informerades om studiens avsikt och själva syftet med intervjuerna. 

Informanterna fick också information om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun om de så önskade och att resultatet kommer att användas 

anonymiserat. För att säkerställa att allt gick rätt tillväga användes en för 

detta avseende anpassad blankett (Se bilaga 5.) Därmed har forskningen följt 

kraven vad gäller sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet 

enligt Vetenskapsrådet ”God forskningssed” (2011:68-69). 

 

5 Resultat 
I kapitel 5 redovisas resultat från både enkät och intervju. I kapitel 5.1 

beskrivs hur resultaten kommer att redovisas. Kapitel 5.2 redovisar 

enkätsvaren i procentsatser som följs av exempel och citat ur intervjuerna. 

 

5.1 Sammanställning och resultat 
Sammanställningen av de tre informanternas svar visar hur de tre 

informanterna använder sig av alla de sex olika inlärningsstrategierna som 

beskrivs enligt SILL-modellen (Oxford 1989). Då resultatet är sammanställt 

och det går att konstatera i vilken grad eleverna använder aktuella 
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inlärningsstrategier har studien utgått från de svar som är markerad med 3,4 

och 5 alltså de svar som säger ibland, vanligtvis och alltid eller nästan alltid.  

     I resultatdelen kommer resultaten att redovisas i den rangordning som 

bildades efter informanternas svar i enkäter och intervjuer. Först kommer den 

strategier som används mest frekvent att redovisas via enkät och sedan med 

exempel från intervjuerna. Därefter följer de strategier som används näst 

frekvent att redovisas via enkät och intervju och så vidare. 

 

5.2 Enkät- och intervjusvar kopplade till direkta och indirekta 

inlärningsstrategier 
Sammanställningen av studien visar att den mest frekvent använda strategin 

är de sociala inlärningsstrategierna. De tre informanterna svarar i enkäten att 

de använder alla de beskrivna strategierna vilket ger ett svar på 100 %. 

Exempel på sociala strategier kan till exempel vara att be en person tala 

långsammare så att eleven kan förstå, använda svenska tillsammans med 

andra eller att be svensktalande om hjälp med något. I följande exempel 

använder informanterna sig av några sociala strategier.  

     Paula har börjat jobba extra på en städfirma och ofta är de hemma i 

familjer där det talas svenska. Hon har då uppmärksammat vilken fördel det 

är att kunna prata svenska med kunderna för att på så vis skapa goda 

relationer och möjlighet till fortsatt jobb. 

       

                   (1)min mamma och jag vi städar i fabriken eller i en villa vi <måste> prata 

                       svenska (Paula) 

 

På frågan om hon alltid pratar svenska med andra studenter har Paula svarat i 

frågan att hon alltid använder svenska tillsammans med de andra studenterna. 

I fråga nr.50 (Försöker du lära dig svenska?) beskriver hon att hon alltid 

försöker lära sig svenska just som hon också berättade om när hon pratade 

om sitt extrajobb på städfirman.       

     Även jobbar fortfarande med att våga börja prata svenska med människor 

hon möter på bussen och på vårdcentralen. 
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                     (2)i början här i Sverige jag var mycket blyg nu tänker (0.2) jag 

måste prata jag kan fråga och jag kan prata lite jag <måste> jag vill 

lära mig <mycket> och få bra betyg (Aya) 

 

 

Då det gäller Aya har även hon svarat ”alltid” på frågorna nr.46 (Ber du 

svensktalande personer rätta dig när du säger fel?), 47 (Använder du svenska 

tillsammans med andra studenter?) och 50 (Försöker du lära dig svenska?)    

Sadirah som kommer från en mansdominerad kultur har förstått att i Sverige 

har män och kvinnor mer jämställd situation än i hennes hemland och det 

skapar en styrka och längtan hos henne att också hon ska få kunna ta körkort 

och på sikt bli anställningsbar och skapa sig ett eget liv. 

 

 (3)Sverige kultur (.) alla kan studera samma för om man är kvinna  

                      eller man nu jag vill ta <körkort> (Saridah) 

 

 

Saridah har i enkäten svarat att hon ber svensktalande om hjälp och att hon 

alltid försöker att lära sig svenska vilket kommer att hjälpa henne i hennes 

längtan efter att ta körkort och på sikt få ett arbete och egen inkomst. I dessa 

exempel använder Paula sig av sociala strategier genom att prata svenska 

när hon är på sitt städjobb på fabriken eller hemma hos någon familj.  

     Ayan berättar att hon använder sociala strategier när hon vågar prata och 

lär sig mer svenska för att klara sig själv i samhället. Saridah vill gärna 

kunna köra bil för att i framtiden kunna få jobb och skapa sig ett eget liv. 

     Informanterna menar att de ofta använder sig av kognitiva strategier och 

enkäten visar att de använder 78 % av de föreslagna strategierna i sin 

andraspråksinlärning. Kognitiva strategier kan vara till exempel att försöka 

se mönster i språket, skriva eller säga nya ord många gånger, öva svenskt 

uttal eller att göra sammanfattningar på svenska. Informanterna ger också 

exempel på kognitiva strategier där de ger prov på att skriva nya ord flera 

gånger, öva uttal, tittar på svensk tv och film eller läsa på svenska. 
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Paula använder sina kognitiva strategier till att läsa en bok på svenska efter 

att först ha sett filmen på bio. Hon menar att när hon jämför och analyserar 

filmen upptäcker hon ännu fler detaljer i boken än hon gjorde när hon såg 

filmen.  

