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Abstract: Nytt liv, nytt land och nytt språk. En kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att 

läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen.  

Detta examensarbete för ämneslärarexamen undersöker primärt fem andraspråkselevers anledningar 

att läsa sva på Vuxenutbildningen. De sekundära frågeställningarna undersöker vad som motiverar 

eleverna att läsa sva, hur elevernas motivation ser ut samt vilka attityder eleverna har till det svenska 

språket och målspråkstalarna. Undersökningen underbyggs med teorier av: Gardner, Deci och Ford. 

Eftersom motivation är en av de viktigaste faktorerna för elever att lära sig ett andraspråk behöver 

lärarna finna vägar att motivera sina elever. Därför menar Dörnyeri att det är väsentligt att läraren kan 

identifiera varför eleverna läser en kurs och samtidigt vara medveten om vad som motiverar 

andraspråkseleverna för att språkutvecklingen ska bli så gynnsam som möjligt (citerad i Özgur & 

Griffiths, 2012:1111). 

Studien visar att de primära syftena för eleverna att studera sva är: integration, arbete, fortsatta studier, 

och kommunikation med egna barn och samhällsmedborgare på det svenska språket. 

Elevernas motivationer och attityder ser olika ut och endast en elev påstår att hans motivation är 

beroende av läraren. Att empiriskt granska elevernas inre processer visar sig vara problematiskt, 

eftersom de inte låter sig definieras så enkelt. 

Nyckelord: Motivation, attityd, svenska som andraspråk, intervju, psykologisk pedagogik.   
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel motiveras varför jag har valt att undersöka anledningen till att fem elever 

studerar svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen grundläggande Delkurs 3 och Delkurs 4. 

Dessa delkurser förtydligas i följande stycken. Denna studies syfte och frågeställningar presenteras 

också. 

När en nyanländ elev (men nyanländ menas i detta arbete en person som bott i Sverige i maximalt fem 

år) kommer till Vuxenutbildningen så görs en utredning kring den språkliga nivån. Resultaten av 

språktesterna avgör alltså vilken kurs eleven ska gå. Vanligast är att eleven först påbörjar sfi-studier.  

Sfi består av de tre olika Studievägarna 1, 2 och 3. Dessa studievägar riktar sig till personer med olika 

bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studieväg har två kurser, en nybörjarkurs och en 

fortsättningskurs. Kortfattat kan sägas att Studieväg 1 i första hand vänder sig till elever med ingen 

eller mycket kort studiebakgrund. Studieväg 2 vänder sig till elever som har en viss studievana, och 

Studieväg 3 vänder sig till elever med god studievana. 

Efter avslutad Studieväg 1-3 kan eleverna efter ytterligare språkliga tester påbörja Delkurs 1-4 på 

grundläggande nivå som ungefär motsvarar grundskolans åk 6-9. Efter avslutad Delkurs 4 med minst 

betyg E kan eleverna alltså påbörja Sva 1-3 som motsvarar gymnasial nivå.  

Skolverket (2012) säger i Vuxenutbildningens läroplan kapitel 1 Vuxenutbildningens uppdrag och 

värdegrund att: 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna individer med mycket olika 

förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste 

därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd 

och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov 

och förutsättningar. (Skolverket, 2012:1) 

Sverige är ett populärt land att bosätta sig i. Hit kommer människor med framtidsdrömmar och hopp 

om ett nytt liv. Svensk arbetsmarknad går bra och efterfrågan på arbetskraft är stark. Men det är inte 

självklart att nyanlända omedelbart börjar studera på Vuxenutbildningen för att nå sina mål. Och det är 

svårt att komma i arbete för den som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden. Regeringen 

(2017) säger därför att de kommer att införa en utbildningsplikt som träder ikraft den 1 januari 2018 i 

samband med att ett nytt regelverk för nyanländas etablering införs. Individens ansvar tydliggörs alltså 

genom utbildningsplikten för att skaffa sig de kunskaper som krävs för att komma i arbete, kunna 

tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser som leder till jobb eller att utbilda sig vidare. 

Regeringen (2017) meddelar att utbildningsplikten kommer att gälla alla nyanlända som går in i det 

etableringsprogram och som av Arbetsförmedlingen bedöms vara i behov av utbildning.  

I den kommun som denna undersökning görs finns ingen prognos på hur många elever som kommer 

att omfattas av utbildningsplikten. Det kan vara allt från en till flera hundra elever som knackar på 

dörren efter nyår och är i behov av utbildning. Det kan alltså handla om hundratals elever som har 

olika anledningar att lära sig det svenska språket. Vidare är det är inte självklart att alla elever är 

motiverade att studera. Att ha en mängd omotiverade elever i klassrummet ställer så klart höga 

didaktiska krav på läraren.  

I denna fallstudie genom intervju som metod undersöks vilka olika faktorer som idag motiverar fem 

elever att läsa sva på Delkurs 3 och Delkurs 4 där eleverna tagit sig igenom SFI-studierna och kommit 

lite längre fram i sin utbildning. Detta görs genom att ställa frågor till eleverna om deras motivationer 

för att studera svenska, och attityder till målspråkstalarna.  

Att lära sig ett nytt språk tar tid och hängivenhet. Men när man väl talar andraspråket flytande ger det 

en del fördelar och möjligheter. Alltså kan andraspråksinläraren ha olika syften med att lära sig 
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förstaspråket och därav känna sig mer eller mindre motiverad i sina andraspråkstudier. Exempelvis 

kan syftet vara att stärka sin kommunikativa kompetens eller för att studera på en högre nivå. Och det 

är alltså dessa anledningar som ämnas undersökas.  

Eftersom motivation är en av de viktigaste faktorerna för elever att lära sig ett andraspråk säger 

Dörnyeri (citerad i Özgur & Griffiths, 2012:1111) att lärarna behöver finna vägar att motivera sina 

elever. Därför föreslår Dörnyeri att läraren kan identifiera varför eleverna läser ett främmande språk 

(citerad i Özgur & Griffiths, 2012:1111). Det är alltså viktigt för läraren att vara medveten om vad 

som motiverar andraspråkseleverna att läsa sva för att deras språkutveckling ska bli så gynnsam som 

möjligt. 

Detta arbete handlar alltså inte om hur lärare ska göra för att motivera sina elever eller hur pass 

motiverade eleverna känner sig i klassrumsmiljön, utan det jag undersöker är vad eleverna själva anser 

driver och motiverar dem att läsa svenska som andraspråk – information som läraren sedan drar nytta 

av i sitt didaktiska arbete, eftersom läraren kan individanpassa utbildningen först när hen vet vilka mål 

som eleverna strävar mot och hur motiverade eleverna är att nå dessa mål.  

Det finns många faktorer som bidrar till elevernas framgångar och betyg i en kurs. För att kunna skapa 

en brygga mellan elevernas förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens 

fokus menar Hattie (citerad i Skolverket, 2017) att läraren först måste känna till elevernas 

förkunskaper och ha kännedom om elevernas lärandeförmågor, kognition, språkfärdigheter, 

erfarenheter och motivation. Detta arbete är alltså avgränsat och fokuserar på att undersöka elevernas 

motivation. Vidare ämnar detta arbete också i analysdelen undersöka hur elevernas motivation ser ut – 

exempelvis om den styrs av inre eller yttre faktorer (se kapitel Teori). 

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag använder Decis (2012) definition av motivation: ”It´s the energy 

for action. It´s what gets you up in the morning and moves you through the day.”.  

Jag kommer först att i kapitel Bakgrund, Tidigare forskning och Teori att beskriva teorierna kring 

attityder och motivation. Vidare kommer jag i kapitlen Metod och Urval att presentera den metod och 

det urval jag gjort för att sedan i kapitel Resultat i form av sammansättningar i elevporträtt förmedla 

resultatet av elevintervjuerna. Efter det, i kapitel Analys, följer en analys av elevporträtten indelad i två 

delar: Analys av attityder och Analys av motivation. Undersökningen avslutas i kapitel Diskussion med 

en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Primär forskningsfråga:  

Det övergripande syftet är att undersöka vilka anledningar elever har att läsa svenska som andraspråk 

på Vuxenutbildningen, Delkurs 3 och Delkurs 4. 

1. Vilka anledningar har fem elever på grundläggande nivå på Vuxenutbildningen att läsa 

svenska som andraspråk? 

