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Förord  

Jag går min sjunde termin på Högskolan Kristianstad, där jag läser till grundskollärare på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.  

Efter många om och men kan jag nu presentera ett examensarbete om svenska som andraspråk 

och faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Jag skulle vilja tacka alla inblandade i detta 

arbete, ingen nämnd och ingen glömd, för era tips, stöd och idéer. Utan er hade jag inte klarat 

detta. 

 

Erica Holmgren  

Högskolan Kristianstad 2015-01-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lärares syn på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen 

 

  Teachers view on factors affecting second language learning 

 

 

 

Abstract 

Arbetet handlar om faktorer som påverkar andraspråksinlärning och syftet är att ta reda på 

vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som 

påverkar andraspråksinlärningen.  

Jag har undersökt hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Det jag har 

kommit fram till är att det finns en hel del faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.  

För att få svar på min frågeställning och komma åt mitt syfte kommer jag använda mig av 

metoden att intervjua lärare med intervjufrågor genom en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat fyra lärare som arbetar med svenska som 

andraspråk där tre av lärarna är behöriga i svenska som andraspråk medan den fjärde läraren 

inte är behörig i svenska som andraspråk ännu då hon just nu går utbildningen för svenska 

som andraspråk. 

 

 

 

 

Ämnesord: svenska som andraspråk, andraspråksinlärning, faktorer, Schumanns 

ackulturationsmodell, psykologiska, individuella, affektiva, sociolingvistiska faktorer  
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1. Inledning  

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där vi möter människor med annan bakgrund, kultur 

eller religion. Folk flyttar av olika anledningar. Det kan vara på grund av jobb, krig, ändrade 

familjeförhållanden etcetera. Detta gör att samhället, ja och även skolan, blir mångkulturell 

som i sin tur leder till att vi som lärare möter ett mångkulturellt klassrum. 

Etniskt och språkligt heterogent har det svenska samhället blivit mer genom åren, vilket har 

lett till att klassrummen har blivit mer mångkulturella än tidigare. I grundskolan har nästan 

igenomsnitt 20 procent av eleverna ett annat modersmål än svenska och bland eleverna finns 

antalet modersmål upptill 150 olika språk och det känns naturligt för vissa av dessa elever att 

använda mer än ett språk (Skolverket, 2012). Från att vi föds startar språkinlärningen utan att 

människan behöver fundera eller anstränga sig, till åldern tre, fyra år för att ha de språkliga 

reglerna för satser och meningar, för att lära sig modersmålet. Men förutsättningarna är 

annorlunda att lära sig ett andraspråk (Skolverket, 2012). 

Varför jag har valt detta ämne och gjort ett examensarbete om det är för att svenska som 

andraspråk har fascinerat mig under en tid nu. Sedan min kunskapsöversikt i våras, handlade 

om att få en överblick över ämnet svenska som andraspråk/ andraspråksinlärning med teori 

och begrepp inom området, har mitt intresse för detta ämne bara vuxit och nyfikenheten och 

frågor väcks hela tiden. Den kunskapsöversikten gjorde så att jag fick upp ögonen för faktorer 

som påverkar andraspråksinlärningen vilket ledde mig in på detta examensarbete.      

Fast jag inte läser till svenska som andraspråkslärare, utan till grundskollärare med inriktning 

mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, kommer jag säkert stöta på svenska 

som andraspråkselever i min klass med tanke på hur samhället och världen förändras och ser 

ut.   

Arbetet är uppbyggt i fem delar, varav första delen behandlar inledning, syfte och 

frågeställning. Den andra delen av arbetet behandlar litteraturgenomgång. Den tredje delen 

behandlar metoder till undersökningen. Den fjärde delen behandlar om resultatet och den 

femte och sista delen behandlar diskussion.  
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1.1 Syfte  

Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.  

 

1.2 Frågeställningar  

Jag valde följande frågeställning för att uppnå syftet med mitt arbete.  

 Hur ser lärare på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen?  

 Tar lärarna hänsyn till faktorer vid planering etcetera?  
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2. Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva forskning inom ämnet svenska som andraspråks syn på 

faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och jag kommer även att belysa och visa på 

relevant forskning för analysen av materialet.  

2.1 Faktorer som påverkar andraspråksinlärningen 

Abrahamsson (2009) skriver att det inte är en enkel eller lätt process att lära sig ett nytt språk. 

Det är ytterst komplext och mångfasetterat fenomen att lära sig ett andraspråk, vilket den 

moderna forskningen bekräftar kring språkinlärningsprocesser.  

Inlärningshastighet och inlärningsförmåga varierar hos inlärare och det finns förklaringar till 

det. Exempelvis är en av de mest avgörande faktorerna inlärningsåldern, då inlärningsåldern 

är en faktor om hur snabb och framgångsrik inlärningen blir. Det finns andra faktorer som har 

betydelse för individer som ska lära sig ett nytt språk och de är sociolingvistiska och 

personliga faktorer som motivation, undervisning, social bakgrund, språkbegåvning och 

kontakten med infödda talare (Abrahamsson, 2009). 

Viberg (1996) skriver att om eleven har lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål är det en 

viktig faktor. Han skriver även att en viktig roll för skolframgången, precis som Abrahamsson 

(2009) skriver, är den sociala bakgrunden. Utanför skolan påverkas elevers inlärning av olika 

faktorer och även av betydelse är föräldrars sociala bakgrund. Var man lär sig påverkar, om 

det är i skolan, i hemmet eller på fritiden, men även vilken typ av språkundervisning som 

bedrivs (svenska som andraspråk och svenska i klassen eller förberedelseklass eller 

hemspråksklass) och social situation som attityder, gruppstorlek eller sociokulturella mönster 

spelar roll.  

För många inlärare är det en nödvändig förutsättning att ge goda möjligheter till interaktion 

och inflöde. Men för andraspråksinlärningen är det ingen garanti för hur framgångsrik den 

blir. Det finns olika faktorer mellan individer på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. 

Den naturliga inlärningsgången blir inte påverkad av individuella eller sociala faktorer. De 

faktorerna har endast betydelse vid inlärningshastighet, den slutliga behärskningsnivån och 

typ av L2- färdighet (kommunikativ färdighet vs. grammaktisk korrekthet) (Abrahamsson, 

2009).  

Skolverket (2012) lyfter att det är en komplex process att utveckla ett andraspråk och till 

resultatet samverkar många olika faktorer. Det kan vara ålder vid inflyttning, vilket 

förstaspråk man har, har man tidigare erfarenheter av skolgång, om man kan flera språk, 
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statusen på andraspråket, motivation, strategier som används, en variation på att använda 

språket, statusen på förstaspråket, lärarens förhållningssätt och andras till mångkultur och 

flerspråkighet, att i undervisningen ta tillvara på elevernas inlärningsstil och lärarens 

förväntningar etcetera. Att skaffa ett gott uttal och lära sig nya ljud har yngre barn lättare för 

än vuxna. Men vuxna inlärare har andra erfarenheter och kan överföra dem på så sätt så det 

blir enklare att förstå.  

Skolverket (2012) framhåller även att mellan språken överförs gemensamma språkdrag 

enklare i olika språk. Svenskan skiljer sig mycket ifrån andraspråk (från ljudsystem till att 

sätta ihop en text) som leder till att lära sig svenska kan ta längre tid. En annan sak kan vara 

att ha olika skriftspråk som skiljer sig ifrån det latinska alfabetet så som kinesiska, arabiska 

och japanska och det spelar även roll hur vi läser och skriver (riktning) som kan i början leda 

till svårigheter. Faktorer som påverkar andraspråket är många. Det kan vara ålder, skolgång, 

bakgrund, modersmål och möjligheter till att utveckla och öva det nya språket (Skolverket, 

2012). SOU 2003:77 framhåller faktorer som kön, yrke, tidigare utbildning, ålder, 

personlighet och modersmål som innebär att varje inlärare har ett varierat bagage. Vissa 

faktorer är mer avgörande för vissa inlärare än andra som bland annat åldern. Ju tidigare en 

inlärare börjar med sin inlärning av ett andraspråk desto längre når de inlärarna i sin inlärning. 

Fredriksson & Taube (2010) framhåller faktorer som kan vara elevers olika bakgrunder när 

det kommer till det språkliga och kulturella, även vilken språksituation som hemmet har och 

vistelsen i Sverige. Det finns elever med en förälder som har svenskan som sitt modersmål 

och det finns föräldrar som har annat språk än svenskan. Det finns även när föräldrarna inte 

har svenska som sitt språk utan föräldrarna har olika språk. En annan aspekt är 

förstagenerationens invandrare och andragenerationens invandrare. Förstagenerationens 

invandrare innebär att tillsammans med sina föräldrar har eleverna invandrat till Sverige och 

det gamla landet kommer vissa elever inte ihåg om de var små när de flyttade och vissa av 

eleverna kan ha börjat skolan i det landet innan flytten. Andragenerationens invandrare 

innebär att eleverna är födda i Sverige och har en förälder eller båda föräldrar ifrån ett annat 

land. En annan skillnad är mellan språk och kultur finns det även skillnader beroende på om 

eleverna kommer ifrån andra kontinenter eller grannländerna. 

Fredriksson & Taube (2010) framhåller även för läsinlärningen och läsutvecklingen kan den 

språkliga bakgrunden få betydelse. Det bör vara enklare med läsinlärningen på svenska om 

elevens modersmål är likt vårt språk med grammatik, ordförråd och fonologi än om det finns 

stora skillnader. Eleverna har mindre nytta utav sin läsinlärning på det ena språket och läsning 
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på det andra språket om språken skiljer sig. Språkens status är en annan faktor som får 

betydelse. Modersmålet kan ha en hög status och då värderas kunskaper högre på det språket 

än kunskaper på andra språk och det underlättar inlärningsprocessen på svenska.    

2.1.1 Förväntningar   

Förväntningar har för barnen en stor betydelse om vad vuxna tror på barnens förmåga och 

deras prestationer blir påverkade utav förväntningarna. Vilken syn det finns på flerspråkighet 

och på barnens språk får stor betydelse och om lärare ser möjligheterna med flerspråkigheten 

och inte ser det som ett hinder eller ett problem så ges det förutsättningar för 

språkutvecklingen. Är förväntningarna på barnen att det kommer gå bra så gör de oftast det 

(Ladberg 2000).  

2.1.2 Kultur  

Ladberg (2000) skriver om att kultur och språk hör ihop och med varje språk finns det en 

kultur och hur vi ska umgås socialt och kulturella mönster lär vi oss med hjälp av språken. 

Vid inlärning av språk kan vi inte välja bort kulturen då kulturen finns i språket och det finns 

en innebörd av både religiösa och moraliska genom olika sätt kommer det till uttryck vid 

sånger, sagor, fraser, talesätt och ordspråk. 

Fredriksson & Taube (2010) framhåller skiftande utbildningstraditioner är en aspekt på 

kulturella olikheter.  För att få bättre karriärmöjligheter ses utbildning i vissa länder som en 

väg att nå det, medan i andra länder ses andra omständigheter än utbildning avgör 

livskarriären. Olika inlärningsmönster får betydelse för skolframgång och läsutveckling och är 

en aspekt av kulturrelaterade skillnader. SOU 2003: 77 belyser utbildningsbakgrund som en 

annan faktor som påverkar och är av stor betydelse.  

Skriften är en annan aspekt av kulturen som får betydelse. Grabe (1991) belyser en faktor som 

kan påverka det nya språkets läsning som är kulturer som saknar skrift till kulturer som har 

hög betydelse med skrift och bokliga bildningen. För skolframgång och läsinlärning får den 

litterära traditionen (i kulturen) betydelse. På ett annat språk kan läsinlärningen underlätta om 

den bokliga bildningen och skrivkonsten är viktig i kulturen. I olika kulturer har 

läskunnigheten olika status. En annan aspekt kan vara det sociala sammanhanget som eleven 

lärt sig läsa på sitt första språk som kan ha en effekt på inlärningen av ett andraspråk (Grabe 

1991 refererad i Fredriksson & Taube, 2010). Skolverket (2007) framhåller att för elevers läs- 

och skrivutveckling ger positiva faktorer (bland annat föräldrar som pratar om läsupplevelser 

eller tillgång till böcker i hemmet) stödjer och underlättar utvecklingen. 
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Det latinska skriftsystemet är en annan aspekt som påverkar. Har en elev fått läsa med detta 

skriftsystem på ett språk leder det till inte några direkta svårigheter med inlärningen och att 

läsa ett annat språk som också har detta systemet. Har eleverna däremot ett annat skriftsystem 

som exempelvis arabiskan kan det leda till svårigheter (Fredriksson & Taube, 2010). En sak 

som SOU 2003:77 belyser är om man behärskar ett språk och man ska lära sig ett nytt språk 

är det lättare om det finns avsnitt som lika med det behärskade språket och finns det 

gemensamma drag hos besläktade språk leder det även till lättare inlärning.  