            (4) mmm asså (.) jag läser boken nu (.) på svenska (0.6) fifty shades of 

grey jag såg filmen först nu jag läser boken där finns *allt* (.) *allt* 

SKRATTAR (Paula) 

           

 

I enkätens fråga nr.11 frågas det efter om informanterna lyssnar och försöker 

härma det svenska språket och uttalet. Just det svarar Aya på då hon beskriver 

hur hon lyssnar på svenska och försöker att härma svenskt uttal. Dessutom 

gör hon en jämförelse och tycker att vissa ljud och själva den språkliga 

melodin påminner om franska språket. 

 

             (5)det är lite speciellt med andra språk (.) det låter lite som alltså (0.3) om 

man inte kan svenska det låter lite som (0.2) franska kanske (.) jag vet   

inte (0.3) i melodin men när man förstår man tänker inte på det 

 

I enkäten handlar fråga nr.10 om att bearbeta nya ord i andraspråket genom 

att skriva och repetera det många gånger för sig själv. Saridah beskriver hur 

hon processar alla sina texter och ord från skoldagen när hon sitter hemma på 

kvällarna och går genom lektionerna ännu en gång.  

 

              (6)jag måste skriva mycket svenska allt jag läser i skolan skriver jag 

hemma på kvällen man måste skriva alla ord många gånger svenska 

grammatiken och somaliska grammatiken är helt olika (Saridah) 

 

 

Exemplet visar tre olika sätt att använda kognitiva strategier. Paula i första 

exemplet som först tittar på film och sedan läser boken. Andra exemplet med 

Aya där hon försöker att lära sig svenska språkets uttal och intonation och 

även jämför och analyserar satsmelodin. Sista exemplet med Saridah där hon 

använder kognitiv strategi genom att skriva och jämföra somalisk och svensk 

grammatik. I dessa exempel på kognitiva strategier ser vi hur informanterna 
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skiljer sig åt genom att Paula läser, Aya lyssnar och Saridah skriver men alla 

de tre exemplen visar på kognitiv färdighet precis som de också svarade i 

enkäten att de använder sig av. Slutsatsen är att denna strategi kräver 

intellektuell kapacitet och att informanten till viss del har förmågor som att, 

läsa, skriva, lyssna och tala målspråket.  

Informanterna använder sig dessutom av kompensatoriska och metakognitiva 

strategier och enkäten visar att de använder 66 % av de föreslagna 

strategierna i sin andraspråksinlärning. Kompensatoriska strategier kan vara 

att gissa, använda gester eller om orden inte räcker till använda nästan samma 

ord för att göra sig förstådd. Metakognitiva strategier är till exempel att man 

försöker använda svenska språket på många olika sätt, söker sig till personer 

som kan svenska, eller har tydliga mål med studierna. Aya ger exempel på 

kompensatorisk strategi då hon i enkätens fråga nr.24 (Gissar du för att förstå 

okända ord på svenska?) svarar att hon gissar ”ibland” när hon inte är helt 

säker och även om det blir fel ibland fortsätter hon att gissa mycket istället 

för att inte försöka alls. 

 

             (7)jag gissar mycket men det blir fel ibland SKRATTAR (Aya) 

 

 

På frågan om hon använder gester när hon inte kan komma på ett ord på 

svenska menar Saridah att hon ”vanligtvis inte” använder sig av 

kompensatoriska strategier genom att använda sig av gester och kroppsspråk 

för att förstärka och förtydliga vad hon vill få fram men i intervjun ger hon 

ändå ett exempel på hur hon kan använda strategin då hon samtalar och 

förklara under intervjun. 

 
            (8) om jag förklarar för dig och du inte förstår jag visar med händerna      

så här   (Saridah) 

 

 



 

  21 (47) 
 

Alla informanter använder sig av kompensatoriska strategier. Paula, Aya och 

Saridah svara alla i enkäten att de använder sig gissningar, gester och 

kroppsspråk. Min slutsats är att kompensatoriska strategier såsom 

kroppsspråk och gissningar är det som informanterna tar till när inte orden 

räcker till. Dessa förmågor gör det möjligt att kompensera det som språket 

ännu inte räcker till att uttrycka. Metakognitiva strategier i form av att knyta 

kontakter och använda det för att själv komma vidare är något som Paula 

enligt enkätfråga nr.33  (Försöker du hitta vägar att bli bättre på att lära dig 

svenska?) använder sig av i följande situation. 

     

              (9)jag har en kompis från Polen och bor här 13 år (.) å hon lära mig skriva  

                 svenska hon är äldre 22 år (.)  hon är min bästa vän (Paula) 

 

Då Aya vill strukturera upp sin tid för att hinna med både hushållssysslor och 

egen tid för studier använder hon sig av metakognitiva strategier genom att 

kunna se både helhet och delar men också både processen och målet för 

hennes studier.  

   

              (10)i min hjärna alltså (0.3) jag skriver inte men i min hjärna (.) jag tänker 

jag måste (.) städa till den här tiden (.) sen jag börjar läsa (Aya) 

 

 

Aya har svarat i enkäten på fråga nr.34 (Planerar du din tid så att du ska få 

tillräckligt med tid till dina svenskstudier?) att hon vanligtvis planerar sin tid 

så att det ska finnas tid även för studier vilket hon också beskriver i intervjun. 

     För Sadirah är det viktigt att både få egentid men också att ta sig tid att gå 

på språkcafe’ för att i ett meningsfullt sammanhang använda svenska språket. 

 

             (11)jag läser böcker nu på svenska och jag går ofta på språkcafe’ nu har 

det också kommit många nya som vill lära svenska jag pratar med alla 

(Saridah) 

 

I enkäten har Saridah svarat på fråga nr.30 att hon alltid försöker hitta så 

många sätt som möjligt för att lära sig svenska precis som hon också ger 

exempel på i intervjun. Alla informanterna använder sig av metakognitiva 
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strategier genom att involvera flera olika förmågor som att be en kompis om 

hjälp med att skriva, planera sin tid så att det finns utrymme för studier också 

och att gå på språkcafé för att prata svenska med både nya och gamla 

svenskar.  