Sekundära forskningsfrågor:  

De sekundära forskningsfrågorna söker utreda vad som motiverar eleverna att läsa svenska som 

andraspråk, hur denna motivation ser ut i jämförelse med de teorier som valts ut i detta arbete samt 

vilka attityder eleverna har till det svenska språket och förstaspråkstalarna. 

1. Hur ser elevernas attityder ut? 

2. Hur ser elevernas motivationer ut? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en kort bakgrundsinformation för att ringa in fenomenet motivation och attityd.  

När man studerar motivationsforskning närmare ser man att den har sina teoretiska rötter inom olika 

discipliner, exempelvis pedagogisk psykologi. Den pedagogiska psykologins kunskapsområde är 

enligt Blomgren inriktat mot undervisnings- och lärprocesser (Blomgren, 2016:53). Blomgren säger 

att begreppet motivation kommer från det latinska verbet ”movere” som innebär att ”sätta något i 

rörelse” (Blomgren, 2016:55). Schunk (citerad i Blomgren, 2016:55) menar att motivation i tidigare 

forskning fram till 1980-talet definierades i termer av behov, instinkter och viljan att handla, och idag 

anses motivation som ett komplext och multidimensionellt fenomen – ett fenomen som refererar till en 

mängd varierande teoretiska begrepp i termer av drifter, behov, intresse, inre och yttre motivation, 

lärande- och prestationsmål, personliga mål, lärande och prestationsorientering, multipla mål, 

förväntningar, värden, attityder.  

Beroende på vad som motiverar en elev har alltså att göra med många olika faktorer. För att arbetet 

inte ska bli för stor begränsas det till inre och yttre motivation, instrumentell och integrativ motivation 

samt attityder, vilka presenteras närmare under kapitlet Teori. 

 

2.2 Bakgrund och definition av attityd 
Attityder har en framskjuten plats inom lärande och inte minst i moderna språk enligt Erik Cardelús 

(2016):  

Attityder och motivation står i centrum för mycket av det sociala liv som sker bland människor, såväl 

innanför som utanför skolan. I linje med detta har det uppstått en mångfald olika definitioner och 

tillämpningar av dessa två begrepp, både i vetenskapliga och mer vardagliga sammanhang (Garrett 2010; 

Dörnyei & Ushioda 2011; Nakata 2006; Anderman & Anderman 2010). (Cardelús, 2016:46). 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) är begreppet attityd ”en varaktig inställning som har byggts upp 

genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något (ett attitydobjekt).”. 

Begreppet attityd kan alltså användas synonymt med begreppet inställning, vilket görs i NE och som 

också görs i detta arbete.  

 

2.3 Tidigare forskning  
I detta kapitel summeras den huvudsakliga tidigare forskningen av motivation och attityder vid 

andraspråksinlärning.  

Abrahamsson talar om de affektiva faktorerna attityder och motivation som befinner sig i 

skärningspunkten mellan gruppdynamiska faktorer och rent individuella egenskaper. De formas och 

sprids huvudsakligen utifrån den sociala kontexten men kommer samtidigt till uttryck hos den enskilda 

individen och hens andraspråksinlärning (Abrahamsson, 2011:205).  

Gardner (citerad i Abrahamsson, 2011:205) var den forskare som var först ut med att seriöst undersöka 

attityders och motivationens roll vid andraspråksinlärning. Gardner (citerad i Dörnyeri, 2005) gjorde 

detta under den så kallade socialpsykologiska perioden från 1959–1990, och 1979 formulerade 

Gardner den socio-pedagogiska modellen som tyder på att andraspråksinlärningen inte endast kan 

förklaras med inlärarens förmåga eller kompetens.  

Attityder och motivation är svårdefinierade begrepp och de är svårt att studera dem med kvantitativa 

metoder. Det finns inget absolut samförstånd kring ordens exakta innebörd och inverkan. Till en 
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början gjorde inte Gardner och Lambert (citerad i Abrahamsson, 2011:206–207) en tydlig skillnad 

mellan begreppen utan en inlärares attityder sågs som en integrerad del av motivationen. Det var först 

1979 i Gardners arbete Social psychological aspects of second language acquisition med hjälp av 

statistiska analyser som de två fenomenen särskildes från varandra och på allvar definierades. 

Cardelús menar att varken motivation eller attityder är direkt observerbara. Garrett och Nakata 

(citerade i Cardelús, 2016:46) säger att de måste härledas från språkliga utsagor och beteenden, och 

förstärker ytterligare den sociala och meningsskapande dimensionen. Men Cardelús menar att en 

vändning (social turn) har inträffat inom andraspråksforskningen inom senare år. Och inom ramen av 

denna vändning har flera olika socialt kontextuella och interaktionistiska perspektiv framträtt 

(Cardelús, 2016:46–47). 

Gardner (citerad i Abrahamsson, 2011:207) beskriver begreppet motivation som en vilja att lära sig 

målspråket och ansträngningen som läggs ned på uppgiften, och med attityder menas inlärarens 

värderingar och föreställningar av målspråket, målspråkstalarna och målspråkskulturen men det gäller 

också den egna gruppen, andraspråksinlärningen i sig samt språk och språkinlärning i största 

allmänhet.  

Gardner (citerad i Abrahamsson, 2011:207) menar också att inlärarnas attityder påverkar deras 

motivation och motivationen har i sin tur tydliga effekter på andraspråksinlärningen. Gardner (citerad i 

Granberg, 2001:24) definierar attityder som "an evaluative reaction to some referent or attitude object, 

inferred on the basis of the individual's beliefs or opinions about the referent.". 

Inlärarnas positiva attityder till målspråket och målspråksgruppen menar Abrahamsson tenderar att 

generera en hög motivation och därmed potentiellt en framgångsrik inlärning. Medan inlärarnas 

negativa attityder resulterar i det motsatta – låg motivation och oftast lägre inlärningsframgång 

(Abrahamsson, 2011:207). Med målspråket och målspråkstalarna menas i denna uppsats det svenska 

språket och svenskarna. 

Vidare delar Granberg (citerad i Granberg, 2001:24) upp de olika mål en inlärare kan ha i två 

orienteringar: den integrativa och den instrumentella. Den integrativa motivationen uppstår när 

inlärarna vill identifiera sig med målspråket, målspråkstalarna och deras kultur. Inlärarna är uttalat 

intresserade av målspråket, folket som talar språket och landets kultur och samhällsliv. Dessa inlärare 

strävar alltså efter att bli socialt accepterade av målspråkstalarna och vill lära sig målspråket för att 

kunna umgås med dem.  

Gardner säger (citerad i Abrahamsson, 2011:207) att den instrumentella motivationen uppstår när 

inlärarna ser L2-inlärningen som en investering – ett verktyg för att uppnå någonting annat som ett 

välbetalt jobb, studiemöjligheter eller andra praktiska fördelar som L2-kunskaperna bidrar till. Det är 

alltså inte viktigt att identifiera sig med målspråkstalarna och deras kultur och att bli socialt accepterad 

av målspråkstalarna är ingen självklarhet. 

Studier som Gardner och Lambert (citerad i Abrahamsson, 2011:207–208) utfört i Kanada över 

engelskspråkiga inlärares studier i franska visar att den integrativa metoden visade klarast samband 

med studieresultat. Alltså de inlärare som hade positiva attityder till det franska språket och hade en 

strävan att uppnå social samhörighet med fransktalande personer lärde sig franska till en högre nivå. 

Men det finns kontexter där den instrumentella motivationen blir avgörande exempelvis i Asien 

(Indien och Filippinerna). Abrahamsson menar att här sker inlärningen ofta utifrån rent praktiska 

avsikter. Engelskan är nämligen det språk som oftast används i dessa länders utbildningsväsende och i 

officiella sammanhang samt i affärs- och företagsvärlden (Abrahamsson, 2011:207–208).  