2.1.3 Sociolingvistiska bakgrundsfaktorer 

Det som påverkar andraspråksinlärningen är bland annat olika sociolingvistiska faktorer. Till 

exempel socioekonomisk status (jobb, inkomst etc.) eller socialklass som leder till påverkan 

och effekter på inlärningsgång och inlärningshastighet.  

Föräldrars utbildnings- och yrkesbakgrund och inkomst tillhör socioekonomisk status. 

Klasshörighet och skolframgång har ett starkt samband mellan varandra. I skolans teoretiska 

ämnen och språkämnena klarar sig medel- och överklassen bättre än arbetar - och lägre 

mellanklassen (genomsnitt). Ingen effekt eller ytterst liten effekt har klasshörighet på 

kommunikativa sidorna (flyt, uttal och förståelse). På L2- inlärningen är det inte individens 

klasstillhörighet som har effekt utan Ellis (1994) påpekar sociala klassers ekonomiska 

förutsättning, erfarenheter och traditioner och utbildningsbakgrund som tas med till skolan 

och stämmer detta överens med skolans kunskapssyn och om det påverkar individens attityder 

(positiva och negativa) till andraspråket (Ellis 1994 refererad i Abrahamsson, 2009).  

2.1.4 Individuella faktorer 

Individuella faktorer är sådana faktorer som varierar på det individuella planet ifrån inlärare 

till inlärare. En effekt av de individuella faktorerna har inte varit inlärarnas 

utvecklingsmönster utan inlärningshastighet och slutlig nivå blir påverkade individuellt och 

skiljer sig från individ till individ (Abrahamsson & Bylund, 2012).  

1. Attityder och motivation 

Dessa faktorer kommer jag att skriva om under avsnittet 2.1.5 psykologiska faktorer under 

affektiva faktorer då de även är affektiva faktorer. Men de är även individuella faktorer. 

2. Inlärningsstrategier 

Dessa bidrar till andraspråksutveckling och för att utveckla sitt interimspråk använder L2- 

inläraren inlärningsstrategier (tillvägagångssätt som är medvetna). O’Malley, Chamot, 

Stewner – Manzanares, Küpper & Russo (1985) gjorde en studie om vilka strategier som 
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användes i L2- utvecklingen olika stadier hos olika L2- inlärare på nybörjar- och medelnivå i 

engelska och vilka deras inlärningsstrategier var.  Resultatet blev 26 olika inlärningsstrategier 

och delades upp i tre kategorier. Kognitiva strategier ”består av problemlösningsoperationer 

och analysprocedurer som inläraren applicerar direkt på det språkliga stoff som tagits in” 

(Abrahamsson 2009, s. 211), metakognitiva strategier ”tonvikten ligger på olika sätt att 

planera, organisera, övervaka och utvärdera sin inlärning och den uppnådda kunskapen vi 

olika stadier i utvecklingsprocessen” (Abrahamsson 2009, s. 211) och sociala/affektiva 

strategier ”dvs. olika sätt på vilka inläraren nyttjar sin omgivning för sina inlärningssyften” 

(O’Malley, Chamot, Stewner – Manzanares, Küpper & Russo (1985) refererad i Abrahamsson 

2009, s. 211). 

O’Malley & Oxford (1990) identifierar 62 strategier, direkta och indirekta strategier. Direkta 

strategier finns i tre delar ”minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier 

/…/ som direkt involverar målspråket genom mental processning ” (Abrahamsson 2009, s. 

211). I indirekta strategier finns ”metakognitiva strategier, affektiva strategier och sociala 

strategier, och är sådana strategier som ger indirekt stöd för språkinlärningen genom olika 

förebyggande och uppföljande åtgärder så som planering, utvärdering, kontakter med infödda 

talare och samarbete med andra inlärare” (O’Malley & Oxford (1990) refererad i 

Abrahamsson 2009, s. 211).  

Ellis (1994) betonar för den framgångsrike inläraren (vuxna och ungdomar) finns fem drag 

som är av karaktär och typiska och de är fokuserar på språklig form, fokus på innehåll och 

betydelse, aktivt deltagande, medvetenhet och flexibel strategianvändning (Ellis 1994 

refererad i Abrahamsson 2009). 

2.1.5 Psykologiska faktorer 

Viberg (1992) belyser att psykologiska faktorer kan delas in i affektiva faktorer och kognitiva 

faktorer. Abrahamsson (2009) framhåller de yttre omständigheter påverkar inte de 

psykologiska faktorerna då de är L2- inlärarens medfödda och personliga egenskaper. 

Psykologiska faktorer kan vara ”personlighets typ, ängslan, kognitiv stil, intelligens, 

språkbegåvning och inlärningsålder” (Abrahamsson 2009, s. 214). 

 Affektiva faktorer  

Det som är viktigt i andraspråksinlärningen är affektiva faktorer, vilket är attityder, känslor, 

uppförande, humör och så vidare. I andraspråk bestämmer speciellt ångest, motivation och 

självförtroende av alla faktorer ingång (input)och utgång (output). I att lära sig ett andraspråk 
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finns de affektiva faktorerna och i dessa faktorer finns känslor som ångest, självförtroende 

och motivation och så vidare (Ni, 2012). Abrahamsson (2009) skriver att attityder och 

motivation är två affektiva faktorer och i skärningspunkten mellan individuella egenskaper 

och gruppdynamiska faktorer sägs de affektiva faktorerna finnas och utifrån den sociala 

kontexten formas de primärt. Hos individen och dess inlärning kommer de till uttryck 

samtidigt.  

1. Attityder och motivation  

En av de viktigaste faktorerna är motivation och det blir påverkat av inlärarens ingång och 

intag (Ni, 2012). Attityder och motivation är två affektiva faktorer och Robert Gardner var 

först att undersöka attityders och motivationers roll andraspråksinlärning. Attityder och 

motivation har nu på senare tid skiljt ifrån varandra. Gardner definierar motivation som ”vilja 

att lära sig målspråket och den grad av ansträngning som läggs ned på uppgiften” 

(Abrahamsson, 2009 s. 207).  

”Attityder har att göra med inlärarens föreställningar om och värderingar av i första 

hand målspråket, målspråkstalarna och målspråkskulturen, men även gällande den egna 

gruppen, själva L2- inlärningen samt språk och språkinlärning i största allmänhet. 

Inlärarens attityder påverkar motivationen, som i sin tur har direkta och tydliga effekter 

på L2- inlärningen – attityder har således endast indirekta effekter på inlärningen” 

(Abrahamsson 2009, s. 207).  

Hög motivation leder till att inlärningen blir framgångsrik och hög motivation skapas om det 

finns positiva attityder till målspråksgruppen och målspråket och låg motivation leder till att 

inlärningen inte blir framgångsrik och låg motivation kommer ifrån om det finns negativa 

attityder till målspråksgruppen och målspråket.  

Utifrån instrumentell eller integrativ orientering visas motivation hos den som ska lära sig ett 

andraspråk, enligt Gardner. Med målspråkstalarna, målspråket och deras kultur vill inläraren 

identifiera sig med det och bli social accepterad av de som talar målspråket och då uppstår 

integrativ motivation. Motsvarande mot integrativ motivation är instrumentell motivation och 

den motivationen betyder för att uppnå något så ser inläraren inlärningen som ett verktyg/ 

investering till att få studiemöjligheter eller ett jobb. Här är inte ett mål att identifiera sig med 

målspråkstalarna eller deras kultur och inte heller social accepterad (Abrahamsson, 2009).   

Den mest avgörande typen av de två typerna av motivation är den integrativa motivationen 

som visat sig vara avgörande. Men på inlärningen har det funnits signifikanta effekter med 

den instrumentella motivationen.  
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Motivationsstudier anger inte orsaksriktningen utan visar istället sambandet mellan graden av 

inlärning och graden av motivation, vilket leder till att vi inte vet om ”en hög motivation som 

orsakar en framgångsrik L2-inlärning som resulterar i hög motivation – eller både och” 

(Abrahamsson 2009, s.208). Hur inlärningen påverkas i någon riktning är ett annat problem 

med dessa typer av studier. Är det studiemotivationen det handlar om? Eller hur spelar de 

affektiva faktorerna vid inlärningen ut, på grund av psykolingvistiska och kognitiva 

konsekvenser? (Abrahamsson 2009).  

2. Självförtroende  

Detta är en annan faktor som påverkar elevernas språkreslutat och anses vara en viktig faktor. 

Saknas självförtroende kan det leda till att vanligtvis att eleven kan vara mycket rädd och blyg 

och vill inte berätta/uttrycka sina åsikter och vill heller berätta något för klassen. Självkänsla 

eller ”jag kan göra det” formulerade H. Brown (2001,s.23) (H. Brown refererad i Ni 2012) för 

denna faktor (självförtroende) och det menas med för att uppnå en uppgift ska eleven tro på 

sig själv att hen kan fixa den. Självförtroende är en egenskap som kan påverka inlärningen av 

alla möjliga egenskaper. Ett skäl är för att prova ett nytt lärande kan eleven bli uppmuntrad 

och våga ta risker för att lyckas. Ett annat skäl är att sällan ge upp då en självsäker person och 

det leder till att vid inlärningen kan elever lyckas om de är självsäkra (Ni 2012).   

Ladberg (2000) belyser vid användning av ett språk spelar självförtroende roll och det gör på 

många olika sätt. Identiteten spelar roll om man är stolt över identiteten, för då bli man modig 

språkligt. Goda förutsättningar ges till barnen om de vågar samtala och prova sätt för att 

samtala och berömmer man barnen stärks självförtroendet.  

3. Språkångest  

Detta är en annan affektiv faktor och är mest i känsloväg genomgripande och framstående. 

Enligt Arnold (2000) är i de faktorer som handlar om språkinlärning rankas språkångest högt 

oavsett om det handlar om informell eller formell inlärning (Arnold 2000, s.59 refererad i Ni 

2012).  I klassen finns elever med ångest för att delta och de kan vara rädda och nervösa för 

att tillsammans med läraren samarbeta och elever tänker så på hur de ska slippa uppgiften. 

Inom andraspråksinlärningsforskningen finns bland annat situationsspecifik ångest är en sort 

av ångest som fått uppmärksamhet, vilket menas med att det är en specifik situation/händelse 

som väcker ångest, man kanske ska tala inför en grupp etcetera. När det ska läras ett 

andraspråk och kommunicera så visar forskning att språkångest upplevs av eleverna. Eleverna 

som lär sig L2 jämför sig med de andra eleverna i klassen och de känner sig mindre 
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kompetenta och denna ångest minskar när eleverna blir mer kompetenta och de uppfattar att 

de är kompetenta (Ni 2012). 

Stephen Krashen har en teori som heter monitormodellen, jag kommer inte gå in mer på den 

än det som handlar om det affektiva filtret. Det affektiva filtret är den sista hypotesen i 

monitormodellen.  

”I modellen ses ett ”uppfällt” affektivt filter som någonting hämmande för inlärningen, 

medan ett ”nedfällt” filter ses som positivt. Metaforen är här att filtret, när det är 

uppfällt, kraftigt filtrerar det språkliga inflödet som inläraren utsätts för, vilket leder till 

att mycket lite av detta inflöde blir till intag som når fram till inlärningsmekanism (LAD) 

och att mycket lite därför lärs in. Ifall då det affektiva filtret är nedfällt tas däremot 

mycket av inflödet in, och inlärningen främjas.” (Abrahamsson 2009, s.121)  

Från dag till dag, från individ till individ varierar sig filtrets status (upp eller nedfällt), men 

inlärningshastighet och slutnivå påverkas av det affektiva filtret och inte inlärningsgången 

(Abrahamsson, 2009).  

Inläraren tar in mycket inflöde när hen har högt självförtroende och hög motivation och en 

liten nivå ångest (lågt filter). Det kan vara tvärtom om inlärare tar in lite inflöde, då är det för 

inläraren har hög grad ångest, lite självförtroende och låg motivation (hög filter) (Ni, 2012).  

Det affektiva filtret och de affektiva faktorerna finns i Kraschens monitormodell. Detta filter 

är en metafor. ”Enligt Kraschen kontrollerar detta filter hur mycket inflöde inläraren kommer 

utsätta sig för och – framför allt hur mycket av inflödet som kommer att omvandlas till intag” 

(Abrahamsson 2009, s.209). Filtret är nedfällt när hög motivation och positiva attityder finns 

hos inläraren medan filtret är uppfällt när låg motivation och negativa attityder finns till 

språkinlärning, målspråkstalarna och målspråket (Abrahamsson 2009). Det blir ett 

komplicerat fall med avgörandet av vilka faktorer som väger mest, även de negativa 

effekterna vid inlärningen och vilka faktorer som är kombinerade och till sist positiva värden 

(hög motivation) kan leda till kompensation för negativa effekter som exempelvis ängslan 

(Abrahamsson 2009).    