Informanterna använder sig också av affektiva strategier i sin 

andraspråkinlärning. Enkäten visar att de väljer 33 % av de föreslagna 

affektiva strategierna i inlärningssituationer. Exempel på affektiva strategier 

kan vara till exempel att belöna sig själv när det går bra, skriva eller samtala 

om känslor inför svenska språket eller att lägga märke till sina känslor inför 

användandet av svenska språket. Med affektiva strategier menas de strategier 

som har med känslor att göra såsom till exempel glädje och oro som i 

följande exempel. Paula beskriver sina känslor då hon var helt ny i Sverige 

och hur hon kände att hon inte ens vågade säga eller fråga någonting. Hon 

menar vidare att det allra viktigaste för en elev som vill lära sig svenska det 

är att våga börja prata svenska.  

  
            (12)det första året i Sverige var jag så blyg och rädd jag vågade inte  

                     säga eller fråga någonting <nu> är det skillnad om jag inte förstår så  

                     frågar jag det är mitt bästa tips att prata och prata <svenska> (Paula) 

 

 

Då det gäller Aya har hon ett tydligt mål med sina studier i svenska. Hon menar att 

hon alltid försöker utmana sig att alltid bli lite bättre genom att aldrig känna sig helt 

nöjd och färdig. 

 
                 (13)Jag tänker mest på det att jag måste gå fram (.) inte på det att jag är 

duktig att det *räcker* nej jag måste fortsätta (.) för när jag ser andra 

elever som är bättre än mig jag vill vara som <dem> (Aya) 

 

 

Informanterna Paula och Aya använder sig av affektiva strategier som att 

kunna identifiera sin rädsla och kunna gå förbi den och känslan av att kunna 

bli lika bra på svenska som sin förebild i klassen. Till sist visar informanterna 

i enkätsvaren att de väljer 22 % av de föreslagna minnesstrategierna i sin 
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andraspråksinlärning. Med minnesstrategier menas att eleven till exempel 

kommer ihåg nya svenska ord genom att skapa mentala bilder för att lättare 

komma ihåg orden, repetera lektioner eller att komma ihåg nya ord genom att 

minnas var på sidan, på tavlan eller på skylten ordet stod skrivet. 

Informanterna använder sig av minnesstrategi som vi kan se i enkätsvaren i 

fråga 3 och 4 där det handlar om att skapa inre bilder för att på så sätt lättare 

komma ihåg det nya ordet. Paula minns hur hon använder minnesstrategi i 

följande exempel: 

 

         (14)  i början asså (0.3) jag va på sånt programmen som skulle komma ihåg 

ord jag använde som ide’ att typ (0.2) jag skulle kolla på orden och 

sen bara börja komma en bild i huvudet asså (0.3) en rolig situation 

typ (.) med den orden och sen jag komma ihåg bättre (Paula) 

 

 

Paula använder sig av minnesstrategier genom att memorera ordbilden och 

även associera till en tidigare händelse för att bättre minnas det nya ordet. 

 

             (15)det händer många gånger (.) många gånger (.) jag minns orden på 

tavlan(.) sen jag minns (Ayan) 

 

 

 

Även Aya använder sin förmåga till att skapa minnesbilder av de nya orden 

som hon ser på tavlan i klassrummet. Minnesbilden av ordets plats på tavlan 

använder hon sedan för att lättare komma ihåg ordbilden. 

I följande exempel kan vi se hur Sadirah använder sig av minnesstrategi med 

hjälp av nya ordbilder som hon samlar i sin mobil via en app. Nya ord med en 

förtydligande bild till gör att hon lättare kommer ihåg det nya ordet. 

 
            (16)jag använder mobilen med olika bilder (.) jämte bilden står nya orden 

(.) jag har många <många> bilder och ord i mobilen (.) jag tittar och 

jag minns (Saridah) 
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Dessa exempel visar hur alla tre informanter använder minnesstrategier för 

att lära sig nya ord i målspråket. Paula i första exemplet associerar den nya 

ordbilden med en mental bild för att bättre komma ihåg det nya ordet.  Aya 

minnas ofta nya ord utifrån var de var skrivna och placerade på tavlan för att 

hon sedan ska komma ihåg och kunna använda ordet i rätt sammanhang. 

Saridah i sista exemplet använder sig av en app i mobilen för att ladda ned 

bild och ord för att kunna ta fram och minnas och repetera om och om igen.  

     Till viss del går det även att utläsa tvekan och pauseringar i 

transkriberingen av just dessa intervjuer vilket skulle kunna tolkas som att 

minnesstrategier verkligen inte används så mycket vilket därför inte gör det 

mindre intressant att diskutera. 

     Resultatet från de enskilda enkätsvaren kan ge information om 

individuella likheter och skillnader såsom att Saridah är mest strategisk då 

hon har angett vid 19 svar att hon ”alltid” använder sig av någon av 

strategierna. För Aya gäller 16 svar som är markerade med ”alltid” medan 

Paula markerade ”alltid” vid 10 tillfällen. Alltså skulle man kunna anta att 

Aya är något mindre strategisk och att Paula är minst strategisk av de tre 

informanterna. Studien utgår från SILL-modellens indelning av 

inlärningsstrategier med indelning utifrån direkta strategier (minnes-, 

kognitiva och kompensatoriska strategier)och indirekta strategier 

(metakognitiva, affektiva och sociala strategier). De indirekta strategierna 

är dessutom de strategier som kräver tillgång till flera olika fält av 

inlärningsstrategier samtidigt. Med det menas att informanten kan överlappa 

mellan olika förmågor för att nå sitt syfte att förstå eller göra sig förstådd på 

målspråket till exempel att kunna använda tidigare kunskaper, att planera 

och att samarbeta. De indirekta strategierna handlar också om de strategier 

som har med känslor att göra och som också inbegriper informantens sociala 

kompetens och förmåga.  
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6 Diskussion  
I inledningen av studien ställs följande frågor angående inlärningsstrategier 

vid andraspråksinlärning. Vilka inlärningsstrategier tillämpar informanterna 

sig av vid andraspråksinlärning? Finns det inlärningsstrategier som används 

mer frekvent av informanterna och vilka är i så fall anledningarna till det?    