Vidare menar Abrahamsson (2011:208) att en integrativt orienterad elev och en instrumentellt 

orienterad elev kan vara lika starkt motiverade: 
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Huruvida en elev är integrativt eller instrumentellt orienterad säger dock inget om hur starkt motiverad 

han eller hon är – en instrumentellt orienterad inlärare kan alltså vara lika motiverad som en integrativt 

orienterad individ, även om den integrativa motivationen generellt sett ger högre utdelning ifråga om 

inlärningsresultat, inte minst när det gäller att nå en inföddlik eller nästan infödd behärskning i 

målspråket. (Abrahamsson, 2011:208) 

Attityder och motivation spelar alltså en central roll inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Jenner 

(citerad i Cardelús, 2016:53) uttrycker sig att motivation är: ”ett centralt begrepp i allt pedagogiskt 

arbete”. Cardelús uttrycker: ”I enlighet med detta kan man svårligen föreställa sig en läro- eller 

undervisningsprocess där motivation inte finns med på något sätt.” (Cardelús, 2016:53). 

 

3. Teori 
I detta kapitel beskrivs vilka teorier kring motivation som kommer användas i analysen för att belysa 

motivationen hos eleverna. Förutom Gardners teori om attityder och integrativ och instrumentell 

orientering som beskrivits i föregående kapitel används Fords Motivational Systems Theory, och 

Decis Self Determination Theory. Dessa teorier kommer nu beskrivas. Avslutningsvis kommer ett 

kapitel om kritik mot attityd- och motivationsstudier. 

3.1 Fords Motivational Systems Theory 

I detta kapitel beskriver jag Fords Motivational Systems Theory och hur det går att använda den som 

analysredskap. 

Ford definierar (citerad i Blomgren, 2016:56) motivation utifrån ett interaktionistiskt perspektiv i sin 

modell Motivational Systems Theory (MST): “The organized patterning of three psychological 

functions that serve to direct, energize, and regulate goal-directed activity: personal goals, emotional 

arousal processes, and personal agency beliefs.”.  

Vidare förklarar Ford (citerad i Blomgren, 2016:57) att han har tagit fram en formel för att beskriva, 

förenkla och exemplifiera sin definition av begreppet motivation. Denna formel gäller för alla 

människor, är generell i sin karaktär och gäller exempelvis inte enbart elever i skolan. Begreppen i 

formeln eller formelns olika delar är enligt Blomgren (2016) jämförbara med begrepp som används av 

andra forskare inom motivationsforskningen. Formeln ser ut som följande: Motivation = Goals x 

Emotions x Personal agency beliefs. Med Personal agency beliefs menar Blomgren de föreställningar 

individen har om sig själv och sina resurser (Blomgren, 2016:57). Vidare interagerar formelns olika 

delar med varandra när individen handlar i olika situationer och ger sammantaget motivationen en 

riktning, och Ford menar (citerad i Blomgren, 2016:56) att om en av delarna i formeln inte är uppfylld 

sjunker motivationen. Blomgren säger att utan ett aktivt mål, känslomässigt engagemang och personlig 

övertygelse om att nå målet eller målen kommer alltså motivationen att vara låg (Blomgren, 2016:57). 

Fords (citerad i Blomgren 2016:56) formel kan användas för att förstå och förklara vilka inre och yttre 

processer som får människor att påbörja och även fortsätta med en aktivitet eller handling. Blomgren 

säger att Ford och Schunk (ibid.) menar att de inre processerna alltså de processer som får människor 

att agera innefattar ett stort antal olika fysiologiska och psykologiska processer. Men Blomgren (2016) 

förklarar att det är svårt att empiriskt noga undersöka dessa inre processer av den orsaken att de inte 

låter sig utkristalliseras så enkelt. Processerna verkar nämligen inte oberoende av varandra, utan i 

interaktion med varandra och i samverkan med andra kognitiva och emotionella inre processer. Det 

hela försvåras av att hitta förklaringar till varför människor agerar på ett visst sätt eller varför elever 

presterar på olika sätt i skolan. Därför ligger utmaningen i att kunna skilja alla dessa inre processer 

från varandra samt att analysera hur dessa processer interagerar med varandra och är kopplade till 

själva beteendet, sättet att handla och prestera (ibid.). 
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Vidare säger Blomgren:  

Motivation förutsätter utöver fysiologiska, psykologiska, kognitiva och emotionella processer även 

fysiska handlingar; att man gör något eller handlar på ett visst sätt. Med skola och elever i fokus kan det 

innebära att graden av ansträngning och uthållighet inkluderas i de beslut, val och lösningar av 

skoluppgifter som en elev engagerar sig i. En lärare, eller forskare, behöver med andra ord utgå från och 

ha kännedom om hur alla dessa processer samverkar i relation till elevens motivation i en 

lärandesituation. (Blomgren, 2016:56). 

 

3.2 Inre och yttre motivation och Self determination theory 
Self Determination Theory (SDT) använder sig av begreppen autonom motivation och kontrollerad 

motivation som förklaras vidare i detta kapitel. SDT hör tätt samman med dagens forskning om inre 

och yttre motivation och Cardelús säger just det i sin avhandling – att inre och yttre motivation utgör 

ett väletablerat begreppspar och har sitt ursprung i Deci och Ryans SDT (Cardelús, 2016:46). 

I Jungerts (2017) artikel menar han att en av de mest utmanande uppgifterna för läraren är att motivera 

sina elever. Och för att de ska lära sig något krävs det att de är kognitivt, emotionellt och 

beteendemässigt engagerade i lärprocessen. Kring detta har teorier om vad motivation är utvecklats 

och hur lärare ska stärka elevernas motivation. Och man brukar i dessa teorier tala om inre och yttre 

motivation. Jungert säger att den inre motivationen är positiv för elevers utveckling och lärande. 

Schunk, Pintrich och Meece (citerade i Jungert, 2017) menar att yttre motivation är instrumentell och 

yttrar sig på så sätt att eleven engagerar sig i en skoluppgift på grund av att hen vill ha ett högt betyg 

eller vill undvika att bli bestraffad exempelvis med att bli underkänd i ett ämne. Inre motivation 

innebär att eleverna engagerar sig i en skoluppgift för att hen verkligen tycker att uppgiften är 

intressant och att det är roligt att utföra den. När en elev känner en inre motivation innebär det att 

utförandet av uppgiften blir en belöning i sig. 

Inre och yttre motivation är alltså ursprunget ur SDT och psykologiprofessor Ed Deci som är en av 

hjärnorna bakom SDT säger om motivation: ”It´s the energy for action. It´s what gets you up in the 

morning and moves you through the day.” (Deci 2012).  

Enligt Deci (2012) är en av de centrala delarna i SDT är att man måste skilja på olika typer av 

motivation och den största distinktionen är den mellan kontrollerad motivation och autonom 

motivation. När man är kontrollerad i sin motivation så har man antingen blivit lockad att bete dig på 

ett speciellt sätt exempelvis med en belöning, eller tvingad till att bete sig på ett speciellt sätt 

exempelvis genom bestraffning. Vid båda tillfällena känner man stor press och oro. Detta får negativa 

konsekvenser på ens prestationer och välmående och man tar den kortaste vägen till det önskade 

resultatet.  

I kontrast till kontrollerad motivation står alltså enligt Deci (2012) autonom motivation. När man är 

autonomt motiverad upplever man en stor vilja och valmöjlighet i det man gör. Deci menar att 

autonom motivation kommer i två typer. Den första typen är intresse och njutbarhet. Om man är 

intresserad av en aktivitet som man också tycker om att utöva så finns motivationen inom en redo att 

komma ut och röra en i handling. Den andra typen är djupt hållna värden och övertygelse. Om man har 

någonting som verkligen är viktigt för en – någonting som man verkligen värdesätter blir man helt 

villig att engagera sig. Båda dessa två typer av motivation handlar om att man blir fullt villig att 

exempelvis utföra någonting (Deci, 2012). 

Vidare menar Deci (2012) att när man är autonomt motiverad så blir man mer kreativ, en bättre 

problemlösare, och man känner mer positiva känslor. Autonom motivation gör att man samtidigt får en 

psykiskt och fysiskt bättre hälsa.  
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Det är alltså viktigt att man som lärare ger ett autonomt stöd som innebär att man måste börja med att 

ta elevernas perspektiv– hur eleven förstår situationen. Decis ”poäng” är att man inte ska fråga hur 

man kan motivera andra människor utan istället hur man kan skapa förhållanden som gör att 

människor kan motivera sig själva (Deci, 2012).  

Den autonoma motivationen är alltså den eftersträvansvärda motivationen, eftersom när eleverna är 

autonomt motiverade upplever de en stor vilja och valmöjlighet i det de gör och presterar bättre. 