4. Personlighets typ  

Det finns två olika personlighetstyper och de diskuteras i forskning som utåtriktad/inåtvänd 

personlighetstyp (distinktionen) och de ska inte beaktas som dikotomi utan istället på en skala 

betraktas som extremvärden.  

Inåtvända eller utåtriktad kan människor mer eller mindre vara än antingen eller. Inåtvända 

personer har få men nära vänner och är trygghetsinriktad, tysta och tillbakadragen medan en 
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utåtriktad person har många vänner och bekanta och är aktiva äventyrslysten och social. På 

andraspråksinlärningen och de effekter som de personlighetstyperna har så finns det teorier 

som blivit undersökta (huvudsak) ”(1) utåtriktade inlärare har en fördel gentemot inåtvända 

ifråga om kommunikativ färdighet, inklusive flyt och uttal, samt att (2) inåtvända inlärare har 

en fördel gentemot utåtriktade när det gäller formrelaterade och skriftbaserade 

språkfärdigheter” (Abrahamsson 2009,s.214).  

Ängslan, självkänsla, empati, hämningar, risktagande och tolerans för tvetydligheter är 

variabler som undersökts i förhållande till L2- inlärning och på L2-inlärningen har dessa visat 

sig ha inverkan (Abrahamsson, 2009).  

Det finns hos en individ permanenta egenskaper och temporära tillstånd och har individen 

ängslan som en del av sin personlighet har då en allmän ängslan och andra ängslan över 

andraspråksinlärning och använda språket eller någon uppgift som man ska göra 

(Abrahamsson 2009).  

Lightbown & Spada (2013) framhåller att personligheten påverkar andraspråksinlärningen. 

Men i empiriska studier har det inte varit enkelt att bekräfta effekterna av personligheten, då 

det blivit olika resultat i studier. I språkinlärningen är en utåtriktad person mer kvalificerad 

och detta diskuteras ofta, men denna slutsats stöds inte alltid av forskning. Hämning är en 

annan aspekt i denna faktor och för framsteg i inlärningen behövs risktagning och om 

hämning finns kan det inte vara så stor utan om hämning finns leder det till att risktagningen 

blir motverkad och det blir inte framsteg i utvecklingen.  

 Kognitiva faktorer 

1. Intelligens 

Lightbown & Spada (2013) framhåller i olika sorters tester har det refererats till intelligens 

som traditionellt har med prestanda att göra. Framgång i skolan har testerna förknippats med, 

och även blivit rapporterad ibland att andraspråksinlärningen och intelligens har en relation. 

Forskning över tid har visat i andraspråksinlärningen att framgång hänger ihop med IQ- poäng 

och förutse framgång i andraspråksinlärningen.  

Fred Genesee (1976) studerade ”immersion programmes” och franska studenter i Kanada och 

resultatet blev att intelligens har ingenting med produktionen av muntliga färdigheter att göra 

utan istället läsning, grammatik och ordförråd (Fred Genesee refererad i Lightbown & Spada, 

2013). Om de rätta möjligheterna finns och ges kan elever med svaga prestationer (generell 

akademisk) uppleva framgång i inlärningen.  
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2. Språkbegåvning (language aptitude) 

Abrahamson (2009, s.218-219) belyser språkbegåvning som ” en talang för språkinlärning 

som gör sig gällande genom en specifik känslighet för just språklig struktur”. I andraspråk 

kan språkbegåvning förutsäga bättre vad en person behärskar enligt forskning än allmän 

intelligens.  

Relativt stabil fallenhet för språklig struktur och medfödd brukar språkbegåvning beskrivas 

som. Denna faktor är avgörande när det kommer till inlärningen. Det är inte bara 

inlärningshastighet utan även hur långt en inlärare behärskar målspråket.   

Lightbown & Spada (2013) skriver att John Caroll är en pionjär i detta område och använder 

termen som förmåga att lära snabbt. Finns det en högbegåvning kan det leda till snabbare och 

enklare inlärning, men är inlärare envisa kan de även uppnå den nivån.  

2.1.6 Sociala faktorer  

McKay (2005) belyser att sociala faktorer påverkar och attityder som elever har i olika 

grupper påverkat och leder till olika nivåer av språkfärdighet i L2. Elevers identiteter är en 

aspekt som dessa faktorer kan ge överblick av (McKay, 2005, refererad i Ellis 2008). Inom 

andraspråksinlärningen finns de fyra aspekter som har fått betydelse/uppmärksamhet och 

dessa aspekter är: ålder, kön och genus, social klass och etnisk identitet (Ellis, 2008).    

Ålder  

Ålder är även en faktor som påverkar och yngre inlärare har mer framgång i sin utveckling än 

äldre inlärare vilket forskning visar. En sak som det kan bero på är möjligen deras identitet 

och att identiteten är mindre hotad av normer ifrån målspråket (Ellis, 2008).   

Krashen, Long och Scarcella (1979:161) har kommit fram till följande:  

“1 Adults proceed through the early stages of syntactic and morphological 

development faster than children (where time and exposure are held constant).  

2 Older children acquire faster than younger children (again, in the early stages of     

syntactic and morphological development where time and exposure are held 

constant).  

3 Acquires who begin natural exposure to a second language during childhood 

achieve    higher second – language proficiency than those beginning as adults “ 

       (Krashen, Long och Scarcella, 1979:161 refererad i Ellis 2008 s, 19-20).   
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Kön 

Forskning visar olika resultat över hur kön spelar roll i inlärningen. I språkklassrum, å 

ena sidan överträffar kvinnorna männen generellt som det har visat i vissa studier å 

andra sidan överträffar männen kvinnorna, vilket andra studier visar. Begreppet kön 

används inte direkt utan istället ”gendering” och det är mycket kontextkänsligt mellan 

L2- inlärningen och kön, vilket den aktuella synen är (Ellis, 2008). 

Social klass    

I denna faktor kan effekterna bero på inställningen som mest och formell inlärning 

betonas i språkklassrum. Medelklassbarn är mer framgångsrika än arbetarbarn, 

forskningen visar att ”immersion setting they do just as well” (Ellis, 2008, s.323).  

Etnisk identitet 

Denna faktor har fått uppmärksamhet. I andraspråksinlärningen är de inlärare som ligger 

nära målspråket som ligger bättre till och överträffar de som inte är nära det språket. 

Attityder i den etniska identiteten spelar roll då vissa utvecklar positiva attityder mot 

målspråksgruppen och den etniska identiteten kan leda till motivation och L2- 

färdigheter, medan andra inte gör det (Ellis 2008). 

Etnisk och språklig identitet har även effekter på andraspråksinlärningen och begreppet 

etnicitet är svårt att definiera och valet av definition har lett till att man inte på det viset 

ser inverkan på inlärningen. L2- inlärningen blir god om positiva attityder finns på 

målspråksgruppen och om negativa attityder finns blir det inte lika god. Finns negativa 

attityder mot gruppen men positiva mot L2- gruppen leder det till konsekvenser att 

andraspråket används istället och förstaspråket kan bytas ut. Andraspråket gynnas och 

på en hög nivå lärs det nya språket in. Värderas den egna etniska gruppen istället och 

målspråket och kulturen leder det till att förstaspråket blir permanent och andraspråket 

begränsas. Däremot finns det positiva attityder till den etniska gruppen och målgruppen 

leder det till balanserad nivå av tvåspråkignivå (Abrahamsson, 2009). 

En annan aspekt är sociala skillnader som Fredriksson & Taube (2010) tar upp. Fredriksson & 

Taube (2010) skriver om riskgrupper som nämndes i en OECD- studie (1995) av vilka elever 

i skolan som är sådana grupper. Då finns faktorer som närsamhällets struktur, fattigdom, typ 

av skola, familjeförhållanden, skolans geografiska placering, dåliga kunskaper i 

majoritetsspråket och tillhörighet till etnisk minoritet som är avgörande för att förespå hur 

eleverna löper att misslyckas i skolan. Stämmer inte faktorerna på eleverna leder det till liten 
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risk att misslyckas. Men om flera faktorer spelar in leder det till ökad chans för 

skolmisslyckande.  

2.2 Schumanns ackulturationsmodell  

John Schumanns ackulturationsmodell (The Acculturation model) är en teori över 

andraspråksinlärningen och dess sociala kontexts inverkan. Klara paralleller kan dras till 

Selinkers teori med denna modell. ”På så sätt att den avsåg att identifiera de faktorer som 

ansvarar för interimspråkets stabilisering på en nivå som inte motsvarar målspråksnivån, och 

hur den enorma variationen mellan olika inlärargrupper kan förklaras ” (Abrahamsson, 2009, 

s.200). Schumann hade ett sociolingvistiskt perspektiv än ett kognitivt som skillnaden var och 

Selinker talade om fossilering och Schumann om interimspråkets pidginisering.  

”Enligt Schumann finns ett antal faktorer som definierar en inlärares sociala och psykologiska 

distans till målspråket, målspråkstalarna och målspråkskulturen” (Abrahamsson 2009, s.200). 

Egenskaper hos individen är det psykologiska distansen förknippad med medan den sociala 

distansen är på gruppnivå som definieras på den nivån med faktorer. Hur framgångsrik 

andraspråksinlärningen blir avgörs av (enligt teorin) ackulturation och inlärarens grad av den. 

Den sociala och psykologiska distansen återspeglar ackulturation. Från socialt och 

psykologiskt avstånd kan inlärare, enligt Schumann, placeras i ett kontinuum till psykologiskt 

och socialt närhet, och efterhand kommer målspråket när inläraren lär sig. Enligt Schumann är 

den grundläggande rollen i den sociala distansen medan den psykologiska distansen avgör 

endast när det inte går att förklara inlärningsgången med de sociala faktorerna.  

Tabell ”Faktorer som påverkar social och psykologisk distans enligt ackulturationsmodellen 

(Schumann t.ex.1978b) 

 Social distans (gruppnivå)          Psykologisk distans (individnivå) 

      1. Socialt dominansmönster         1. Språkchock  

2. Integrationsmönster                                2. Kulturchock  

3. Slutenhet och autonomi          3. Motivation  

4. Sammanhållning          4. Egopermeabilitet 

5. Storlek  

6. Kulturell överensstämmelse 

7. Attityder 

8. Planerad vistelsetid ” (Schumann 1978b refererad i Abrahamsson 2009, s. 201). 
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Schumann nämner som den första sociala faktorn socialt dominansmönster mellan 

målspråksgruppen och L2-gruppen. I någon större omfattning syftar inte det till den grupp 

som är socialt dominant (kulturellt, ekonomiskt och politiskt) att lära sig gruppens språk (den 

dominerande). Det gäller inte bara med att när numerär majoritet är den dominanta gruppen 

eller av språklig minoritet av den dominanta gruppen, utan också numerär minoritet som den 

socialt dominerande gruppen är. Om målspråkstalande är majoritet och inlärargruppen är 

socialt underordnad så hämmas de enligt Schumanns modell (Abrahamsson, 2009). 

Gruppens typ av integrationsmönster är en annan social faktor. I fråga om värderingar, språk 

och kultur när L2- gruppen agerar bevarande i huvudsak, vilket är ett sådant mönster. Mellan 

L1 och L2 gruppen blir den sociala distansen stor som blir ofta ett resultat och därför 

begränsas L2-inlärningen. Om en L2-grupp förefaller i målspråksgruppen assimileras in 

istället och ger upp sitt språk, sina värderingar och sin livsstil så leder det till att mellan 

grupperna blir det en kort social distans. För L2- inlärningen kan det vara gynnsamt men det 

kan även ur andra synvinklar vara bekymmersamt. Schumann nämner ackuluration och är en 

medelväg om betyder att genom att lägga till en ny kultur och ett nytt språk men L2-gruppen 

överger inte modersmålet eller kulturella identiteten som finns utan anpassar till 

målspråksamhället. En stor variation av social distans och grad av L2- inlärning leder till ett 

likadant integrationsmönster (additivt) till, beroende på de andra sociala faktorerna hur L2-

gruppen definieras. 

Schumann har en tredje faktor som är L2-gruppens slutenhet eller institutionella autonomi 

som Viberg (1987) namngav det. Om L2-gruppen har egna skolor, föreningar och kyrkor 

etcetera (sociala inrättningar) kommer de inte i kontakt med språket på det viset då är det låg 

grad L-2 inlärning och slutenheten är stor. Däremot om minoritets- och majoritetsgruppen 

delar inrättningar ses slutenheten som liten hos L2- gruppen som gör att de kommer i kontakt 

med språket och målgruppen som kan leda till gynnsamma förhållanden för inlärningen 

(Schumann och Viberg refererad i Abrahamsson, 2009). 