Enligt resultatet ovan vet vi att informanterna använde sig av sociala 

strategier i olika situation och även av kognitiva strategier för att lära sig nya 

ord genom att skriva, läsa och repetera och minnas ord i olika sammanhang 

just som tidigare forskning enligt till exempel Selinker (1972), Ellis (1994) 

och Granberg (2001) också visar i sina olika modeller. Liksom i min studie 

har Granberg (2001) noterar högst användning av sociala strategier i sin 

forskning. Granberg beskriver studenten som en öppen och aktiv person som 

har lätt för att skapa nya kontakter. Detta visar också denna studies 

informanter på som också ofta använder sig av sociala strategier vid 

språkinlärning.  

     Granberg (2001) skriver vidare i sin forskning om att studenten använder 

sig av samma strategier under hela året då forskningen pågår. Det som dock 

visar sig är att strategierna till en början är medvetna för att senare bli mer 

och mer automatiserade. Studenten är en van språkinlärare och använder sig 

av beprövade metoder som att skriva ner nya ord för att senare känna igen 

dem under samtal i en kontext. Därefter kan studenten förhoppningsvis själv 

pröva det nya ordet i nya sammanhang. Denna strategi blir över tid alltmer 

automatiserad vilket Granberg menar kräver en kognitiv kapacitet och även 

ökat tempo i själva processen. 

     Även denna studie visar på liknande beteende genom att Paula och Aya, 

som har studerat språk tidigare också har mer automatiserade sätt att använda 

kognitiva strategierna på till exempel Paula som läser boken först för att 

sedan se den på bio eller Aya som repeterar dagens texter genom att skriva 

dem flera gånger hemma samma kväll. Informanterna i studien uttrycker flera 

medvetna åsikter om varför de väljer olika strategier vid inlärning. Paula 
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använder sig av metakognitiva strategier när hon använder sin vänskap med 

en 13 år äldre väninna som kan hjälpa henne med att skriva på svenska. Aya 

beskriver också hur hon planerar sin fritid för att även hinna med sina studier 

vilket också räknas som en metakognitiv strategi. Saridah är den informant 

som är mest strategisk och som använder alla olika strategier för att nå sitt 

mål, att ta körkort och ha ett arbete och ett eget hem.  Vilka kan 

anledningarna vara till varför de väljer strategier som de gör? Granberg 

(2001) menar att flera faktorer spelar in på val av strategier och det kan till 

exempel vara social bakgrund, attityd, motivation, ålder, förmåga, 

personlighet och tidigare erfarenheter. Dessa olika faktorer kan säkerligen 

spela roll och påverka att informanterna väljer strategier som de gör. ”Mellan 

raderna” kan uppfattas en stor motivation och en positiv attityd med 

personligheter som har förmåga att påverka sina egna liv och sin framtid. 

Anledningarna kan säkerligen vara många med min slutsats är att 

motivationen spelar en stor roll liksom attityd till skola och studier.  

     I studien framkommer det att eleverna pendlar mellan att ibland använda 

direkta strategier och senare indirekta strategier och vidare används de 

direkta och indirekta strategier parallellt. Just detta visar också Granberg 

(2001) på i forskningen där studenten till en början mest använder sig av 

direkta strategier för att sedan övergå till användandet av indirekta strategier 

och i slutet av året växlar studenten mellan både direkta och indirekta 

strategier.  

     Kramsch (2012) påtalar i sin forskning hur språkinlärning även inkluderar 

känslor av olika slag vilket också denna studie visar då eleverna beskriver hur 

de ibland känner sig lite orolig och generade men också glada och lyckliga.  

Eleverna visar också att de kan skratta åt både sina framsteg men också när 

det blir missförstånd och felsägningar. Detta skriver även Granberg (2001) 

om i sin forskning då studenten visar sig använda sin humor även i sin 

språkutveckling och Granberg beskriver att skrattet finns med både i med och 
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motgång vid studentens språkinlärning. Dessa iakttagelser stöds av Kramsch 

(2012). Min slutsats är att de affektiva strategierna skulle kunna utnyttjas mer 

om informanterna kände till dem lite bättre. Till exempel att ge sig själv 

belöning när man har utfört ett gott arbete eller lära sig att hantera oro och 

ångest vid nya språkliga situationer och att se hur språket bär mer och mer 

och att få uppleva den tillfredställelse som framsteg i språkutvecklingen kan 

ge. De affektiva strategierna kan innebära att man lär sig att slappna av inför 

utmaningar och att man kan lära sig att kommunicera sina känslor í både tal 

och skrift både enskilt och med vänner.  

     Kunskapen om inlärning och inlärningsstrategier har gått från att eleven är 

en delvis passiv inlärare till att eleven själv är aktiv och delaktig i sitt eget 

lärande och i sin egen utveckling. Idag ser vi eleven som en tänkande, 

kännande och medagerande individ. Detta blir också synligt i SILL-

materialet som uteslutande ställer frågor som handlar om eleven själv alltså 

inga frågor om hur läraren agerar eller inte agerar.  