Läraren bör alltså vara ett autonomt stöd vilket innebär att hen måste ta elevernas perspektiv så att hen 

kan skapa en miljö där eleverna kan motivera sig själva. 

 

3.3 Kritik mot attityd- och motivationsstudier 
I detta kapitel lyfts några av nackdelarna fram med attityd- och motivationsstudier för en mer 

nyanserad bild av dessa studier. 

Abrahamsson säger att ett av de stora problemen med Gardner och Lamberts studier (Abrahamson 

2011:209) är att de bygger på självrapportering.  Informanterna fick exempelvis svara på hur mycket 

de instämmer i en mängd påståenden som: ”Kunskaper i franska kommer göra det möjligt för mig att 

tänka och bete mig som fransktalande personer gör”, ”Kunskaper i franska gör det lättare att få ett bra 

jobb” och ”Franskamerikaner bidrar till att berika samhället”. Vidare kritiserar Oller (citerad i 

Abrahamsson, 2011:209) Gardner och Lamberts forskning och menar att metoden med 

självrapportering är vansklig. Vidare menar Oller att den informant som svarar på denna typ av frågor 

tenderar att vara benägen att vara frågeställaren till lags – alltså kan svaren ofta bli färgade av vad 

informanten tror att frågeställaren vill ha för svar. Det är också vanligt att informanterna vill vara 

konsekventa i sina svar och försöker svara logiskt på frågorna – att en fråga inte motsäger en annan 

(ibid.). Informanternas svar ger alltså inte alltid en verklighetstrogen bild. 

Oller menar (citerad i Abrahamsson, 2011:210) att informanterna tenderar att svara på attitydfrågor för 

att framstå i god dager även om frågorna besvaras i en anonym enkät. Svaren på frågorna kan därmed 

signalera acceptans, tolerans och godhet trots att informanten har en annan uppfattning. Som alternativ 

till självrapportering genom enkäter menar Abrahamsson är långa och återkommande intervjuer med 

inlärare (Abrahamsson, 2011).  

I denna undersökning används intervjuer. Liknande frågor som Gardner och Lamberts kommer ställas 

för att undersöka informanternas syften, motivationer och attityder. Hur intervjufrågorna ser ut 

beskrivs under kapitlet Formulering av de tio intervjufrågorna. 

 

4. Metod 
Det finns många sätt att utföra intervjuer på. Bjorndals (2007) intervjumetod ”den standardiserade 

intervjun med öppna frågor” som används i denna fallstudie beskrivs. Vidare beskrivs 

intervjuklimatet, och till sist följer: intervjufrågornas ordningsföljd, registrering av information, de 

fyra forskningsetiska principerna, formulering av intervjufrågorna och vad intervjufrågorna ska 

undersöka – alltså tillvägagångssättet för mina intervjuer i detta arbete. 
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4.1 Intervju som metod 
Det finns många olika uppfattningar om vad en intervju som metod är. Och Bjorndal menar i sin bok 

Det värderande ögat – Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning att 

intervjun kan ha allt från en låg grad av struktur till en hög grad av struktur. Han illustrerar de fyra 

olika typerna av intervjuer utifrån hur pass strukturerade de är. Dessa fyra olika typer är: 

samtalsintervjun, samtal med hjälp av en intervjuguide, standardiserad intervju med öppna frågor 

och svar samt standardiserad intervju med fasta svarsalternativ (Bjorndal, 2007:91). 

 

Låg grad av struktur    Hög grad av struktur 

………………………………………………………………………................. 

Samtalsintervju          Användning av          Standardiserad                    Standardiserad 

                                   intervjuguide             intervju med öppna             intervju med fasta  

                                                                     frågor och svar                    svarsalternativ 

 

Figur 1 Fyra typer av intervjuer, med olika grad av struktur (Bjorndal, 2007:91) 

 

I den standardiserade intervjun med öppna frågor finns ett fast antal frågor som ska besvaras i 

ordningsföljd. Frågorna och svaren som avges är av öppen karaktär. Endast ett fåtal frågor 

förekommer där den intervjuade får välja mellan olika svarsalternativ. Fördelen med detta är att svaren 

kan bli förhållandevis exakta. Detta gör det sedan lättare att jämföra de svar som de intervjuade avger. 

Andra fördelar enligt Bjorndal är att ”Dessutom kan standardiseringen bidra till att minska de effekter 

som intervjuaren ger upphov till och intervjuformen är inte heller så tidsödande som fallet är för mer 

ostrukturerade intervjuer.”. Det som är till nackdel för denna intervjuform är att den intervjuade inte 

berättar om viktiga saker om de inte uttryckligen efterfrågas i intervjuguidens slutna frågor. Samspelet 

mellan intervjuaren och den intervjuade påverkas också och i värsta fall kan intervjun upplevas som ett 

förhör (Bjorndal, 2007:92–93). 

 

4.3 Val av intervjuform 
I detta arbete används den standardiserade intervjun med öppna frågor och svar där de 15 frågorna 

ställs i ordningsföljd. En anledning till detta är att det senare ska vara relativt enkelt att jämföra de 

intervjuades svar. En annan anledning är att den strukturerad intervjun som intervjuform inte är så 

tidsödande.  

För att förtydliga frågorna 12, 13, 14 och 15 används en skala (1 -10) där informanterna alltså får välja 

en siffra där siffra 1 motsvarar ett mycket lågt intresse och siffra 10 motsvarar ett mycket högt 

intresse. Denna skala används alltså för att öka förståelsen för informanternas svar. Se vidare under 

rubriken Formulering av de tio intervjufrågorna. 
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4.4 Intervjuklimatet  
I detta kapitel skildras intervjuklimatets betydelse för denna studies intervjukvalitet.  

Björndal menar att det klimat intervjuaren lyckas skapa i samtalet med intervjupersonen påverkar 

kvaliteten på den information som intervjuaren får. Intervjusituationen måste därför vara lugn och 

intervjuaren måste skapa en bra kontakt (Bjorndal, 2007:94). Därför var det viktigt för mig att ta bort 

så många störselmoment som möjligt som trafikbuller och andra lyssnande öron. 

Det är också av vikt att intervjuaren förmedlar en grundläggande attityd som uttrycker respekt för 

intervjupersonen (Bjorndal, 2007:94). Jag gick igenom de forskningsetiska principerna och sa till de 

intervjuade att de inte behövde svara på en fråga om de kände att de inte ville. De behövde bara säga 

att de inte ville och att det inte gjorde mig någonting. Vidare så ville jag inte att intervjuerna och mina 

15 intervjufrågor skulle upplevas som förhör och därför försökte jag hålla en lättsam stämning och inte 

spotta ur mig frågorna en efter en. Detta innebar självklart också ett aktivt lyssnande från min sida som 

signalerade att jag var genuint intresserad av det de intervjuade hade att säga. Emellanåt noterade jag 

det eleverna sa, höll ögonkontakt, nickade och sa ordet ”ja” och ”mm”. Tack vare de strukturerade 

frågorna var det aldrig ett problem att intervjun kretsade kring någonting annat än det valda temat. 

 

4.5 Registrering av information 
I detta kapitel förtydligas tillvägagångsättet av registrering av informanternas svar. 

För att få ut det mesta möjliga av intervjuerna har jag inte enbart litat på mitt minne utan också spelat 

in dem med hjälp av diktafonfunktionen i min mobiltelefon. Anteckningar är å andra sidan mindre 

hotfulla för den intervjuade än en diktafon men jag förde anteckningar i en mindre utsträckning 

eftersom de kan störa dialogen. Bjorndal (2007:98) menar att ju mer ostrukturerad och samtalspräglad 

intervjun är desto större är risken att alltför omfattande anteckningar påverkar intervjun i negativ 

riktning. Vidare blir skriftliga anteckningar som registreringsmetod mindre fullständiga än en 

ljudinspelning. En annan fördel med ljudinspelningen är att man kan transkribera intervjun men det är 

å andra sidan tidskrävande.  

En stor fördel som jag ser det med att spela in intervjuerna är att jag som intervjuare kan vara 

närvarande i samtalet. Självklart tillfrågade jag informanterna om de tyckte att det gick bra att de blev 

inspelade och jag förklarade givetvis att jag hade tystnadsplikt. Jag tydliggjorde också anledningen till 

att jag behövde en ljudinspelning och att det bara är jag som kommer att lyssna på den och att den 

sedan raderas. De intervjuade visste också att de endast behövde svara på de frågor som de kände att 

de ville svara på – att deras svar eller ickesvar inte på något sätt påverkade mig eller elevernas betyg. 