Sammanhållningen och storlek är de fjärde och femte faktorerna i denna modell som även kan 

kopplas till ovan med slutenhet. Hur gruppen karakteriseras betyder gruppens 

sammanhållning och det gäller då kontakt med andra individer och grupper eller inom den 

gruppen man är i, tillexempel giftermål. Om man gifter sig över kulturgränserna eller inom 

gruppen anses det främja inlärningen om det finns låg sammanhållning i en L2-grupp och fler 

möjligheter till social kontakt med målspråkstalare (Abrahamsson, 2009).  
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Faktorerna sex och sju är kulturell överensstämmelse och attityder. Om det finns kulturella 

likheter i L1 och L2 – grupperna gynnas språkinlärningen enligt Schumann och om det i båda 

riktningarna råder positiva attityder. Är kulturerna olika varandra och skiljer mycket hämmas 

inlärningen och om det finns negativa attityder som L2- gruppen har mot de som talar 

målspråket och/eller det finns negativa attityder ifrån majoritetsgruppen till L2- gruppen. 

L2-gruppens planerande vistelsetid är den sista och åttonde sociala faktorn i modellen. 

Prognosen är god om individerna planerar för att stanna i L2-miljön permanent och innebär 

att inlärningen blir framgångsrik. Medan det blir en negativ påverkan om individerna inte 

planerar för att stanna permanent/ länge exempelvis flyktingskap (Abrahamsson, 2009).  

Psykologiska faktorer som är fyra stycken sekundära belyser Schumann också som vid sidan 

om de sociala och primära faktorerna. Språkchock är den första faktorn som menas med när 

hen pratar andraspråket är hen rädd att känna sig löjlig eller rädd för att göra bort sig. 

Kulturchock är den andra faktorn som syftar till ”graden av ängslan och desorientering 

individen känner i förhållande till målspråkskulturen” (Abrahamsson 2009, s.203). Graden 

och typen av motivation är den tredje faktorn, då tillägnandet av målspråket hos individen 

genom motivation. 

Egopermeabilitet är den fjärde och sista faktorn i denna modell och syftar till ”individens 

självuppfattande gränser för dem egna personen, inklusive modersmålet, och hur vida och hur 

mycket en L2-inlärare är beredd att låtas sig intas av en ny kultur och ett nytt språk ” 

(Abrahamsson 2009, s.203). De skiljer sig ifrån individ till individ med graden av den 

psykologisak distansen.  

Ackulturationsteorin har en allmän förståelse om sociala faktorers inverkan på 

andraspråksinlärningen. Däremot pratar man inte så mycket om den idag eller 

uppmärksammas som modell, vilket bland annat beror på att empiriskt stöd finns inte/har fått 

så mycket utav det och det har varit svårdefinierat som fenomen (ackulturation).  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera metodval. Det kommer även att handla om urval, 

datainsamling, bearbetning och analys. Jag kommer även att redovisa etiska överväganden 

som gjorts i detta arbete.  

3.1 Metodval  

Det är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som använts för datainsamlingen 

och utgångspunkten är lärares syn och kunskap. Varför jag valde semistrukturerade intervjuer 

är för att jag ville ha öppna svar och det skulle inte vara så strukturerat utan finnas möjlighet 

till att den som blir intervjuad att utförligt tala och utveckla sina idéer. Denscombe (2009) 

belyser detta och skriver vid semistrukturerade intervjuer finns en ordning med frågor och 

ämnen som ska behandlas men med flexibilitet. Denscombe (2009) skriver att betoning ligger 

på den som blir intervjuad får komma fram med sina synpunkter och utveckla dem och tala 

utförligt om det.  När ämnena tas upp under intervjun är svaren öppna.  

Jag har valt att intervjua andraspråkslärare. Från början var det tänkt att jag skulle intervjua 

fem andraspråkslärare. Men det blev att jag fick intervjua fyra andraspråkslärare istället då 

den femte andraspråksläraren inte hade möjlighet att vara med. Jag valde att intervjua 

andraspråkslärare därför att jag ville ha deras tankar, erfarenheter och synsätt på faktorer som 

påverkar andraspråksinlärningen.  

Jag använde mig utav en ljudupptagare. Jag antecknade även tankar som dök upp i mitt huvud 

under intervjuerna. Trost (2010) poängterar att använda en ljudupptagare har sina för och 

nackdelar. När vi intervjuar kan vi gå tillbaka och lyssna på ordval och tonfall och lära sig 

utav det som vi har gjort bra och de misstag vi gjort.  

En ljudupptagare valde jag dels för att vara en delaktig och en aktiv lyssnare under 

intervjuerna och dels för att inte missa sammanhang och Trost (2010)  menar att man slipper 

gissa vad man har skrivit för något och man behöver inte heller skriva en massa utan kan vara 

delaktig i intervjun. Denscombe (2009) menar att en annan fördel med att spela in är att andra 

forskare kan kontrollera inspelningarna. Men han menar även att en nackdel kan vara att det 

icke verbala ordet missas då det bara det talade ordet spelas in. 

3.2 Urval  

Jag har gjort urvalet att intervjua fyra andraspråkslärare och Trost (2010) skriver att vid 

intervjuer görs ett urval om personer som ska medverka och har man för många som 
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medverkar kan det leda till att man inte får en överblick och kanske missar detaljer som 

binder samman eller skiljer.  

Det jag ville undersöka, faktorer som påverkar andraspråksinlärningen, låg till grund för 

vilken typ av lärare jag skulle intervjua. Men urvalet av lärare skedde slumpmässigt. Först 

hörde jag av mig till mina handlare som jag haft under mina VFU:er (den 

verksamhetsförlagda utbildningen) och frågade om de hade en andraspråkslärare på sin skola 

eller visste vem jag kunde kontakta angående detta. Utav det kom jag i kontakt med en sva 

lärare och efter det valde jag att gå in på en kommuns hemsida och leta upp skolor och ta 

kontakt med rektorer på skolorna för att höra om de hade en andraspråkslärare. Efter att jag 

fått svar från rektorerna tog jag kontakt med de berörda lärarna och frågade dem om de kunde 

tänka sig ställa upp på en intervju angående svenska som andraspråk med faktorer som 

påverkar andraspråksinlärningen och de ställde gärna upp.  

Lärarna arbetar på olika skolor men inom samma kommun. De fick intervjufrågorna i förväg 

för att på bästa sätt kunna förbereda sig. Jag har gett lärarna fiktiva namn. Denscombe (2009) 

påpekar att deltagarnas integritet ska bli respekterat.  

Åsa har 30 års pedagogisk erfarenhet och är behörig i svenska som andraspråk 1-9 och i 

engelska 1-6. Ingrid har arbetat som svenska som andraspråkslärare sedan augusti 2014 och 

har innan dess arbetat som klasslärare och 12 år som fritidspedagog. Kerstin är drygt 40 år 

och bestämde sig för att bli lärare när hon hade fått sina två barn, då var hon 30 år. Kerstin var 

34 år när hon började arbeta som lärare och har nu snart arbetat i 6 år med svenska som 

andraspråk. Monica är 47 år och har arbetat som lärare sedan 1993. Hon är grundskollärare 1-

7 med svenska – SO tillval musik. Hon har i efterhand fått utbildning i svenska som 

andraspråk via lärarlyftet. Hon går nu sin tredje termin och i januari har hon 45 

högskolepoäng. 

3.3 Datainsamling  

Lärarna blev informerade om studiens syfte, vilken information som skulle hämtas, hur 

studien skulle genomföras och att jag skulle spela in intervjuerna för att det skulle bli en så 

rättvis bild som möjligt och för att inte missa sammanhang. Deras svar skulle vara anonyma 

och informationen som skulle hämtas skulle användas till studiens syfte, men att den därefter 

skulle förstöras. Jag utgick ifrån de forskningsetiska principerna och berättade då om att de 

kunde avbryta när som helst utan att ange skäl för det och deras svar skulle vara anonyma.  
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Jag tog kontakt med respektive lärare för att bestämma en dag för intervjun som passade dem 

och under två veckor gjordes intervjuerna, första veckan intervjuade jag två lärare och veckan 

därefter, andra veckan, intervjuade jag de andra två lärarna. Vi träffades på skolorna och 

genomförde intervjuerna som tog 30 min – 60 min.  

3.4 Bearbetning  

Efter varje intervju bearbetades materialet. Jag tittade igenom mina anteckningar, lyssnade 

igenom intervjuerna några gånger för att ta bort fakta som inte var relevant. Jag valde att 

plocka ut relevanta delar ur intervjuerna så jag transkriberade de delarna av intervjuerna. 

Detta gjorde jag för att slippa gå tillbaka och lyssna flera gånger på intervjuerna och hitta rätt 

ställe.  

3.5 Analys  

Efter jag bearbetat datainsamlingen och transkriberat de delar som var relevanta analyserade 

jag materialet jag hade fått utav intervjuerna. Med hjälp av litteraturgenomgången/ teoretisk 

bakgrund analyserade jag resultatet. Jag ordnade resultatdelen på följande vis att jag redovisar 

intervju för intervju med lärarna.     

3.6 Etiska överväganden  

Jag har tagit del av de etiska principerna/övervägandena och utgått ifrån dem. 

Vetenskapsrådet (2011, s.12) skrift God forskningssed har följande punkter:  

1. ”Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3.  Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4.  Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7.  Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning” 

När jag tog kontakt med lärarna presenterade jag mig och berättade vem jag var och varför jag 

tog kontakt med dem. Jag berättade om syftet med mitt arbete, att det var frivilligt att delta 

och de kunde avbryta när de ville och deras svar skulle vara anonyma. Jag hörde om de skulle 

vara intresserade av att bli intervjuade och de ville ställa upp på en intervju. Jag tackade så 

mycket för att jag fick intervjua dem och jag bifogade i mejlen mitt informationsbrev och 

intervjufrågorna.  Jag har gett lärarna fiktiva namn för att behålla deras sekretess och identitet. 
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4. Resultat  

I detta avsnitt redovisas intervjuresultatet och intervjufrågorna finns som bilaga 2.  

4.1 Intervju Åsa  

Åsa är 60 år och har i vuxen ålder tillägnat sig svenskan som sitt andraspråk. Tidigare 

arbetade hon sju år som hemspråkslärare (idag heter det modersmålslärare). Därefter läste hon 

svenska som andraspråk och engelska, vilket innebär att Åsa har behörighet att undervisa i 

dessa ämnen. I svenska som andraspråk är hon legitimerad i årskurserna 1-9 och i engelska 

årskurserna 1-6. Hon har 30 års erfarenhet av arbete med svenska som andraspråk och 

andraspråksinlärning och det är bland annat på grund av hennes bakgrund som gjorde att hon 

blev biten av svenska som andraspråk och blev en andraspråklärare. 

Åsa är en andraspråkslärare för 15-16 elever som kommer mest ifrån Syrien, men hon har 

även några elever ifrån Gaza och Filipinerna. Hon arbetar i en förberedelsegrupp, vilket 

menas att i en förberedelsegrupp har Åsa inte eleverna hela tiden utan eleverna är delvis i sina 

klasser och delvis hos Åsa.  

Hon belyser med andraspråkselever är det viktigt att tänka på faktorer som ankomstålder, om 

eleverna är läs- och skrivkunniga, skolbakgrund och om eleverna har det latinska alfabetet 

med sig. Åsa anser även vikten av att få eleverna motiverade och få dem att vilja. Det ska vara 

ett respektfullt välkomnande och inte något daltande. En annan viktig aspekt är elevers olika 

bakgrunder när de kommer till Åsa. Eleverna kan ha fått se hemska saker under resans gång 

till Sverige och kan ha kommit ifrån krig och elände och varit skadade.  

”Barnen som kanske har sett hemska saker… få dem att le, få dem att liksom vakna till 

liv, ögonen piggna till. Vi lär oss bara när vi måste eller när vi vill /…/ oftast, fast det 

händer, att plikttrogna som sätter sig vid bänken direkt och vill, att slippa tänka på 

annat. /…/ nu har jag en elev som log för första gången idag, honom har jag liksom och 

när de börja uppfatta de roligt sen kan man få dem liksom du måste, du behöver… ” 

(Intervju Åsa, 2014).  

Men det finns de elever som inte sätter sig vid skolbänken och vill lära sig utan istället 

eleverna är tysta och observerar. Men efter ett tag börjar eleven vakna till liv och språket 

flödar.  