     Till sist vill jag också nämna den kritik som Granberg (2001) riktar mot 

SILL-materialet. Kritiken handlar om att SILL-materialet kan upplevas 

”västerländskt” eller till och med ”amerikanskt” vilket i sin tur kan leda till 

att informanter inte kan svara på vissa av frågorna. Granberg (2001) menar 

att SILL-mateiralet är formad i en västerländsk kultur som kräver en 

västerländsk kontext. Det visade sig också till viss del i denna studie då det 

gällde de affektiva strategierna. I en av frågorna i materialet ställs frågan till 

informanten om hon brukar belöna sig själv vid framgång i studierna. 

Informanten upplevde frågan som mycket irrelevant och ovidkommande. Det 

kan även finnas anledning att diskutera om det är de kulturella skillnaderna 

som gör att minnesstrategierna får så lågt användande i resultatdelen. Kan det 

finnas kulturella och individuella skillnader i hur vi tänker, känner och agerar 

i våra sätt att lära ett nytt språk? 
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7 Slutsats och framtida forskning 
Slutsatsen är att företrädelsevis används de sociala strategierna mest av 

andraspråksinlärare just i denna studie vilket även sammanfaller med 

Granberg (2001) som visar på samma utfall. Vidare är min slutsats att även 

om inte informanterna inte klart och tydligt utrycker av vilka anledningar de 

väljer de strategier de gör vid andraspråksinlärning, anser jag att motivation 

och attityd är de drivkrafter som ligger bakom. Min slutsats utifrån studien är 

att om en nyanländ elev har hög eller låg motivation till att lära sig ett nytt 

språk har stor betydelse för andraspråksinlärning. Samma sak vad gäller 

elevens attityd till skola och studier. Det är avgörande om eleven har positiv 

eller negativ attityd till att lära sig ett nytt språk. Informanterna uppvisade 

något olika nivå i hur pass strategiska de är i sina val och på sikt kan det 

säkerligen påverka hur framgångsrika de är sin andraspråksutveckling. Denna 

studie gav inget entydigt svar på frågan om vilka anledningar som kan ligga 

bakom val av strategier dock är Granberg(2001) intressant med sin 

beskrivning hur elevens personlighet, ålder, motivation och attityd med mera 

kan vara faktorer som påverkar elevens val av strategier. Granberg (2001) 

och denna studie har alltså liknande uppfattning om vilka anledningarna kan 

vara till informanternas val av strategier. 

    Granberg (2001) menar att SILL-testet mest är utformat för att användas i 

större grupper då det gäller inlärningsstrategier vid språkinlärning och även 

att det är så tidigare forskning har bedrivits. Granberg menar även att genom 

att göra fler studier av enskilda elevers val av inlärningsstrategier kan 

kunskapen om elevers val av inlärningsstrategier öka. Denna studie utfördes 

med enskilda elever vilket ledde till att just den enskilde elevens val av 

strategier blev möjliga att registrera och diskutera. Jag vill även passa på att 

än en gång nämna den kritik som finns mot SILL-materialet. Kritiken som 

handlar om att SILL är påverkad av den kultur och kontext där den är formad. 

Detta kan skapa begränsningar i form av att alla informanter inte kan svara på 

alla frågor. Framtida forskning skulle därför kunna handla om att göra än fler 
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studier på enskilda elever för att upptäcka och analysera elevens val av 

inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning.  

 

8 Metodreflektion 
Då det gäller metodkritik hade semistrukturerad intervju och enkät kunnat 

kompletteras med observation och då deltagande observation. Deltagande 

observation har fördelar av att se beteenden i den naturliga miljön. Det hade 

kunnat ge en ökad förståelse för val av inlärningsstrategier.  

    I denna studie deltog nyanlända elever som representerar olika kulturer och 

olika skolbakgrund. Då de alla är på relativ nybörjarnivå i svenska språket 

kan denna studie inte med säkerhet fastställa att eleverna har förstått alla 

frågeställningar i enkäten eller under intervjudelen. Inte heller kan studien 

helt säkert veta att eleverna har lyckats uttrycka det som de verkligen menar 

att säga under intervjuerna. De resultat enkäterna och intervjuerna ändå visar 

är att eleverna använde sig av flera olika inlärningsstrategier under sin 

andraspråksinlärning och mest frekvent av sociala och även till stor del även 

av kognitiva inlärningsstrategier. Det är strategier som kräver att eleven både 

har mentala förmågor såväl som social kompetens. Med tanke på att eleverna 

i studien är nyanlända behöver hänsyn iakttas vid hur väl de har förstått 

frågorna i enkäten och under intervjuerna men också vid hur väl de har 

lyckats att utrycka det de verkligen vill säga och vad de menar och tänker. 

Studien bygger endast på tre individer vilket gör att man inte kan dra några 

generella slutsatser. 
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Bilaga 1 
Samtalsfrågor vid intervjuerna 

Minnesstrategier 

1. Tänker du på sambandet/relationen mellan vad jag redan kan/tidigare 

kunskaper och nya saker som jag lär mig på svenska 

2. Använder du nya ord på svenska så att jag ska komma ihåg dem 

3. Förknippar du ljudet av nya ord på svenska med bilder och fantasier 

så att jag bättre ska komma ihåg dem 

4. Kommer du ihåg ett nytt svensk ord genom att göra en mental bild för 

att jag bättre ska komma ihåg ordet 

5. Använder du musik, toner, rytmer för att komma ihåg nya ord på 

svenska 

6. Använder du dig av ordkort för att komma ihåg nya ord 

7. Använder du fysiska övningar för att lära dig ett nytt ord 

8. Tittar du ofta tillbaka på gamla svensklektioner  

9. Kommer du ihåg nya ord genom att minnas var på sidan, på tavlan 

eller på skylten det stod skrivet 

 