Kortfattat spelar jag alltså in intervjuerna på min mobiltelefon för att anteckningar inte räckte till i 

detta läge. 

 

4.6 De fyra forskningsetiska principerna 
I detta kapitel beskrivs hur de forskningsetiska principerna följs enligt Vetenskapsrådet (u.å).  

I detta arbete har jag följt de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har informerat de intervjuade om deras uppgift i 

undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har upplysts om att deltagandet 

är frivilligt och att de när som helst utan vidare förklaring har rätt att avbryta sin medverkan. Vidare 

påverkar inte undersökningen deras betyg och de har också skrivit under att de vill delta i 

informationsbrevet (se bilaga 1) de fick i samband med intervjuerna. Eftersom jag inte undervisar 

eleverna finns inte heller ett beroendeförhållande oss emellan. Därav har jag följt samtyckeskravet. 
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I mitt arbete framkommer ingen särskilt känslig information. Men det är endast jag som forskare som 

kommer att lyssna på ljudinspelningarna. Och jag använder mig av fingerade namn. Detta innebär att 

det är praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt de uppgifter de intervjuade lämnat, och härmed 

följer jag alltså konfidentialitetskravet. Jag lånar givetvis inte ut de intervjuades uppgifter till 

kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften och följer därav nyttjandekravet.  

I detta arbete uppfyller jag alltså informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets (u.å) rekommendationer. 

 

4.7 Formulering av de tio intervjufrågorna 
Nedanstående frågor 1–15 är den intervjumall som användes under intervjuerna: 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit i Sverige? 

3. Vilket land kommer du ifrån? 

4. Hur många år har du läst svenska? 

5. Varför läser du svenska? 

6. Känner du dig tvingad att läsa sva? Varför/varför inte?  

7. Vad tycker du om svenskarna? 

8. Vad tycker du om svenska språket? (Är eleven uttryckligen intresserad av svenska språket?) 

9. Vill du identifiera dig med svenskarna? (Ser du dig exempelvis som kurd eller svensk?) 

10. Tycker du att du är bra på att skriva på svenska? Varför/varför inte? 

11. Tycker du att du är bra på att prata på svenska? Varför/varför inte? 

12. Känner du dig motiverad (vad driver dig att eller vad får dig att vilja) att läsa sva? På en skala 1-10 

– hur motiverad är du? 

13. Tycker du att det är roligt att läsa sva? Varför/varför inte? På en skala 1-10 – hur roligt tycker du 

att det är? 

14. Är du intresserad av svenskarnas kultur och samhällsliv? Varför/varför inte? På en skala 1-10 hur 

intresserad är du? 

15. Tycker du att det är viktigt att bli accepterad av svenskarna (att svenskar tycker om dig)? 

Varför/varför inte? På en skala 1-10 – hur viktigt tycker du att det är? 

 

4.8 Frågornas ordningsföljd 
I detta kapitel ges en bild av hur intervjufrågorna byggs upp enligt Bjorndals principer (2007:97). 

Bakgrundsfrågorna (1-4) ställdes tidigt, eftersom de kan bidra till att intervjupersonen känner sig 

lugnare och säkrare i situationen. Sedan ställdes fråga 5 som inte är för komplicerad eller för 

kontroversiell. Mot slutet ställdes mer känsliga frågeställningar som rörde attityder och värderingar 

där informanterna också fick ta ställning att svara på skalan 1 -10.  
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Precis som Bjorndal förespråkar (ibid.) har jag alltså byggt upp mina intervjufrågor kring hans 

principer – att börja med enkla bakgrundsfrågor och sedan komma in på mer känsliga frågor för att 

minimera risken att intervjun skulle gå i stå. 

 

4.9 Vad ska intervjufrågorna undersöka? 
I detta kapitel beskrivs närmare vad intervjufrågorna söker undersöka enligt de teorier som används i 

detta arbete. 

Fråga 1–4 är bakgrundsfrågor som placerar informanten i ålder, etnicitet, tid i Sverige och 

utbildningstid i sfi/sva.  

Fråga 5 är en öppen fråga som jag vill ställa innan jag eventuellt färgar eleven med mina andra 

frågeställningar och lägger in nyckelord som är svåra att förstå för eleverna exempelvis: motivation 

och acceptera. Här är alltså tanken att de fritt ska kunna berätta varför de läser sva utan att bli 

påverkade av dessa nyckelord men också mig som intervjuare. Alla de tre teorierna om motivation 

torde kunna användas som analysverktyg på fråga 5.  

Fråga 6 vill ta reda på om eleven känner sig tvingad att läsa sva och i sådana fall varför hen känner sig 

tvingad. Elevsvaret kan jag sedan analysera med hjälp av Gardners instrumentella eller integrativa 

orientering. Om eleven exempelvis endast ser sina sva-studier som ett instrument för att komma vidare 

i sina studier påverkar detta elevens inlärning, eftersom elever med en integrativ motivation har visat 

att de lär sig målspråket bättre. Decis Self Determination Theory går också den att använda sig av – 

alltså om eleven känner sig tvingad (kontrollerad motivation) att läsa sva på grund av bakomliggande 

faktorer som belöning eller bestraffning – en sådan faktor skulle kunna vara bidrag. 

Fråga 7–9 söker ta reda på om elevens motivation verkligen är integrativ. Enligt Gardner uppstår den 

integrativa motivationen när inlärarna vill identifiera sig med målspråket, målspråkstalarna och deras 

kultur. Frågorna 7–9 vill alltså utreda: Har eleven en strävan att uppnå social samhörighet? Är det 

viktigt för eleven att bli socialt accepterad? Vill eleven identifiera sig med målspråkstalarna? Är 

eleven uttalat intresserad av målspråket? Har eleven positiva attityder mot målspråket och 

målspråkstalarna? 

Fråga 10 & 11 undersöker elevernas attityder till sin språkförmåga – alltså deras attityder till hur bra 

de tycker att de är på att prata och skriva på svenska.  

Fråga 12 är egentligen en liknande fråga som fråga 5 men här kommer ordet motivation in. Fråga 12 

kan ställas mot alla de tre motivationsteorierna.  

Fråga 13 handlar om elevens lust att läsa sva. Här kan jag använda Self Determination Theory för att 

se om elevens motivation kan sägas vara en autonom motivation där eleven upplever intresse och 

njutbarhet av att läsa sva. Fråga 13 kan också i viss mån studera elevernas attityder till det svenska 

språket och läraren som är svenskfödd. 

Fråga 14 vill ta reda på om eleven är intresserad av svenskarnas kultur och samhällsliv – alltså om 

eleven har en integrativ motivation. 

Fråga 15 utreder den instrumentella motivationen. Ser eleven målspråket som en investering? Ser 

eleven målspråket som ett verktyg för att uppnå någonting annat – som ett välbetalt jobb? Eleven 

tycker alltså inte att det är viktigt att bli accepterad av målspråksgruppen om motivationen är 

instrumentell. 
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5. Urval 
I detta kapitel redogörs för det urval som gjorts gällande informanterna i denna studie. 

När man gör kvalitativa intervjuer är ett sätt att tänka att man vill uppnå mättnad. I en kvalitativ studie 

som denna fallstudie så är ofta önskemålet att få ta del av så olikartade synpunkter som möjligt från 

intervjupersonerna för att få en tillräckligt bred bild. På så sätt uppnår man alltså mättnad. Berglund 

(2010) säger att man därför bör försöka välja människor med så olikartad profil som möjligt till sitt 

urval. 

Enligt Berglund (2010) bestämmer forskaren själv att hen uppnått mättnad utifrån analys av de 

intervjuer som gjorts, och när det inte direkt framträder några nya ”teman” när forskaren intervjuar fler 

personer har alltså hen uppnått mättnad.  