Åsa redogör för sin syn på när det kommer till inlärningen, vilket hon påpekar explicitet och 

lärare bör ha höga förväntningar på eleverna och tro på att de kan klara det. En annan sak är 

att man lär sig inte på en vecka utan det tar minst två år för baskunskaper och skolspråk. Man 
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talar inte flytande över en natt utan det tar sin tid. En annan viktig aspekt är att använda hela 

registret och aldrig förkorta språket som ”den där” utan ”den där ytterdörren”. Den första 

tiden använder Åsa mycket sång och papegojaspråk och fast eleverna kommer ifrån samma 

punkt så efter några veckor pekar eleverna åt olika håll. 

Åsa nämner, som i början av intervjun, faktorer som påverkar inlärningen som ankomstålder, 

om eleverna är läs- och skrivkunniga, skolbakgrund och om eleverna har det latinska 

alfabetet. Hon säger även faktorer som bakgrund, skolgång, föräldrar och motivation 

påverkar. Åsa påpekar alla människor är olika som leder till att de individuella faktorerna talar 

man inte så mycket om.  

Ett exempel som hon beskriver i samband med faktorer om påverkar inlärningen är att Åsa 

hade två elever som kom ifrån samma land och hade samma språk. Den ena eleven kämpade 

hon med medan den andra eleven kommit igång och sprudlade. Den elev som sprudlade hade 

varit i en flyktingförläggning som anordnade utbildning på turkiska och då hade eleverna fått 

lära sig det latinska alfabetet och i och med att eleven hade fått den starten med utbildning 

ville eleven lära sig mer och mer. Medan den andra eleven däremot hade flyttat ifrån 

flyktingförläggning till flyktingförläggning och hade en mamma som var deprimerad och en 

pappa som var skadad som ledde till att de försummade sitt barn. Vilket innebar att eleven var 

tillbakadragen och gjorde att Åsa fick kämpa med eleven. 

Vid samtal om faktorer beaktas vid planering, undervisning etcetera betonar Åsa att hon först 

inte tar hänsyn till faktorerna, inte i förväg. Hon försöker vara förutseende, vara beredd på allt 

och att allt kan hända. Efter en stund utbrister hon ”nä men det gör jag”.  Hon tar hänsyn till 

den kognitiva förmågan och även om eleverna kan skriva på sitt språk och har det latinska 

alfabetet med sig. Då tänker hon på ett sätt och kan inte eleverna skriva på sitt språk eller de 

inte har det latinska alfabetet då tänker hon på ett annat sätt.  

Åsa berättar att när hon lärt känna eleverna ändrar hon grupperna och på så vis tar hon 

hänsyn. Men hon tar inte hänsyn i början när eleverna är okända utan hon tar hänsyn när hon 

har lärt känna dem.     

4.2 Intervju Ingrid  

Ingrid är 48 år och har i början av sin pedagogiska karriär arbetat 12 år som fritidspedagog. 

Under den tiden kom hon i kontakt med svenska som andraspråk då hon först arbetade i XX 

på en flyktingsförläggning i en barnastuga. Där arbetade hon med barnen under tiden barnens 

föräldrar hade SFI- undervisning och hon slutade arbeta med det när hon kände att situationen 
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inte höll och då började hon arbetade som fritidspedagog på skolor. En rektor sa till henne att 

vidareutbildade sig till lärare, så hon studerade fem terminer (istället för sju då hon kunde 

tillgodoräkna sig ifrån fritidspedagoglinjen) till 1-7 lärare på Malmö högskola. Där läste hon 

svenska – so med tillval idrott.  

Efter utbildningen arbetade hon som mellanstadielärare och nu i slutet kände Ingrid inte för 

att vara klasslärare längre och i samma veva dök lärarlyftet svenska som andraspråk 

årskurserna 4-6 upp på distans i Malmö. Hon gick lärarlyftet förra året och blev klar i juni 

2014. Ingrid har årskurserna 1-3 i sin grundlärarutbildning, vilket innebär att Ingrid har 

behörighet att undervisa årskurserna 1-6 och är legitimerad svenska som andraspråkslärare. 

Hon arbetar med en 100 % svenska som andraspråkstjänst sedan augusti 2014 som 

andraspråkslärare. 

Det kom ett önskemål ifrån personalgruppen att halva uppdraget som andraspråksläraren 

skulle ha som arbetsuppgift att vara som en resurs i klasserna. Då skulle Ingrid gå runt i 

klasserna och stötta eleverna som hade lite bekymmer med sin svenska. Ibland skulle hon vara 

i klasserna och röra sig och ibland ta ut eleverna ur klasserna och ha lektion med eleverna i ett 

angränsande grupprum efter den gemensamma klassgenomgången.  

”Det är väldigt smidigt att plocka ut några elever och sitta och jobba med dem. Så gör 

jag i tvåan till exempel när jag jobbar med dem barnen där. Då har läraren först en 

genomgång och sedan tar jag mina barn sedan efter genomgången och gnuggar lite 

extra med dem i grupprummet bredvid. ” (Intervju Ingrid, 2014) 

Hon kunde få in två elever i sitt schema och ändå ha enskild undervisning. Men sedan kom 

det fyra elever till och då kände Ingrid att hennes schema havererade. Då la hon om sitt 

schema och hon träffar dessa sex eleverna 40-50 minuter varje dag istället, vilket gör att de 

lektioner som Ingrid ska vara i klasserna har utgått. Hon berättar att det finns för- och 

nackdelar med saker och ting men hon känner samtidigt ju snabbare de sex eleverna kommer 

in i svenskan ju bättre är det. Hade det funnits två andraspråkslärare hade de kunnat vara ännu 

mer intensiva med de sex eleverna, men hon kan samtidigt inte strunta i de eleverna som sitter 

ute i klassrummen och behöver hjälp då det finns de eleverna som behöver det också.  

Ingrid undervisar dessa sex eleverna och har årskurserna F-6 och hon har en studiehadledare/ 

språksstödjare. På skolan finns det persiska, kurdiska, arabiska, dari (eleverna är födda och 

kommer ifrån Irak, Syrien och Afghanistan), spanska, ungerska, rumänska, engelska (en 

förälder är svensk och den andra föräldern kommer ifrån USA), bosniska och albanska (de 

eleverna är andra generationen och betyder då att barnen är födda i Sverige men föräldrarna 

kommer ifrån ett annat land, tillexempel forna Jugoslavien). 
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Hon belyser med andraspråkselever vikten av att skapa en tilltro för de nyanlända eleverna.  

”Att de känner att det är okej att följa med Ingrid, för nu plockar hon ur mig ur det 

sammanhanget. Så man inte får den obehagskänslan att åh hjälp, jag ska gå iväg, jag ska 

gå ifrån klassen och min lärare och så och att man har byggt upp att det är okej” 

(Intervju Ingrid, 2014). 

Ingrid framhäver om eleverna är syskonpar är det enklare för då har eleverna varandra och ty 

sig till. För förstår inte det ena syskonet så förhoppningsvis gör det andra syskonet det och 

kan stötta. Ingrid framhäver även trygghet som viktig och att det finns en tillit till Ingrid. 

När det kommer till undervisningen/inlärningen anser Ingrid det är snarlikt med helklass och 

med svenska som andraspråkselever då det gäller tydlighet, visar och repetition. För att kunna 

nå eleverna behövs mycket annat stöd som möjligt bland annat använda konkret material. 

Handlar lektionen om köket och läraren talar om kaffekopp, visa då en riktig kaffekopp så 

eleverna kan få känna, se och få bilder i huvudet utav när eleven hör ordet kaffekopp vid 

senare tillfälle. En elev som har läst engelska och har det latinska alfabetet med sig och en 

annan elev som inte har det. Språket låter konstigt och bokstäverna ser konstigt ut och för att 

då nå eleverna behövs mycket stöd. En annan aspekt med andraspråkselever är Ingrid tror 

mycket på är övertydlighet, repetition och upprepa tills det sitter och som lärare vara flexibel.  

Ingrid redogör vidare på sin syn inlärningen, vilket hon anser eleverna hela tiden får höra det 

svenska språket och bada i det. Fast eleverna inte förstår hela tiden men utifrån 

sammanhanget kan eleven lista ut hur det ska vara och Ingrid drar paralleller till när svenskar 

lyssnar på engelska eller tyska, i sammanhanget kan vi känna igen fragment. 

Vårt språk är komplicerat och vårt skolspråk är ännu mera komplicerat än vårt vardagsspråk. 

Vardagsspråket anammas efter två, tre år och då kan eleverna fungera i det sociala (träningen, 

rasten, idrotten). Medan vårt skolspråk tar fem till åtta år att anamma och många saker som 

ska läras in och behärskas. Ingrid framhåller som lärare får man inte bli stressad om det inte 

sker någon utveckling hos eleverna. Exempelvis hade Ingrid två elever som inte skedde någon 

utveckling. Eleverna hade inget helt modersmål och hade gått i skolan då och då, vilket leder 

till eleverna inte har någon god grund att stå på. Det är inte konstigt att eleverna absorberar 

kunskap. Ingrid påpekar att vi inte får glömma att eleverna har olika förutsättningar. 

Under intervjun belyser Ingrid faktorer som påverkar inlärningen. Hon menar rent 

inlärningsmässigt skiljer det sig inte särskilt mycket ifrån de svenska eleverna när de kommer 

till skolan eller nyanlända eleverna som kommer till skolan.  
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”Är du inte hel och ren, mätt och mår bra när du kommer till skolan oavsett nationalitet 

så går det inte bra.” (Intervju Ingrid, 2014) 

Ingrid är övertygad oavsett vilket språk eleverna har spelar basfaktorerna ingen roll. Det går 

inte alltid så bra för svenska barn med alkoholiserade föräldrar i skolan och sådana faktorer 

påverkar. För de nyanlända eleverna som har svenskan som sitt andraspråk är en trygghet om 

det finns klasskamrater som talar elevens språk, då kan eleven bli förstådd på sitt modersmål 

och inte bli utlämnad. En annan trygghet är om eleven kommer in i gemenskapen och i 

klassen relativt snabbt och deltar i sociala sammanhang som idrott och raster. Fast eleven inte 

deltar språkligt i gemenskapen så absorberar eleven ord och begrepp helt gratis utan att tänka 

på det. 

Vid frågan om Ingrid beaktar faktorer vid inlärningen etcetera försöker hon tänka repetition, 

något nytt och repetition och varje lektion ska innehålla någon form av ny inlärning. Ingrid 

kopplar till en lektion där hon skulle introducera köket och begrepp därifrån som bestick, glas, 

tallrik och så vidare. När introduktionen var klar gick Ingrid tillbaka till repetitionen med 

färger, kläder, skolord och siffror. Ingrid betonar att hon befäster hela tiden tidigare kunskap 

men samtidigt blickar framåt. Det som ligger till grund för hennes planeringar är att variera 

undervisningen och hon påpekar nyttigheten av att upprepa samma sak men på olika vis och 

genom olika infallsvinklar.    

Ingrid berättar att det finns olika typer av appar till ipads som gör att eleverna kan öva 

alfabetet. Till exempel finns det en app som heter lekplats läs – och skrivinlärning där 

eleverna ska forma bokstaven, lyssna på hur den låter och lyssna på ett ord med den 

bokstaven. Hela alfabetet finns med som eleverna kan öva på om och om igen. Det kan då 

individanpassas efter elevens kunskap.  

4.3 Intervju Kerstin 

Kerstin är drygt 40 år. Hon studerade till F-5 lärare med matematik – NO med tillval svenska. 

På sina specialiseringar valde Kerstin all svenska som motsvarade lärare läst som går svenska 

– SO. När hon läste svenska blev hon intresserad av svenska som andraspråk och började 

parallellt läsa svenska som andraspråk.  

Kerstin var 34 år när hon började arbeta som lärare och har nu snart arbetat i 6 år. När hon 

blev färdig på lärarutbildningen fortsatte Kerstin läsa svenska som andraspråk på distans, 

vilket innebär att Kerstin har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk upp till och 

med årskurs nio och det enda ämnet som hon får undervisa upptill den årskursen. De andra 
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ämnena (engelska, svenska, matematik, NO, teknik) får hon undervisa upptill årskurs 6.  Hon 

har provat på att vara klasslärare, men annars har hon arbetat med ”specialundervisning” och 

hon har då tagit ut elever till grupper och haft svenska som andraspråk eller arbetat i 

klassrummet med klassläraren. Nu arbetar hon i en förberedelseklass med andraspråkselever. 