Kognitiva strategier 

10. Skriver du eller säger du det nya ordet många gånger för dig själv 

11. Försöker du att prata svenska så som infödda svenska gör 

12. Övar du svenskt uttal 

13. Använder du de ord du kan på svenska på olika sätt i olika situationer 

14. Startar du konversationer på svenska 

15. Tittar du på svensk tv och svensk film 

16. Läser du med glädje på svenska 

17. Skriver du meddelanden och anteckningar på svenska 

18. Skumläser du först en text lite hastigt för att sedan gå tillbaka för att 

läsa lite mer noggrant 
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19. Försöker du att hitta ord på ditt modersmål som är likt ordet på 

svenska 

20. Försöker du att se mönster i språket 

21. Delar du upp ord i mindre delar som du förstår 

22. När du översätter en text försöker du att se en helhet eller översätter 

du ord för ord 

23. Kan du göra en sammanfattning av information du hör på svenska 

 

Kompensatoriska strategier 

24. Gissar du för att förstår okända ord på svenska 

25. Använder du gester när du inte kan komma på ett ord på svenska 

26. Hittar du på nya ord när du inte kommer på ordet på svenska 

27. Läser du svenska utan att slå upp alla ord du inte kan 

28. Försöker du gissa vad en person tänker säga på svenska nästa gång 

29. Om du inte kan komma på exakt det ord som du vill säger du ett ord 

som betyder ungefär detsamma. 

 

Metakognitiva 

30. Försöker du att hitta så många sätt som möjligt för att använda 

svenska 

31. Försöker du att lära dig av dina misstag 

32. Lyssnar du noga när någon talar svenska 

33. Försöker du hitta vägar att bli bättre på att lära dig svenska 

34. Planerar du din tid så att du ska få tillräckligt med tid till dina 

svenskstudier 

35. Söker du dig till personer som du kan tala svenska med 

36. Försöker du hitta så många tillfällen som möjligt för att lära dig 

svenska 

37. Har du tydliga mål med vad du vill uppnå med dina svenskstudier 
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38. Tänker du på dina framsteg i svenska språket 

 

Affektiva strategier 

39. Försöker du att slappna av varje gång du känner dig rädd och ängslig 

när du ska använda svenska 

40. Försöker du att uppmuntra dig själv att tala svenska även om du är 

rädd att göra fel 

41. Ger du dig själv en belöning när det går bra 

42. Lägger du själv märke till om du blir spänd och orolig inför att 

använda svenska språket 

43. Skriver du om dina känslor i en språkdagbok 

44. Pratar du med någon annan om dina känslor inför att lära dig svenska 

 

Sociala strategier 

45. Om du inte förstår vad någon säger ber du personen att tala 

långsammare eller säga det en gång till 

46. Ber du svensktalande personer att rätta dig när du säger fel 

47. Använder du svenska tillsammans med andra studenter 

48. Ber du svensktalande personer om hjälp 

49. Ställer du frågor på svenska 

50. Försöker du att lära dig svensk  
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Bilaga 2     Tabell över intervjufrågor och svar 
Minnesstrategier 

Fråga/svar 1 2 3 4 5  

Tänker du på 

sambandet/relationen 

mellan vad jag redan 

kan och nya saker 

som jag lär mig på 

svenska 

      

Använder du nya ord 

på svenska så att jag 

ska komma ihåg dem 

      

Förknippar du ljudet 

av nya ord på 

svenska med bilder 

och fantasier så att 

jag bättre ska 

komma ihåg dem 

      

Kommer du ihåg ett 

nytt svensk ord 

genom att göra en 

mental bild för att 

jag bättre ska 

komma ihåg ordet 

      

Använder du musik, 

toner, rytmer för att 

komma ihåg nya ord 

på svenska 

      

Använder du dig av 

ordkort för att 

komma ihåg nya ord 

      

Använder du fysiska 

övningar för att lära 

dig ett nytt ord 

Tittar du ofta tillbaka 

på gamla svensk-

lektioner  

      

Kommer du ihåg nya 

ord genom att 

minnas var på sidan, 

på tavlan det stod 

skrivet 
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Kognitiva 

strategier 

      

Skriver du eller 

säger du det nya 

ordet många gånger 

för dig själv 

      

Försöker du att prata 

svenska så som 

infödda svenska gör 

      

Övar du svenskt uttal       

Använder du de ord 

du kan på svenska på 

olika sätt i olika 

situationer 

      

Startar du 

konversationer på 

svenska 

      

Tittar du på svensk 

tv och svensk film 

      

Läser du med glädje 

på svenska 

      

Skriver du 

meddelanden och 

anteckningar på 

svenska 

      

Skumläser du först 

en text lite hastigt för 

att sedan gå tillbaka 

för att läsa lite mer 

noggrant 

      

Försöker du att hitta 

ord på ditt 

modersmål som är 

likt ordet på svenska 

      

Försöker du att se 

mönster i språket 

      

Delar du upp ord i 

mindre delar som du 

förstår 

      

När du översätter en 

text försöker du att 

se en helhet eller 

översätter du ord för 
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ord 

Kan du göra en 

sammanfattning av 

information du hör 

på svenska 

      

Kompensatoriska 

strategier 

      

Gissar du för att 

förstår okända ord på 

svenska 

      

Använder du gester 

när du inte kan 

komma på ett ord på 

svenska 

      

Hittar du på nya ord 

när du inte kommer 

på ordet på svenska 

      

Läser du svenska 

utan att slå upp alla 

ord du inte kan 

      

Försöker du gissa 

vad en person tänker 

säga på svenska 

nästa gång 

      

Om du inte kan 

komma på exakt det 

ord som du vill säger 

du ett ord som 

betyder ungefär 

detsamma. 