Jag har intervjuat två elever som läser Delkurs 3 och tre elever som läser Delkurs 4. I delkurs fyra går 

8 elever varav 7 kvinnor och en man. I delkurs tre går 15 elever varav 9 kvinnor och 6 män. För att nå 

en mättnad har jag valt tre kvinnor och två män med olika bakgrunder och olika faktiska betyg. Det är 

många elever från Iran i Delkurs 4 och jag ville ha en kulturell bredd och valde därför två kvinnor – en 

från Iran och en från Pakistan. Mannen kommer från Uganda. Ur Delkurs 3 valde jag en kvinna från 

Ryssland och en man från Eritrea. Genom att välja personer som är så olika varandra som möjligt 

hoppas jag komma åt bredden i uppfattningarna.  

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att nå en så stor mättnad som möjligt. Men för att inte 

göra arbetet för stort har jag valt ut följande faktorer: etnicitet, kön, ålder och den faktiska 

betygsnivån. Gällande betygsnivån ville jag ha elever som har det lätt för sig att klara av kursen och 

elever som har svårt att uppnå minst betyget E. En hypotes var att elever med olika faktisk betygsnivå 

är olika motiverade. För att ta reda på vilka elever som hade svårt att uppnå minst betyget E frågade 

jag elevernas lärare. Detta var relativt enkelt eftersom att i vecka sju av vecka tio i kursen har läraren 

ett individuellt betygssamtal med eleverna. Om eleverna så långt inte bedöms kunna klara av att uppnå 

minst betyget E innan kursslut vecka tio så blir eleverna F-varnade. F-varning betyder att eleven 

bedöms ligga på gränsen till betyget F. Jag behövde alltså två elever helst en man och en kvinna till 

studien som hade svårt att uppnå minst betyget E, och dessutom behövde jag tänka på mättnaden så att 

alla elever inte hade samma ålder och etnicitet och därför hamnade valet på Sasan och George.  

Att eleverna kommer från olika länder kan alltså vara relevant för att få en bredd och för att undvika 

att alla elever har liknande attityder till Sverige och svenskarna. Att eleverna har olika faktiska betyg 

kan vara relevant för att jämföra om de elever som är F-varnade är mindre motiverade än de elever 

som har lätt för att klara av kurserna. Därför har jag valt en kvinna och en man som har blivit F-

varnade i vecka 7 i kursen. Jag valde också ut den elev som var med i elevrådet (en kvinna) på grund 

av hennes engagemang i skolan för att se om hennes motivation skiljer sig från de andra eleverna.  

Sedan ville jag ha med en kvinna och en man som inte har problem att minst uppnå betyget E – alltså 

som inte har några svårigheter att uppnå ett godkänt betyg i kursen. Förhoppningsvis får jag genom 

detta urval så varierade synpunkter som möjligt som kan belysa denna studies forskningsfrågor.  

Vidare är antalet informanter oftast få (5–10 är inte ovanligt) eftersom man undersöker var och en så 

detaljerat och inte heller syftar till statistisk generaliserbarhet. 

Genom mitt urval försöker jag alltså uppnå mättnad och för att inte göra fallstudien och analysdelen 

för stor tar jag enbart hänsyn till följande faktorer: etnicitet, kön, ålder och faktisk betygsnivå. 

Vidare har jag inte tagit hänsyn till faktorer som tidigare skolbakgrund eller huruvida föräldrarna har 

en högre utbildning, religiös åskådning, arbete, klass och hur många barn de har. Å andra sidan kan 

eleverna själva komma in på några av dessa aspekter men det är alltså ingenting jag har tagit med i 

mitt urval. 
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5.1 Presentation av informanterna 
I detta kapitel beskrivs kortfattat de fem elever som intervjuas: 

• Galina, 26 år, från Ryssland är en kvinna som har bott i Sverige i nästan sju år och har läst 

svenska i lite mer än ett år. Hon läser Delkurs 3 och har inga svårigheter att uppnå minst 

betyget E. 

• George, 29 år från Uganda är en man som har bott i Sverige i åtta år och har studerat svenska i 

cirka två år. Han läser Delkurs 4 och har svårigheter att uppnå betyget E. George är 

rullstolsburen. 

• Indira, 38 år, från Pakistan är en kvinna som har bott i Sverige i nio år och har studerat 

svenska i ett år. Hon läser Delkurs 4, är engagerad i elevrådet och kommer att nå ett högre 

betyg. 

• Marcus, 28 år, från Eritrea är en man som har bott i Sverige i tre år och har läst svenska i drygt 

1,5 år. Han läser Delkurs 3 och har inga svårigheter att uppnå minst betyget E. 

• Sasan, 38 år, från Iran är en kvinna som har bott i Sverige i sex år och har läst svenska i fyra 

år. Hon läser Delkurs 4 och har svårigheter att uppnå betyget E. 

 

För att inte avslöja informanternas identiteter använder jag mig av fingerade namn och kallar dem i 

bokstavsordning för: Galina, George, Indira, Marcus, och Sasan.  

 

7. Resultat: Elevporträtt 
I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna i elevporträtt där de intervjuades svar redovisas 

genom sammanfattningar i följande ordning: Galina, George, Indira, Marcus och Sasan. 

 

7.1 Elevporträtt Galina 
Galina menar att den främsta anledningen till att lära sig att prata svenska är för att ”komma in i det 

svenska samhället”. En annan anledning till att lära sig det svenska språket är för att hon vill ”klara sig 

på egen hand”. Med detta menar hon att hon vill kunna gå till läkaren utan att behöva bli tolkad. 

Dessutom vill hon arbeta och menar att hon inte kan göra det till fullo om hon inte kan språket 

tillräckligt väl.  

Parallellt med sina studier arbetar Galina som vikarie på några olika förskolor men menar att det inte 

finns en framtid för henne som vikarie utan säger att hon vill ha ett ”diplom”. Hennes första steg är att 

gå barnskötarutbildningen för att sedan läsa vidare till förskollärare. Hon sammanfattar det: ”Så det är 

för mig läsa svenska det är utbilda mig komma in i samhället och känna mig en hel person i ett land 

som jag lever i.”.  

Vidare menar hon att svenskar är väldigt snälla, hjälpsamma, punktliga och tycker om att stå i kö. Hon 

säger att hon har fått mycket hjälp av svenskarna, har svenska kompisar och ”tycker de är en bra folk”. 

Galina menar att det svenska språket är svårt. När hon förklarar närmare vad som är svårt beskriver 

hon att det finns en skillnad mellan grammatiken och språket – att ord inte uttalas på samma sätt som 

de stavas. Hon anser att det är ett svårt språk men poängterar att det inte är omöjligt att lära sig, och 

tillägger att svenskan är ett fint språk men har en svår grammatik. Galina känner sig inte tvingad att 

läsa sva utan svarar att: ”Det är min vilja.”. 

På frågan om Galina identifierar sig med svenskarna svarar hon utförligt och menar att hon endast 

bodde i Ryssland och var född i Ryssland men att hon är yasidier och hennes förstaspråk är kurmanji. 
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När hon bodde i Ryssland kände hon sig inte som ryss utan som yasidier. I Sverige menar hon har hon 

kvar sina traditioner och sin religion. När hon är ute i samhället och i skolan känner hon sig som 

svensk medan när hon är hemma känner sig som yasidier: ”Jag känner mig liksom inte när jag är på 

jobbet att jag är från ett annat land och sådär då…hemma pratar jag inte svenska.”. 

Som vikarie på förskolan är Galina inte nöjd med sig själv utan vill kunna ”skriva som en svensk 

person”. Hon uttrycker: ”På jobbet tillexempel när de brukar sitta och skriva veckobrevet då de 

behöver inte ha fler timmar. Det räcker för dem en timme eller halvtimme så jag hoppas det kommer 

den dagen när jag också kan komma att skriva…”. Vidare anser hon att hon kan prata bra eftersom 

folk förstår vad hon säger men att det ibland blir fel ordföljd: ”Jag spelade in mig själv och jag hör att 

det inte är bra uttalet och så där.”. 

Galina berättar att hon alltid har velat studera men att hon inte hade möjlighet att studera i Ryssland: 

”Jag hade det är någonting inuti mig som jag ville studera vidare men jag hade inte dehära möjligheten 

att studera så när jag kom till Sverige och fick den chansen att jag visste att jag hade det här chansen 

att studera först kanske det drivet att jag att jag tycker om att studera. Först det och sen andra att 

kanske kanske jag repeterar hela tiden men att jag kommer in i samhället det drivet mig att komma 

studera vidare och lära sig mer och mer…”. När det gäller hennes motivation att studera sva svarar 

hon 10 på en skala 1–10. 