Det finns ungefär 12-15 elever i årskurserna 3-6. Det finns alltid nya lappar med elever att 

skola in. Eleverna kommer mesta dels ifrån Syrien, Palestina, Afghanistan, Somalia och det 

kommer någon elev ifrån Eritrea. De kommer som asylsökande eller de har fått 

uppehållstillstånd för att de har lämnat ett land i konflikt. Det finns även elever som har flyttat 

hit då deras mamma har träffat en svensk man och de har inte lämnat ett inferno utan de som 

kommer hit stannar på skolan. Det är verkligen nyanlända och i inledningsskedet de två- tre 

månaderna som eleverna är i förberedelseklassen och sedan ska eleverna slussas ut i en 

ordinarieklass. Men det är inte ofta som eleverna stannar så länge när personalen ska prata om 

i vilken klass som skulle passa för eleverna. De sätter eleverna i den årskursen enligt deras 

ålder och det ska finnas starka skäl till att sätta elever i en lägre årskurs, då det är bättre för 

eleverna att få stöd i den rätta årskursen.  

Kerstin berättar att hon har en studiehandledare som är utbildad lärare i Irak i biologi (NO) 

som finns som stöd till eleverna och henne. Eleverna ska ha betyg efter innehållet och kan 

man visa sina kunskaper på ett annat språk ska de ha betyg efter det och det är i årskurs sex 

och uppåt som man får betyg, de yngre årskurserna har inte betyg.  

Hon anser att det viktigaste att tänka på med andraspråkselever är att det måste ges utrymme 

för ämneskunskaperna och vi kan inte säga att de måste lära sig svenska först utan de måste 

lära sig ämnena då svenska kommer efterhand. Det är en stor skillnad på lärare som är 

medvetna om det språket i sitt ämne ska få ta plats och NO- lärare arbetar med språket, 

språkutvecklande arbetssätt.  

När det kommer till inlärningen brukar Kerstin tänka när eleverna är nya att det inte får bli så 

mycket läsa och skriva. Då många elever lär sig rent tekniskt att skriva av bokstäverna och 

lära sig känna igen ord exempelvis fot, eleven kan inte säga fot men visar skriven lapp med 

ordet fot. Då tänds det ett ljus hos eleven. Hon tänker att det är viktigt med det talade språket, 

lyssna och tala och sedan kommer man till läsning och skrivning efterhand så man inte läser 

och skriver något som man inte förstår. Först börjar man med det muntliga och sedan går man 

över till skrift. Kerstin anser att bildstöd är mycket viktigt och användning av spel exempelvis 

memory för att befästa kunskaper och för repetition.  



 30 

”Jag spelar väldigt mycket memory och det är en rolig form för repetition. För ibland är 

det väldigt tråkigt att bara sitta och repetera han hoppar, han går, hon cyklar. Men om 

man spelar memory så hör man varenda gång någon vänder upp en bricka så hör man 

det som en repetition. Samtidigt som att det faktiskt är ett spel som har en början och 

ett slut. Så det gör jag med väldigt mycket, ordinlärning, prepositioner, allt som behöver 

nötas in och mycket tärningsspel, bingo för att lära sig lyssna och lära sig prata. Sedan 

lägger på det skrivna ordet sen. ” (Intervju Kerstin, 2014). 

Kerstins erfarenheter är att det finns många barn som kommer utan skriftspråk eller 

skolbakgrund eller ett annat skriftspråk som inte är likt vårt exempelvis arabiskan och då är 

det viktigt att först komma igång med tal och lyssna. Då skrivprocessen tar tid och det går 

fortare med tal och lyssna än skrivprocessen. Kerstin påpekar att det är viktigt att använda alla 

kanaler man kan, använda kroppsspråket, använda bilder, använda de språk som man kan, 

använda google translate och youtube etcetera. 

Under intervjun belyser Kerstin faktorer som påverkar inlärningen kan du två språk är det 

enklare att lära sig ett tredje. Sociala faktorerna påverkar, om eleverna inte varit med om 

något hemskt utan ska skapa sig ett nytt liv med sin förälder/föräldrar då exempelvis mamman 

kan ha träffat en svensk man. Då behåller man kontakten med familjen och vännerna i 

hemlandet och möjligheter finns att ibland åka hem till sitt hemland och besöka dem. Det kan 

vara att man tar emot elever som fattas familjemedlemmar i deras familj. Exempelvis kan 

mamma vara kvar i Gaza och de vet inte hur det kommer att gå eller om de kommer att träffas 

igen. Eleverna kan ha varit i andra länder innan de kom till Sverige tillexempel varit i Egypten 

två månader eller Libanon och så vidare och har andra erfarenheter med sig. 

”Men just det här när familjen inte är intakt, de är ju tufft. Jag har haft en del 

högstadietjejer som mår riktigt dåligt och på gränsen till apatiska och kommer inte iväg 

till skolan och sådär. /…/ Man kan tänka sig att många av de hör barnen har väldigt tuffa 

upplevelser med sig. Samtidigt så känner jag ibland är det någon som spontant pratar 

om det och då får man försöka lyssna liksom och det är ju ett sätt för dom att bearbeta. 

Men när de mår riktigt, riktigt dåligt och kanske drömmer mardrömmar, sitter på 

lektionerna och skakar när det kommer något häftigt ljud eller sådär… dom är man ju 

mer oroliga för och man är rädd att dom inte bearbetar utan de återupplever alla 

hemska saker om och om igen och kommer inte vidare. Där får man som lärare försöka… 

jag får påminna mig själv ibland om att tänk nu på Kerstin att… att han kanske är lite 

frånvarande och då kan jag inte säga `hallå, hallå, nu är det skola` För att man kanske 

tänker på att mamma inte är här och man är bara tio år gammal. Det är ytterligare en 

aspekt av detta jobbet” (Intervju Kerstin, 2014). 

En annan sak som Kerstin belyser med faktorer som påverkar är förhållningssättet jag som 

lärare har. Det är inte bara med svenska som andraspråk utan det har med all inlärning att 

göra. Nummer ett är om eleverna kommer och känner att de är i ett sammanhang och de blir 
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bemötta varje dag och läraren undrar hur det går för dem. Kan man som lärare inte förmedla 

det lyckas det inte lika bra.  Faktorer som får betydelse för inlärningen är att alla kanaler ska 

vara öppna och att barnen är i ett meningsfullt sammanhang. Förståelsen går hand i hand med 

inlärningen.  

Vid frågan om Kerstin beaktar faktorerna vid planering etcetera berättar hon att hon planerar i 

lådor då eleverna inte är på samma ställe. Exempelvis om de ska arbeta med klockan har 

Kerstin först en gemensam genomgång med begrepp, alla arbetar med klockan och de har en 

gemensam diskussion och sedan går det över på individuellnivå. De gör mycket tillsammans 

tillexempel använder de mini whiteboards eller klockor i handen som de ändrar och vrider 

tillsammans. Vid alla ämnen arbetar Kerstin såhär och med de olika lådorna och arbetar i 

helhet med klassen och sedan individanpassar. Kerstin berättar att hon planerar  

”dessa tre elever behöver träna på detta och de här eleverna har kommit längre så då 

får de jobba lite självständigt idag” (Intervju Kerstin, 2014).  

Det som hon egentligen tänker på är individanpassning och att så lite som möjligt hålla 

eleverna tillbaka. Eleverna ska få möjlighet till att avancera om de har möjlighet och eftersom 

det finns spridning i klassen kan en i sexan vara trött på att arbeta med för länge på talets 

granne medan en annan elev i samma klass som inte ens kan talraden får arbeta med begrepp 

före och efter talets granne. Den eleven som kan talets grannar kan man släppa iväg och få 

arbeta med högre tal medans del elev som inte kan talraden får arbeta med tal upp till tio och 

detta beaktas.   

I och med att Kerstin har en studiehandledare hela tiden kan de få hjälp direkt om det skulle 

vara något som är oklart eller det är något som behöver förklaras. Tillexempel ”vad heter 

detta på arabiska eller kan du förklara detta”. En viktig sak som Kerstin lyfter är att deras 

innehåll kan skilja sig något otroligt ifrån varandra. Det kan finnas en elev som på arabiska 

kan alla inre organ i kroppen och då behöver denna elev få tillgång till begreppen och 

utmanas på den nivån. 

4.4 Intervju Monica 

Monica är 47 år och har arbetat som lärare sedan 1993. Hon är grundskollärare 1-7 med 

svenska – SO tillval musik. Hon var klasslärare fram till 2007 och därefter sadlade hon om till 

svenska som andraspråk och har nu arbetat med det i sex, sju år. Anledningen till att hon 

sadlade om var att hon kände sig färdig med klasslärarbiten och hon såg behovet av svenska 

som andraspråkslärare och blev därmed intresserad av det.  
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I efterhand har hon fått utbildning i svenska som andraspråk via lärarlyftet. Hon går nu sin 

tredje termin och i januari har hon 45 högskolepoäng. Just nu är hon inte behörig i svenska 

som andraspråk. Men när Monica har gått klart utbildningen i svenska som andraspråk blir 

hon behörig lärare upptill årskurs 9.  

Monica arbetar med årskurserna 1-6 och hon arbetar i en introduktionsklass med 16 stycken 

elever och hon ansvarar för matematik, engelska, NO och SO. Monica har introduktionstankar 

kring bland annat matematikspråk och i engelskan kombinerar hon med svenskan och 

modersmålet som blir totalt tre språk. Eleverna kommer mestadels utanför EU. Två EU – 

immigranter ifrån Polen, tre elever ifrån Afghanistan, en elev ifrån Nigeria och resten kommer 

ifrån Syrien.  

Hon påpekar att det viktigt att tänka på med andraspråkselever att eleverna har en språkbas.  

”Förstå att de har ju en språkbas. Men … de… de ord dom aldrig har blivit introducerade 

för, de har de inte… och att dom inte förstår beror inte på att de är okunniga eller inte 

har kompetens. Det är bara att dom ju liksom inte har blivit introducerade för det” 

(Intervju Monica, 2014). 

Monica påpekar och hon anser det är viktigt att veta i eleverna finns det kapacitet och 

kunskap, men det är på ett annat språk så man får inte tro att de är okunniga eller okapabla. 

Ett sätt att se vad eleverna kan är att ha en språkstödjare, läraren kanske ställer en fråga som 

eleverna har svårt att förklara på svenska och då har de möjlighet till att tala om det på 

modersmålet och då får de chansen att verkligen visa vad de kan. 

När det kommer till inlärningen framhåller Monica att eleverna måste få en bred språklig 

verktygslåda med relevanta ord i deras liv och för deras ålder. Det ska vara sådant som de var 

förstaspråkselever rör sig i och använder.  

”Men sen är det ett nytt språk så man har ju alla domhära, all den här, den kommer vi 

inte ifrån för då blir språket som ett korthus” (Imtervju Monica, 2014). 

Vid samtal om faktorer som påverkar inlärningen framhåller Monica först och främst deras 

skolbakgrund som spelar roll, vad har de med sig? De kan ha en fullgod skolgång, i vissa 

stycken i matematik har eleverna kommit längre än vad vi har. En annan sak kan vara att de är 

analfabeter då de aldrig har varit i skolan. Då tar det tid att lära sig läsa och skriva. Det är 

skillnad i ord och begrepp i olika ämnen – exempelvis matematik med begrepp som antal och 

tal och förstå att det är skillnad. De behöver ha baskunskaperna. Ju äldre de är och hade har 

den mentala mognaden går arbetet fortare.  
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Sedan finns det föräldrarnas skolbakgrund, om föräldrarna har engelska med sig eller deras 

syn på utbildning och metoder att stötta eleverna. Eller om föräldrarna också är en analfabet 

och då är skolan enbart som kan tillgodose eleven och då blir det inte lika genomgripande 

med hjälpen. Det beror även på om man inte varit i skolan tidigare har de i regel ett fattigare 

ordförråd på modersmålet och ju äldre de blir så fattas orden att översätta och då blir det nya 

begreppen svåra att lära sig på svenska. Förväntningarna på eleverna är en annan faktor. 

De faktorer som får betydelse för andraspråksinlärningen tänker Monica att det är faktorer 

som förväntningar, förståelse och de egna erfarenheterna som påverkar. 

Vid frågan om hon beaktar faktorerna vid planering etcetera berättar Monica att allt hon gör 

ser hon med ett par andraspråksglasögon där hon tittar och ser vad kan vara svårt här? Hur ska 

vi förklara detta? Hur ska vi göra klart detta? Monica anser att man inte ska undvika nya ord 

utan det ska vara relevant för sammanhanget. Det måste komma till nya ord för annars har det 

inte skett någon språklig utveckling. En annan aspekt som Monica framhåller är att det finns 

mycket att säga angående svenska som andraspråk och det får inte skynda igenom saker utan 

saker får ta sin tid. 
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5. Diskussion  

Jag kommer i detta avsnitt ha en metoddiskussion, en resultatdiskussion och till sist ge förslag 

på vidare forskning.    