      

Metakognitiva  

strategier 

      

Försöker du att hitta 

så många sätt som 

möjligt för att 

använda svenska 

      

Försöker du att lära 

dig av dina misstag 

      

Lyssnar du noga när 

någon talar svenska 

Försöker du hitta 

vägar att bli bättre på 

att lära dig svenska 
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Planerar du din tid så 

att du ska få 

tillräckligt med tid 

till dina 

svenskstudier 

      

Söker du dig till 

personer som du kan 

tala svenska med 

      

Försöker du hitta så 

många tillfällen som 

möjligt för att lära 

dig svenska 

      

Har du tydliga mål 

med vad du vill 

uppnå med dina 

svenskstudier 

      

Tänker du på dina 

framsteg i svenska 

språket 

      

Affektiva 

strategier 

      

Försöker du att 

slappna av varje 

gång du känner dig 

rädd och ängslig när 

du ska använda 

svenska 

      

Försöker du att 

uppmuntra dig själv 

att tala svenska även 

om du är rädd att 

göra fel 

      

Ger du dig själv en 

belöning när det går 

bra 

      

Lägger du själv 

märke till om du blir 

spänd och orolig 

inför att använda 

svenska språket 

      

Skriver du om dina 

känslor i en 

språkdagbok 
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Pratar du med någon 

annan om dina 

känslor inför att lära 

dig svenska 

Sociala 

strategier 

      

Om du inte förstår 

vad någon säger ber 

du personen att tala 

långsammare eller 

säga det en gång till 

      

Ber du svensktalande 

personer att rätta dig 

när du säger fel 

      

Ställer du frågor på 

svenska 

      

Försöker du att lära 

dig svensk kultur 

      

 

 

Förklaring till numrering 

1. Aldrig eller nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

 

 

Elevens namn:__________________________________________________ 

 

Datum:________________________________________________________ 

 

Ålder:_________________________________________________________ 

 

Vistelsetid i Sverige:_____________________________________________ 

 

Språk:_____________________________________________________ 
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Bilaga 3                                      
SILL-test enligt R.Oxford 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

 

1. Aldrig eller nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

Minnesstrategier 

1. Tänker du på sambandet/relationen mellan vad jag redan kan/tidigare kunskaper och nya saker som jag 

lär mig på svenska 

2. Använder du nya ord på svenska så att jag ska komma ihåg dem 

3. Förknippar du ljudet av nya ord på svenska med bilder och fantasier så att jag bättre ska komma ihåg 

dem 

4. Kommer du ihåg ett nytt svensk ord genom att göra en mental bild för att jag bättre ska komma ihåg 

ordet 

5. Använder du musik, toner, rytmer för att komma ihåg nya ord på svenska 

6. Använder du dig av ordkort för att komma ihåg nya ord 

7. Använder du fysiska övningar för att lära dig ett nytt ord 

8. Tittar du ofta tillbaka på gamla svensklektioner  

9. Kommer du ihåg nya ord genom att minnas var på sidan, på tavlan eller på skylten det stod skrivet 

 

Kognitiva strategier 

10. Skriver du eller säger du det nya ordet många gånger för dig själv 

11. Försöker du att prata svenska så som infödda svenska gör 

12. Övar du svenskt uttal 

13. Använder du de ord du kan på svenska på olika sätt i olika situationer 

14. Startar du konversationer på svenska 

15. Tittar du på svensk tv och svensk film 

16. Läser du med glädje på svenska 

17. Skriver du meddelanden och anteckningar på svenska 

18. Skumläser du först en text lite hastigt för att sedan gå tillbaka för att läsa lite mer noggrant 

19. Försöker du att hitta ord på ditt modersmål som är likt ordet på svenska 

20. Försöker du att se mönster i språket 

21. Delar du upp ord i mindre delar som du förstår 

22. När du översätter en text försöker du att se en helhet eller översätter du ord för ord 

23. Kan du göra en sammanfattning av information du hör på svenska 

 

Kompensatoriska strategier 

24. Gissar du för att förstår okända ord på svenska 

25. Använder du gester när du inte kan komma på ett ord på svenska 

26. Hittar du på nya ord när du inte kommer på ordet på svenska 

27. Läser du svenska utan att slå upp alla ord du inte kan 
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28. Försöker du gissa vad en person tänker säga på svenska nästa gång 

29. Om du inte kan komma på exakt det ord som du vill säger du ett ord som betyder ungefär detsamma. 

 

Metakognitiva 

30. Försöker du att hitta så många sätt som möjligt för att använda svenska 

31. Försöker du att lära dig av dina misstag 

32. Lyssnar du noga när någon talar svenska 

33. Försöker du hitta vägar att bli bättre på att lära dig svenska 

34. Planerar du din tid så att du ska få tillräckligt med tid till dina svenskstudier 

35. Söker du dig till personer som du kan tala svenska med 

36. Försöker du hitta så många tillfällen som möjligt för att lära dig svenska 

37. Har du tydliga mål med vad du vill uppnå med dina svenskstudier 

38. Tänker du på dina framsteg i svenska språket 

 

 

 

Affektiva strategier 

39. Försöker du att slappna av varje gång du känner dig rädd och ängslig när du ska använda svenska 

40. Försöker du att uppmuntra dig själv att tala svenska även om du är rädd att göra fel 

41. Ger du dig själv en belöning när det går bra 

42. Lägger du själv märke till om du blir spänd och orolig inför att använda svenska språket 

43. Skriver du om dina känslor i en språkdagbok 

44. Pratar du med någon annan om dina känslor inför att lära dig svenska 

 

Sociala strategier 

45. Om du inte förstår vad någon säger ber du personen att tala långsammare eller säga det en gång till 

46. Ber du svensktalande personer att rätta dig när du säger fel 

47. Använder du svenska tillsammans med andra studenter 

48. Ber du svensktalande personer om hjälp 

49. Ställer du frågor på svenska 

50. Försöker du att lära dig svensk  
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Bilaga 4 
                                  SILL-test enligt R.Oxford 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