Enligt Galina är det svårt men roligt att läsa sva. På följdfrågan om vad hon tycker är roligt med att 

läsa sva säger hon: ”När man får nya uppgifter och tillexempel jämför med sitt språk.”. Hennes 

intresse för att svenska språket är stort och även här är svarar hon 10 på en skala 1–10 när det gäller 

hur roligt hon tycker det är att studera sva.  

Galina är intresserad av svenskarnas kultur och samhällsliv: ”När jag var här första året. Det finns inte 

jul i Ryssland och i min kultur. Och sommarträdet också var något nytt för mig och intressant. Hon 

talar mycket om de museum och hembygdsgårdar hon besökt och repeterar den information som hon 

inhämtat därifrån. Särskilt imponerad är hon av att ”Svenskar inte fick visa håret förr i tiden.”, ”Det 

kunde jag aldrig tro.”, säger hon. 

På en skala 1–10 svarar Galina 7 – att det är ganska viktigt att bli accepterad av förstaspråkstalarna. 

Hon tycker inte om homosexualitet men säger: ”...om jag accepterar dem de kommer att acceptera mig 

också.”. 

 

7.2 Elevporträtt George 

Anledningen till att George läser sva uttrycker han i en enda mening: ”För jag kan integrera i 

samhället också kommunicera eftersom här i Sverige använder svenska mest.”. Han menar alltså att 

svenskar också pratar engelska – ett språk han behärskar väl. Men att svenskarna trots att de kan 

engelska ändå föredrar att prata svenska.  

George menar att han ibland känner sig tvingad att läsa sva. På följdfrågan ”Varför det?” säger han: 

”Eftersom jag känner så, eftersom flera svenskar kan engelska men om du kanske vill kommunicera 

med någon det är så här i samhället svenskar pratar bara svenska även om de kan engelska så om jag 

vill känna integrerad måste jag svenska så ibland jag måste.”. George känner alltså att han måste 

studera svenska för att till fullo kunna kommunicera med förstaspråkstalarna.  

George tycker att svenskarna är lugna och hjälpsamma men att: ”Man måste fråga om hjälp först innan 

de hjälper en.”. Vidare uttrycker han en viss problematik: ”Det är lite svårt för att ibland kanske 

mycket öppet eftersom svenskar är inte så öppna till någon som är nya till dem tillexempel.”. George 

menar alltså att svenskar inte är särskilt välkomnande för dem som kommer till Sverige. Och att han 

som handikappad inte alltid har det så lätt att få hjälp med att exempelvis öppna dörrar. George har en 
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personlig assistent som talar samma förstaspråk som honom. Men assistenten kan i princip ingen 

svenska alls så assistenten blir enkom en förlängning av Georges kropp. Assistenten kan alltså inte 

hjälpa George verbalt – åtminstone inte i det svenska språket. 

När det kommer till det svenska språket tycker George att det är ett svårt språk att lära sig. Men har 

inte så mycket mer att tillägga om det. Däremot har han många svenska kompisar och vill identifiera 

sig med svenskarna. 

George svarar kort att han inte är så bra på att skriva men att han är bra på att prata ”…men inte 

grammatik riktigt.”. Och i sina sva-studier känner han av en måttlig motivation. George känner sig 

motiverad ibland och ibland inte, och svarar 6 på skalan 1–10. 

Han ser många fördelar med att läsa svenska, och känner sig glad över att idag förstå vad människor 

pratar om på bussen (på grund av sitt handikapp åker han privatbuss till och från skolan): 

”…tillexempel jag sitter på bussen och människor pratar svenska och jag förstår…och de kan inte 

prata bakom om mig så det är roligt…förut det var inte så roligt.”. Han känner sig mer integrerad säger 

han. 

George vill gärna bli accepterad av svenskarna och svarar 10 på skalan 1–10. Han vill inte känna sig 

diskriminerad och vill integrera sig: ”…ja det är så här om du bor i samhället som du känner att du är 

accepterad det är någonting som är jätte jätteroligt och du kan också bli ah komma bli självsäker du är 

inte så rädd om vad ska hända nästa dag eller nästa alltså…”. Siffran 8 på skalan 1–10 demonstrerar 

hur intresserad han är av svenskarnas kultur och samhällsliv. 

 

7.3 Elevporträtt Indira 

Indira har levt länge i Sverige utan att lära sig det svenska språket och tycker att det är svårt att bo I 

Sverige utan att kunna språket till fullo. Hon har två barn i skolåldern och vill också kunna hjälpa dem 

med sina läxor: ”Också jag tycker att det är bra för mig att jag kan förklara och hjälpa mina barn med 

eh deras läxor och jag kan hjälpa dem eh med eh deras studier ja så det är två motiveringar som jag 

tycker att vad säger man som jag har.”.  

Indira känner sig inte tvingad att läsa sva. Hon säger att hon inte har lärt sig att prata svenska de första 

åtta åren hon bodde här för att hon varit upptagen med att läsa biologi på universitetet: ”…så nu jag är 

inte tvingad men jag vill läsa den. Det är så det är blivit en mål för mig. Jag ska göra den. Det är svårt 

att läsa svenska så jag ska bara ta den och göra den.”. 

Hon svarar kortfattat om hur hon ser på svenskarna och menar att ”de flesta” svenskarna är jätteartiga 

men blyga: ”De flesta är jätteartig och bra men lite blyg och reserverad men så är jag också så det 

spelar ingen roll de är bra de är bra.”. Hon nämner alltså sidor hos de svenskar som hon inte räknar in 

till ”de flesta”.  

Det svenska språket är svårt menar hon, och säger att det finns många idiomatiska uttryck som hon 

inte förstår. Hon tycker ändå att det svenska språket har blivit lättare med tiden att lära sig. 

Indira menar att hon vill ta alla ”bra saker” från svenskarna och alla bra från sitt hemland (Pakistan), 

och anger att hon ”blandar och går vidare i livet” och alltså tar det hon tycker är positivt från de två 

kulturerna. 

Självförtroendet är bra när det gäller att skriva på svenska men att det är jättesvårt att prata tycker hon. 

Och motivationen finns där. Indira svarar att hennes motivation att läsa sva är 9 på skalan 1–10, 

eftersom hon vill studera till gymnasielärare. Och hon tycker att det är roligt att studera sva och svarar 

8 på en skala 1–10. Indira är också intresserad av svenskarnas kultur och samhällsliv och svarar 9 på 

skalan 1–10. 
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Indira tycker inte det är särskilt viktigt att bli accepterad av svenskarna: ”Emm, jag vet inte kanske jag 

kan inte jag tänker inte liksom att det tycker om mig eller nej jag tänker inte det. Kanske inte, jag lever 

i min liv det är inte så viktigt för mig, jag gör ingenting att de andra ska tycka om mig eller inte om jag 

känner mig att göra någonting jag kan göra det.”. Hon svarar 5 på skalan 1–10.  

 

7.4 Elevporträtt Marcus 

Marcus menar att anledningen till att han läser sva är: ”För att jag är i Sverige så jag måste prata 

svenska för att integrera med samhälle måste prata svenska för att jobba och göra integration med 

andra.”.  

Det var hans eget val att komma till Sverige och känner sig inte tvingad att studera sva: ” Nej, det som 

jag måste göra utan svenska det inte funkar. Jag valde att komma hit. Jag måste plugga jag måste läsa 

svenska så det är inte tvingad.”. Även om Marcus använder ordet ”jag måste” sätter han det i motsats 

till ”jag valde” och därför ser han indirekt svenskinlärningen som valfri. 

Marcus har en mycket positiv inställning till svenskarna: ”Jättetrivsam, snäll, hjälpsam jag tycker om 

svenskarna.”. Däremot tycker han att det svenska språket är lite annorlunda och lite svårt men ”…att 

det kommer med tiden.”. 

I dagsläget ser Marcus sig själv som eritrean. Men menar att han kanske integrerar sig mer när han 

börjar arbeta och använder uttrycket att han kommer att ”blandar mig med dem”. På följdfrågan om 

han vill blanda sig med svenskarna svarar han: ”Jag vill.”.  

Han anser att han är bra på att skriva på svenska och ”lagom” bra på att prata svenska, och känner sig 

ganska motiverad att läsa sva och svarar 6 på skalan 1–10. 