5.1 Metoddiskussion  

Jag hade kunnat göra pilotintervjuer för att se om mina frågor passade, om frågorna kom i rätt 

ordning eller om de var för ledande.  Jag hade även kunnat bli bekväm med att ställa 

intervjufrågor och följdfrågor och jag hade även kunnat bli varm i kläderna med detta att 

intervjua människor.  

En sak som jag känner att jag skulle ha kollat upp i början av examensarbetets gång och innan 

intervjuerna började skulle det vara en bandspelare som jag kunde ha som utrustning istället 

för min mobil. Då min mobil inte kan vara helt pålitlig då den hänger sig och stänger ner sig. 

Men jag kollade så att utrustningen fungerade några dagar innan intervjuerna skulle 

genomföras och även innan de skulle börja. Descombe (2009) belyser vid intervjuer är det 

viktigt att se så utrustningen fungerar och ett väsentligt fel som görs är om noggrannheten av 

att kolla utrustningen i samma veva som man ska genomföra intervjun.   

Min metod blev en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som använts för 

datainsamlingen och utgångspunkten är lärares syn och kunskap. Jag anser att jag har valt en 

god och passande metod för att komma åt mitt syfte och frågeställning och kunna besvara 

dem. Det är en metod som jag känner att jag kan komma att använda igen då de som blir 

intervjuad får komma fram med sina synpunkter. Denscombe (2009) menar vid 

semistrukturerade intervjuer finns en ordning med frågor och ämnen som ska behandlas men 

med flexibilitet. Denscombe (2009) skriver att betoning ligger på den som blir intervjuad får 

komma fram med sina synpunkter och utveckla dem och tala utförligt om det.  När ämnena 

tas upp under intervjun är svaren öppna.  

Jag visste vilken typ av lärare som jag ville intervjua till detta examensarbete. Men det svåra 

var att få ihop tillräckligt många andraspråkslärare att intervjua, då det har varit lite krångligt 

att komma i kontakt med skolor som har andraspråkslärare på sina skolor. När jag väl hittat 

skolor som hade andraspråkslärare och skulle ta kontakt med dem gick det lite enklare. Jag 

intervjuade fyra andraspråkslärare inom samma kommun och tre av de lärarna är behöriga och 

legitimerade i svenska som andraspråk medan den fjärde läraren inte är behörig i ämnet ännu 

men hon håller på med att gå utbildningen svenska som andraspråk.  
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Det jag känner nu är att jag skulle ha intervjuat fler andraspråkslärare och använt 

andraspråkslärare som har god erfarenhet utav svenska som andraspråk för att få en bredare 

bild utav vad och hur lärarna ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Jag kunde 

även ha intervjuat lärare ifrån andra kommuner också och gjort en jämförelse med deras syn 

(de två kommunerna/ skolornas syn) på det jag har undersökt. Men samtidigt var det 

intressant att få ta del av dessa fyra lärares syn och erfarenheter vid faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen och jag känner att jag i alla fall fick en klar bild utav vilka faktorer 

som påverkar andraspråksinlärningen.  

En annan sak som jag la märke till var att det tar tid att samla in datasamlingen och bearbeta 

det. Jag hade satt som mål att såhär många dagar/veckor får jag göra detta och såhär länge får 

jag hålla på med detta. Men efter ett tag märkte jag att det inte gick och min tidsplan blev 

rubbad så jag fick då lägga upp det annorlunda. Första steget var att ta kontakt med 

andraspråkslärare sedan göra intervjufrågorna, sedan göra den empiriska undersökningen och 

därefter bearbeta det som jag fått ut av intervjuerna. Jag gjorde såhär för att jag kände att jag 

inte fick någon struktur på det annars. 

Min validitet är relativt hög då jag har undersökt det som jag ska undersöka, vilket är vilka 

faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och lärarens syn på det. ”Silverman 

(2000,2006) har poängterat så är trovärdigheten avgörande för all forskning, oavsett om den 

är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur” (Denscombe 2009, s.378). I forskningsprocessen 

behövs trovärdigheten visas och inte tas för givet. ”Validiteten. Detta hänvisar till 

noggrannheten och precisionen i data. Det handlar också om lämpligheten i data beträffande 

den forskningsfråga som undersökts. Den grundläggande frågan är: ”Är data av rätt typ för att 

undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt”” (Denscombe 2009, s.378). 

Då jag har valt en kvalitativ metod och använt de intervjufrågor och frågeställningar som jag 

gjort kan reliabilitet ifrågasättas. Min reliabilitet kan även ifrågasättas då jag kunde ha fått 

olika svar om jag intervjuat fler eller andra andraspråkslärare och de svaren som mina fyra 

andraspråkslärare har gett mig är deras syn och åsikter på faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen och inte lärare generellt. Lärare på fältet kanske anser olika om 

faktorer. De ser kanske olika på faktorer som påverkar eller de faktorerna som lärarna beaktar 

vid planering, undervisning etcetera. Resultatet kan ha blivit påverkat genom att jag inte har 

fått fler lärares syn på detta jag har undersökt i min empiriska del, då jag intervjuat fyra 

andraspråkslärare inom samma kommun fast olika skolor. Det kan se olika ut och ha olika syn 

hos lärare från skola till skola och från kommun till kommun.    
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5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. 

Min frågeställning för att uppnå syftet med mitt arbete är: 

 Hur ser lärare på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen?  

 Tar lärarna hänsyn till faktorer vid planering etcetera?  

 

Det finns en hel del faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Forskning belyser olika 

faktorer som påverkar som förväntningar, kultur, sociolingvistsiska bakgrundsfaktorer, 

individuella faktorer (attityder, motivation och inlärningsstrategier), psykologiska faktorer 

(affektiva och kognitiva faktorer), sociala faktorer (ålder, kön, social klass och etniska 

faktorer).  

Skolverket (2012) framhåller att det är en komplex process att utveckla ett andraspråk och till 

resultatet samverkar många olika faktorer. Det kan vara ålder vid inflyttning, vilket 

förstaspråk man har, har man tidigare erfarenheter av skolgång, om man kan flera språk, 

statusen på andraspråket, motivation, strategier som används, en variation på att använda 

språket, statusen på förstaspråket, lärarens förhållningssätt och andras till mångkultur och 

flerspråkighet, att i undervisningen ta tillvara på elevernas inlärningsstil och lärarens 

förväntningar etcetera. Att skaffa ett gott uttal och lära sig nya ljud har yngre barn lättare för 

än vuxna. Men vuxna inlärare har andra erfarenheter och kan föra över dem på så sätt så det 

blir enklare att förstå.  

Faktorer som påverkar andraspråket är många. Det kan vara ålder, skolgång, bakgrund, 

modersmål och möjligheter till att utveckla och öva det nya språket (Skolverket, 2012).  

Hur ser lärare på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen?  

Utifrån intervjusvaren kan jag uppfatta att lärarna är insatta i vilka faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen.  

Åsa påpekar faktorer som ankomstålder, läs och skrivkunniga, det latinska alfabetet, 

skolbakgrund, föräldrar och motivation. Hon framlyfter att vi alla är olika så därför kan vi inte 

prata så mycket om de individuella faktorerna.  
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Medan Ingrid framhåller att det inte skiljer så mycket ifrån de svenska barnen eller de 

nyanlända barnen.  

”Är du inte hel och ren, mätt och mår bra när du kommer till skolan oavsett nationalitet 

så går det inte bra.” (Intervju Ingrid, 2014) 

Trygghet är en faktor som spelar roll och en annan faktor är sociala sammanhanget och 

komma in i gemenskapen.  

Kerstin belyser faktorer som påverkar sociala faktorerna, olika erfarenheter och svårigheter, 

kan du två språk har du lättare för att lära dig ett tredje språk, det påverkar om familjen är hel 

eller om familjemedlemmar saknas, om vi lärare bryr oss om hur det går för eleverna och 

lärarens förhållningssätt. Ladberg (2000) framhåller att förväntningar har för barnen en stor 

betydelse om vad vuxna tror på barnens förmåga och deras prestationer blir påverkade utav 

förväntningarna. Är förväntningarna på barnen att det kommer gå bra så gör de oftast det. 

Kerstin ger möjligheter till övning av det nya språket som eleverna ska lära sig, vilket 

Skolverket (2012)belyser att eleverna ska få utveckla och öva det nya språket.  

Monica framhåller faktorer som skolbakgrund, analfabeter – elever som inte varit i skolan 

tidigare, föräldrars skolbakgrund, om engelskan och det latinska alfabetet finns med, vilka 

förväntningar det finns, har eleverna inte varit i skolan tidigare innebär det i regel finns ett 

fattigare ordförråd på modersmålet och ju äldre eleverna blir så fattas orden att översätta och 

de nya begreppen svåra att lära sig och den egna erfarenheten och förståelse är andra faktorer 

som påverkar.  

Forskning framhåller bland annat faktorn det latinska alfabetet/skriftspråket, vilket innebär 

tillexempel engelskan. Har en elev fått läsa med detta skriftsystem på ett språk leder det till 

inte några direkta svårigheter med inlärningen och att läsa ett annat språk som också har detta 

systemet. Har eleverna däremot ett annat skriftsystem som exempelvis arabiskan kan det leda 

till svårigheter (Fredriksson & Taube, 2010). En sak som SOU 2003:77 belyser är om man 

behärskar ett språk och man ska lära sig ett nytt språk är det lättare om det finns avsnitt som 

lika med det behärskade språket och finns det gemensamma drag hos besläktade språk leder 

det även till lättare inlärning. Denna aspekt framhåller Åsa, Ingrid och Kerstin av mina fyra 

lärare som jag har intervjuat. 

En annan aspekt som tre av fyra lärare belyser (Åsa, Ingrid och Kerstin) är att använda hela 

registret, användning av mycket stöd och användning av alla kanaler man kan, som Youtube, 

google translate, kroppsspråk, bilder och alla språken som man kan. Medan Monica belyser 
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att eleverna måste få en bred verktygslåda med relevanta ord i deras liv och för deras ålder 

och det kan då vara ord som förstaspråkselever rör sig i och använder. 

En skillnad som finns mellan lärarna är att Åsa och Kerstin hela tiden har arbetat med svenska 

som andraspråk och varit andraspråkslärare medan Monica och Ingrid har först varit 

klasslärare innan de började arbeta med svenska som andraspråk och vara en 

andraspråkslärare. Min tolkning är att detta påverkar deras sätt att se på det jag har undersökt i 

denna studie. En annan skillnad som jag inte har tänkt på är att inlärningen av ett andraspråk 

är nästan likadant som att lära sig ett förstaspråk och detta påpekade Ingrid att rent 

inlärningsmässigt skiljer det sig inte särskilt mycket ifrån de svenska eleverna när de kommer 

till skolan eller de nyanlända eleverna kommer till skolan. 

”Är du inte hel och ren, mätt och mår bra när du kommer till skolan oavsett nationalitet 

så går det inte bra.” (Intervju Ingrid, 2014) 

En sak som jag blev överraskad utav när jag kom ut och skulle intervjua lärarna är att det 

finns (inte på alla skolor) studiehandledare/språkstödjare som kan hjälpa eleverna och lärarna 

när kroppsspråk och gester inte räcker till. Tre av de intervjuade lärarna har en 

studiehandledare/språkstödjare till hjälp, vilket arbetssätt/ tillgång för eleverna att visa sina 

kunskaper på sitt språk och eleverna blir inte missförstådda utan de kan med hjälp av 

studiehandledare/språkstödjare utveckla sina tankar och åsikter och den kunskapen som de 

innehar.   

Den forskning som jag har hittat och den litteratur som jag läst finns det vissa faktorer som 

påverkar andraspråksinlärningen men som lärarna inte framhåller. Till exempel 

språkbegåvning, attityder, självförtroende och språkångest och om forskningen och lärare inte 

är ihopkopplade och har en samsyn, hur blir det då med kvalitetssäkringen av 

undervisningen?  

Däremot finns det ändå kopplingar mellan forskning och lärarens syn till exempel det latinska 

alfabetet (som nämndes ovan), skolbakgrund, skolgång, förväntningar och tron på att eleverna 

ska klara det. Åsa är inne och nuddar på personlighetstyp fast hon inte riktigt nämner det som 

personlighetstyp utan hon ger ett exempel att Åsa hade två elever som kom ifrån samma land 

och hade samma språk. Med den ena eleven var framåt och ville lära sig medan den andra 

eleven var tillbakadragen och ville inte. 
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Tar lärarna hänsyn till faktorer vid planering etcetera?  

Utifrån intervjusvaren kan jag uppfatta att lärarna beaktar olika faktorer vid undervisning, 

planering och så vidare.  