 

1. Aldrig nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

 

Elevens namn: 

 

Minnesstrategier 

 

Fråga          

Svar          

 

Kognitiva strategier 

 

Fråga               

Svar               

 

Kompensatoriska strategier 

 

Fråga       

Svar       

 

Metakognitiva strategier 

 

Fråga          

Svar          

 

Affektiva strategier 

 

Fråga       

Svar       

 

Sociala strategier 

 

Fråga       

Svar       
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Bilaga  5                  Skriftligt samtycke 

 

Mitt namn är Margaretha Marthasdotter och jag skriver min kandidatuppsats 

vid Linne’universitetet i Växjö. Min handledare är Gudrun Svensson. Jag är 

mycket intresserad av andraspråksinlärning och undervisningsfrågor när det 

gäller andraspråksinlärning. Därför kommer min forskning att beröra detta 

stora ämne. Forskningens syfte är att svara på frågan: Vilka 

inlärningsstrategier används vid andraspråksinlärning? Jag kommer att 

använda mig av tidigare forskning samt empirisk studie i form av intervjuer. 

Formen jag använder mig av är semistrukturerad.  

 

Informanten kan närsomhelst avbryta intervjun och resultatet kommer att 

användas anonymiserat. Resultatet kommer endast att användas i denna 

aktuella forskning. 

 

Tack för din medverkan 

Margaretha Marthasdotter 

Språkintroduktionen 

Finnvedens Gymnasium 

Värnamo 

Undertecknad ger samtycke till att det insamlade materialet, i anonymiserad 

form, får användas i forskningssyfte. 

 

__________                       ________________________________________ 

Datum  Underskr 
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Bilaga 6          
            SILL-test enligt R.Oxford                                

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

1. Aldrig nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

Elevens namn: 

Paula, Saridah och Aya – Sammanställning 

Minnesstrategi: 

 

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Svar 3/1/4 2/5/3 4/3/4 3/3/3 1/2/1 1/5/5 1/1/4 1/5/3 3/2/5 

 

Kognitiv strategi: 

 

Fråga 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Svar 4/5/3 4/5/5 3/-/5 -/5/5 4/1/3 4/5/3 4/4/4 3/5/4 -/-/5 5/4/3 4/3/3 1/4/5 -/3/4 -/3/4 

 

Kompensatorisk strategi: 

 

Fråga 24 25 26 27 28 29 

Svar 4/3/3 5/2/3 1/5/5 4/4/5 4/3/5 5/3/4 

 

Metakognitiv strategi: 

 

Fråga 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Svar 4/5/2 4/5/5 3/-/5 5/5/4 1/5/4 4/5/4 4/5/4 5/2/3 5/3/3 

 

Affektiv strategi: 

 

Fråga 39 40 41 42 43 44 

Svar 1/2/3 3/3/4 5/5/5 -/-/3 1/1/1 3/1/3 

 

Sociala strategier: 

 

Fråga 45 46 47 48 49 50 

Svar 5/3/4 3/3/5 5/5/5 4/5/3 4/3/3 5/5/5 
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Bilaga 7 
                                                          SILL-test enligt R.Oxford 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

 

1. Aldrig nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

 

Elevens namn: Paula 

 

Minnesstrategier 

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Svar 3 2 4 3 1 1 1 1 3 

 

Kognitiva strategier 

 

Fråga 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Svar 4 4 3 - 4 4 4 3 - 5 4 1 - - 

 

Kompensatoriska strategier 

 

Fråga 24 25 26 27 28 29 

Svar 4 5 1 4 4 5 

 

Metakognitiva strategier 

 

Fråga 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Svar 4 4 3 5 1 4 4 5 5 

 

Affektiva strategier 

 

Fråga 39 40 41 42 43 44 

Svar 1 3 5 - 1 3 

 

Sociala strategier 

 

Fråga 45 46 47 48 49 50 

Svar 5 3 5 4 4 5 
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Bilaga 8 
SILL-test enligt R.Oxford 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

 
1. Aldrig nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

 

Elevens namn: Saridah 

 

Minnesstrategier 

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Svar 1 5 3 3 2 5 1 5 2 

 

Kognitiva strategier 

 

Fråga 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Svar 5 5 - 5  1 5 4 - 4 3 4 3 3 

 

Kompensatoriska strategier 

 

Fråga 24 25 26 27 28 29 

Svar 3 2 5 4 3 3 

 

Metakognitiva strategier 

 

Fråga 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Svar 5 5 5 5 5 5 5 2 3 

 

Affektiva strategier 

 

Fråga 39 40 41 42 43 44 

Svar 2 3 5 - 1 1 

 

Sociala strategier 

 

Fråga 45 46 47 48 49 50 

Svar 3 3 5 5 3 5 
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Bilaga 9 
 

 

SILL-test enligt R.Oxford 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

 

1. Aldrig nästan aldrig 

2. Vanligtvis inte 

3. Ibland 

4. Vanligtvis 

5. Alltid eller nästan alltid 

Elevens namn: Aya 

 

Minnesstrategier 

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Svar 4 3 4 3 1 5 4 3 5 

 

Kognitiva strategier 

 

Fråga 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Svar 3 5 5 5 3 3 4 4 5 3 3 5 4 4 

 

Kompensatoriska strategier 

 

Fråga 24 25 26 27 28 29 

Svar 3 3 5 5 5 4 

 

Metakognitiva strategier 

 

Fråga 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Svar 2 5 5 4 4 4 4 3 3 

 

Affektiva strategier 

 

Fråga 39 40 41 42 43 44 

Svar 3 4 5 3 1 3 

 

Sociala strategier 

 

Fråga 45 46 47 48 49 50 

Svar 4 5 5 3 3 4 
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