Åsa tar hänsyn till om eleverna kan skriva på sitt språk och har det latinska alfabetet eller om 

eleverna inte kan skriva och inte har det latinska alfabetet så blir tankesätten olika beroende 

på de sakerna. Hon tar även hänsyn till den kognitiva förmågan och om eleverna är 

motiverade eller inte motiverande. Hon framlyfter även att från början tar hon inte hänsyn till 

de olika faktorerna men när hon lärt känna dem så tar hon hänsyn till dem.  

Ingrid framlyfter att befästa kunskap och att varje lektion ska innehålla någon ny inlärning 

men även något gammalt. Hon gör en individuell planering och använder appar till ipaden. 

Kerstin har en gemensam genomgång sedan arbete tillsammans med en gemensam diskussion 

och därefter individuell nivå, individanpassning.  

Monica tänker och ser med ett par andraspråksglasögon med allt hon gör. Hon tänker vad kan 

vara svårt här? Hur gör vi här? 

Resultatet i detta arbete visar fyra lärares syn och kunskap på faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen och om de beaktar faktorerna vid planering och så vidare. Jag anser 

att jag har fått svar på mina frågeställningar och uppnått mitt syfte med denna studie. I och 

med att jag bara har intervjuat fyra andraspråkslärare och inte fler lärare kan jag inte dra 

slutsatsen som generell att alla lärare ser på samma/ likande sätt med faktorerna som påverkar 

andraspråksinlärningen och om de beaktar faktorerna vid planering och så vidare. Så skulle 

jag göra denna studie igen så kommer det säkert att skilja ifrån mina resultat som jag fått i 

denna studie och resultaten i min nya studie. Det skulle även kunna vara som så att om andra 

människor hade gjort denna studie så hade de kunnat få olika resultat än de jag fick.  

Jag har fått lärarnas subjektiva bedömning och tankar med det jag har undersökt och jag vet 

inte riktigt om lärarna grundar i teorier eller den egna erfarenheten. Däremot tolkar jag det 

som att Åsa och Kerstin grundar sina tankar i teorier och forskning, då Åsa berättar att hon 

har fått mycket utbildning och Kerstin berättar att hon följer när det kommer ny forskning 

inom området. 

En slutsats som jag gör av denna studie är att mina lärare på fältet är insatta i vilka faktorer 

som påverkar andraspråksinlärningen och en annan slutsats som jag gör är att det finns en hel 

del faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk.  
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Min tredje slutsats är att Åsa har den bästa utgångspunkten för elevernas inlärning då Åsa 

själv har genomgått andraspråksinlärningen och har utbildat sig i svenska som andraspråk.  

Min fjärde och sista slutsats är att mina intervjuade lärarea beaktar olika faktorer när de 

planerar för sina lektioner och undervisningen.  

Avslutningsvis är studien relevant för det utbildningsvetenskapliga fältet. Då samhället och 

världen ser ut som den gör och världen och samhället förändras då krig och så vidare härjar, 

vilket innebär att människor flyr och flyttar ifrån sitt land. Det i sin tur leder till att människor 

flyttar till andra länder där ibland Sverige. Fast jag inte blir en andraspråkslärare utan en 

grundskollärare F-3 kommer jag att ha andraspråkselever i min klass när jag börjar arbeta som 

lärare och då anser jag att studien kommer vara relevant. Genom denna studie har jag fått ta 

del utav faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk som gör att jag som lärare kan få 

förståelse för elevernas utveckling och inlärning. Vid sidan om deras andraspråksinlärning ska 

eleverna bli undervisade i ämneskunskaper i skolans olika ämnen som leder till att det ställs 

krav på mig som lärare med undervisningen. Oavsett elevernas nationalitet och förutsättningar 

ska jag undervisa alla mina elever och nå dem så kunskap lärs och genom denna studie har 

den lärt mig att använda massor av olika stöd behövs för att nå alla eleverna och låta 

ämneskunskaperna ta plats.  
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5.3 Förslag på vidare forskning  

Det vore intressant att fördjupa sig med faktorer i inlärningen och då få ta del av olika skolor i 

olika kommuners syn på det och göra en jämförelse mellan de olika skolorna/kommunerna, 

det hade även varit intressant att se elevers syn på faktorer som påverkar 

andraspråkinlärningen. Vidare forskning hade även varit intressant att få ta del av 

undervisningen i svenska som andraspråk, då jag kom i kontakt med genrepedagogiken, 

Cummins fyrfältsmodellen och cirkelmodellen på mina intervjuer som gjorde att det fick mig 

att fundera på hur undervisning ser ut på fältet.   

En annan sak som jag känner att jag hade velat forska om är bedömning av andraspråkselever. 

Det hade kunnat vara lärarnas och elevernas syn på det. 
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6. Sammanfattning  

Arbetet handlar om faktorer som påverkar andraspråksinlärning och syftet är att ta reda på 

vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som 

påverkar andraspråksinlärningen.  

Min frågeställning för att uppnå syftet är: 

 Hur ser lärare på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen?  

 Tar lärarna hänsyn till faktorer vid planering etcetera?  

Jag har gjort en kvalitativ, semistrukturerade intervjuer med fyra andraspråkslärare. Jag har 

undersökt hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Det jag har kommit 

fram till är att det finns en hel del faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Det finns 

sociala faktorer: ålder, kön, social klass och etnisk identitet det finns även kognitiva faktorer 

som intelligens och språkbegåvning (language aptitude). Affektiva faktorer - psykologiska 

faktorer: språkångest och självförtroende och det finns förväntningar, kultur, det latinska 

skriftsystemet, sociolingvistiska faktorer och individuella faktorer – attityder, motivation och 

inlärningsstrategier som påverkar inlärningen.  

Faktorer som lärarna framhåller som påverkar andraspråksinlärningen är: Åsa framhåller 

faktorer som ankomstålder, om eleverna är läs- och skrivkunniga, skolbakgrund och om 

eleverna har det latinska alfabetet. Hon säger även faktorer som bakgrund, skolgång, föräldrar 

och motivation påverkar. Åsa påpekar alla människor är olika som leder till att de individuella 

faktorerna talar man inte så mycket om.  

Ingrid framhåller rent inlärningsmässigt skiljer det sig inte särskilt mycket ifrån de svenska 

eleverna när de kommer till skolan eller nyanlända eleverna som kommer till skolan.  

”Är du inte hel och ren, mätt och mår bra när du kommer till skolan oavsett nationalitet 

så går det inte bra.” (Intervju Ingrid, 2014) 

Ingrid är övertygad oavsett vilket språk eleverna har spelar basfaktorerna ingen roll. Det går 

inte alltid så bra för svenska barn med alkoholiserade föräldrar i skolan och sådana faktorer 

påverkar. För de nyanlända eleverna som har svenskan som sitt andraspråk är en trygghet om 

det finns klasskamrater som talar elevens språk, då kan eleven bli förstådd på sitt modersmål 

och inte bli utlämnad. En annan trygghet är om eleven kommer in i gemenskapen och i 

klassen relativt snabbt och deltar i sociala sammanhang som idrott och raster. 
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Monica belyser faktorer som föräldrarnas skolbakgrund, om föräldrarna har engelska med sig 

eller deras syn på utbildning och metoder att stötta eleverna, skolbakgrund, förväntningar, 

förståelse och de egna erfarenheterna som påverkar. Har eleven inte varit i skolan tidigare har 

hen i regel ett fattigare ordförråd på modersmålet och ju äldre de blir så fattas orden att 

översätta och då blir det nya begreppen svåra att lära sig på svenska. 

Kerstin framhåller faktorer som kan du två språk är det enklare att lära sig ett tredje. Sociala 

faktorerna påverkar, om eleverna inte varit med om något hemskt utan ska skapa sig ett nytt 

liv med sin förälder/föräldrar då exempelvis mamman kan ha träffat en svensk man. Kerstin 

belyser även förhållningssättet jag som lärare har påverkar är. 

En slutsats som jag gör av denna studie är att mina lärare på fältet är insatta i vilka faktorer 

som påverkar andraspråksinlärningen och en annan slutsats som jag gör är att det finns en hel 

del faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk.  

Min tredje slutsats är att Åsa har den bästa utgångspunkten för elevernas inlärning då Åsa 

själv har genomgått andraspråksinlärningen och har utbildat sig i svenska som andraspråk. 

Min fjärde och sista slutsats är att mina intervjuade lärarea beaktar olika faktorer när de 

planerar för sina lektioner och undervisningen. 

Faktorer som lärarna tar hänsyn till vid planering av undervisning är: Åsa framhåller om 

eleverna kan skriva på sitt språk, om det latinska alfabetet finns eller om eleverna inte kan 

skriva och inte har det latinska alfabetet så blir tankesätten olika beroende på de sakerna. Hon 

tar även hänsyn till den kognitiva förmågan och om eleverna är motiverade eller inte 

motiverande. Hon framlyfter även att från början tar hon inte hänsyn till de olika faktorerna 

men när hon lärt känna dem så tar hon hänsyn till dem.  

Ingrid framlyfter att befästa kunskap och att varje lektion ska innehålla någon ny inlärning 

men även något gammalt. Hon gör en individuell planering och använder appar till ipaden. 

Kerstin har en gemensam genomgång sedan arbete tillsammans med en gemensam diskussion 

och därefter individuell nivå, individanpassning.  

Monica tänker och ser med ett par andraspråksglasögon med allt hon gör. Hon tänker vad kan 

vara svårt här? Hur gör vi här? 

Avslutningsvis är studien relevant för det utbildningsvetenskapliga fältet.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1  

Informationsbrev om deltagande i undersökning angående lärares syn på vilka faktorer som 

påverkar andraspråksinlärningen och hur lärare arbetar med den inlärningen. 

Hej! 

Jag heter Erica Holmgren och jag är student vid Högskolan Kristianstad. Jag läser till F-3 

lärare och läser min sjunde och näst sista termin i utbildningen. Det är nu dags för mig att 

skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng och jag vill informera Er om arbetet.  

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur lärare arbetar med andraspråksinlärningen 

och gå på djupet med vilka faktorer som påverkar den inlärningen. Informationen som ska 

hämtas är hur lärare ser på faktorerna och hur lärare arbetar med inlärningen. Studien är viktig 

därför att det utger en stor del av mitt examensarbete och kommer ligga till grund. Studien 

kommer att genomföras med hjälp av intervju och intervjufrågor. Jag kommer att spela in 

intervjuerna för att det ska bli en så rättvis bild och för att inte missa sammanhang. 

Ni är utvald att delta i denna undersökning därför att jag vill få ta del av Era erfarenheter och 

tankar kring detta med vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning och hur det arbetas 

med på fältet. Tanken är att det ska ingå några lärare till som ska bli intervjuade.    

Det är frivilligt att delta och Ni kan avbryta när Ni vill utan att ange skäl för detta. Era svar 

kommer att vara anonyma, vilket innebär att ingen kommer att veta vad just Ni har svarat. De 

som kommer ha tillgång till materialet är jag, min handledare och min examinator ifrån 

Högskolan Kristianstad. Ert samtycke ges genom att Ni deltar. Informationen som jag får ut 

genom intervjuerna kommer enbart att användas till studiens syfte, därefter kommer 

informationen att förstöras.  

I arbetet kommer jag att ändra alla uppgifter så att de som läser uppsatsen inte kommer kunna 

identifiera skola, elever, lärare eller ort. Jag kommer att utgå ifrån de forskningsetiska 

principerna (www.vr.se) när jag skriver mitt arbete. När mitt examensarbete är färdigt läser 

både min handledare och examinator det och när det är godkänt kommer det att vara en 

offentlig handling som kan läsas av allmänheten.  

Har Ni några frågor eller funderingar är Ni välkomna att ringa eller mejla mig.  

 
Telefonnummer: XXXXX 

Mejladress: XXXXX 
Med vänliga hälsningar Erica Holmgren 

http://www.vr.se/
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Bilaga 2  

Bakgrund 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv, din bakgrund? 

2. Har du någon utbildning i svenska som andraspråk? 

3. Hur länge har du arbetat som andraspråkslärare?  

Intervjufrågor 

1. Hur många andraspråkselever undervisar du? Från vilka länder kommer eleverna? 

2. Vad tycker du är det viktigaste att tänka på när man har andraspråkselever?  

 

3. Vad behöver man som andraspråkslärare tänka på när det kommer till inlärningen? 

4. Vilka faktorer påverkar andraspråksinlärningen? 

5. Vilket är, enligt dig, de viktigaste faktorerna som påverkar inlärningen?  

6. Vilka faktorer får betydelse för andraspråksinlärningen? 

7. Beaktas faktorer? Tänker du på faktorer överlag eller specifika faktorer när du ska 

göra din planering etc? 

8. Kan jag kontakta dig om jag skulle behöva komplettera? 

9. Skulle du vilja tillägga något som vi inte har tagit upp och nämnt? 

 

      Tack för din medverkan!  

 

 

 

 