Motivationen beror på läraren påstår han – att läraren avgör om det är roligt eller tråkigt. Jag ställer 

följdfrågan hur en lärare kan göra för att det ska bli roligt och han svarar att han själv varit lärare i 

Eritrea och att det är jätteviktigt att inte bara förmedla kunskap utan att också förstå sig på pedagogik: 

”Det är viktigt med strategi som du gör i klassrummet med eleverna. Det är det som gör lektionen 

rolig eller tråkig.”. Själv tycker han att sva-lektionerna är ganska roliga och svarar 7 på skalan 1–10. 

Det är viktigt att intressera sig för svenskarnas kultur. Marcus säger: ”Ja, visst!, eftersom jag är i 

Sverige jag måste intresserad av svenskarna och kultur.”. Intresset är 9 på skalan 1–10. Marcus säger 

att det är mycket viktigt att svenskarna accepterar honom, och svarar 10 på skalan 1–10. 

 

7.5 Elevporträtt Sasan 
Sasan säger att när man kommer till ett främmande land så behöver man lära sig språket för att: ”Man 

måste kontakta med andra man måste jobba måste prata med någon.”. Hennes barn föddes i Sverige 

och hennes dotter pratar svenska fast hon kan också prata persiska: ”…för att mitt barn eh eh kommer 

eh har eh bott föddes här och eh och jag måste kunna kontakta med henne för att hon pratar svenska 

men hon pratar persiska mest hon pratar svenska för att hon eh växer upp med svenskarna.”. 

Sasan känner sig inte tvingad att läsa sva eftersom hon menar att ett nytt språk ger ett nytt liv: ”Nej, 

för jag tror att ett språk är nytt liv. Det är bra att man kan prata med flera språk svenska ett språk som 

man kan lära och kontakta med världen alla.”. 

Inställningen till svenskarna är positiv: ”De är jättesnäll och eh svenskarna kan som jag kontakta med 

dem de är på riktigt snäll och hjälpsam.”.  

Hon anser också att språket är ”jättesvårt” och att man måste träna och ha kontakt med svenskarna om 

man vill prata bra. Däremot tycker hon att det inte spelar någon roll om hon ser sig själv som iranier 



17 
 

eller svensk. Det viktigaste för henne är att man blir en bra person: ”Det spelar ingen roll kurd, 

svenska, iranier man måste bli en bra människa.”. 

Sasan menar att hon är bättre på att skriva på svenska än att prata på svenska, och säger att hon 

behöver förbättra sitt tal. När jag ställer följdfrågan hur hon ska gå till väga för att få ett bättre uttal 

säger hon att hon just nu söker jobb på ett äldreboende och att hon i augusti ska börja en kurs på barn 

och fritid. 

Motivationen är beroende av hur hon mår just den dagen. Sasan säger: ”...en dag jag mår inte bra läsa 

svenska är inte kul för mig men en dag jag mår bra jag är pigg jag vill studera, lära och titta på film 

svenska. Ja det beror på situation.”. Däremot tycker hon alltid att det är roligt att läsa sva. Särskilt 

roligt är det att träna uttal: ”När man kan läsa bra det känns bra.”, och hon svarar 10 på skalan 1–10. 

Sasan har reflekterat kring skillnader mellan svensk och iransk kultur och menar att det finns likheter i 

”flera ämnen”. Sedan finns det ”saker” i den svenska kulturen som hon accepterar men som inte finns i 

den iranska kulturen. Hon tycker att den svenska kulturen är bra och intresset är 9 på skalan 1–10. 

Det är mycket viktigt att bli accepterad av förstaspråkstalarna: ”Ja, absolut för att jag vill jobba i 

svenskarnas samhälle dem eh ska acceptera mig som en medborgarskap och vi jobbar med varandra vi 

läsa vi studera med varandra vi är granne vi bor i ett samhälle det är viktigt att de accepterar mig.”, 

och svarar 10 på skalan 1-10. Sverige är hennes hemland säger hon och hon måste känna trygghet i 

Sverige, och det gör hon genom att förstaspråkstalarna respekterar henne precis som hon respekterar 

dem.  

I stort kan man se att eleverna förmedlar fem relativt olika syner på motivation och attityder. Dessa 

ska jag nu analysera i nästa kapitel.  

 

8. Analys 
I detta kapitel påbörjas analysen av elevporträtten. Först påbörjas analysen av attityder och sedan 

analyseras motivationer för att sedan i analysen av motivationer också kunna väva in elevernas 

attityder.  

 

8.1 Analys av attityder 
Detta kapitel analyserar elevernas attityder utifrån frågorna: 7. Vad tycker du om svenskarna? 8. Vad 

tycker du om det svenska språket? (Är eleven uttryckligen intresserad av det svenska språket?), 9. Vill 

du identifiera dig med svenskarna? (Ser du dig exempelvis som kurd eller svensk?), 10. Tycker du att 

du är bra på att skriva på svenska? 11. Tycker du att du är bra på att prata på svenska?, 13. Tycker du 

att det är roligt att läsa sva?. 

 

8.2 Analys av attityder: fråga 7 
7. Vad tycker du om svenskarna? 

De flesta eleverna har en positiv attityd eller inställning till målspråkstalarna. Eleverna använder 

adjektiv som snäll, hjälpsam, punktlig och artig för att beskriva målspråkstalarna. Här är det svårt för 

mig som intervjuare att avgöra om denna positiva inställning har att göra med att jag själv hör till 

målspråksgruppen, eftersom Abrahamsson (2011:210) menar att det finns en tendens att den som 

svarar på attitydfrågor vill ge ett gott intryck inför sig själv och frågeställaren. Detta är förstås en 
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negativ faktor för trovärdigheten av analysen men å andra sidan är det inte säkert att eleverna hade 

svarat annorlunda om någon annan intervjuat dem. 

Endast George menar att det är svårt att få kontakt med svenskar eftersom de inte är så öppna mot 

”någon som är nya”. Svenskarna är inte heller så hjälpsamma menar han. Att Georges inställning till 

svenskarna skiljer sig från de andras mer positiva inställningar torde ha att göra med att hans 

handikapp kräver en annan typ av interaktion med människor omkring honom. För honom som är 

rullstolsburen är det ju viktigt att få hjälp fysiskt som att öppna en dörr eller att få hjälp med att lyfta in 

rullstolen i en buss.  

8.3 Analys av attityder: fråga 8 
8. Vad tycker du om det svenska språket? (Är eleven uttryckligen intresserad av det svenska språket?) 

Elevernas inställning till det svenska språket är att språket är ”svårt att lära sig”. Galina och Indira 

utvecklar vad exakt de tycker är svårt med språket exempelvis idiomatiska uttryck och att man stavar 

annorlunda än hur man pratar, vilket tyder på ett särskilt intresse för språket. Galina, Indira och 

Marcus ser positivt på framtiden och menar att språket ”kommer med tiden”. 

George och Sasan som har svårt att uppnå minst ett E i kursen uttrycker inte samma framtidstro som 

de andra tre eleverna – att det är möjligt att lära sig svenska och att det kommer med tiden. Det betyder 

å andra sidan inte att de inte håller med i frågan.  

Sasan menar att för att kunna prata bra svenska måste man ha kontakt med målspråkstalarna något 

som hon inte har förutom de dagar som hon läser sva i skolan. Hon precis som Marcus uttrycker alltså 

en längtan efter ett extrajobb eller praktikplats eftersom de inte anser att sva-undervisningen är 

tillräcklig för att lära sig det svenska språket fullt ut.  

Eleverna svarar alltså samstämmigt att de tycker att det svenska språket är svårt att lära sig men å 

andra sidan är frågan ”Vad tycker du om det svenska språket?”, och här hade eleverna också kunnat 

svara att det svenska språket är ett intressant språk eller ett vackert språk men det gör eleverna alltså 

inte utan grundinställningen är att språket är svårt. Som Gardner (citerad i Abrahamsson, 2009:207) 

menar påverkar inlärarnas attityder deras motivation. Positiva attityder mot målspråket och 

målspråksgruppen tenderar alltså att generera en hög motivation och också potentiellt en framgångsrik 

inlärning. Om inställningen som i det här fallet är att det svenska språket är tungt och svårt så påverkar 

det alltså elevernas motivation, eftersom inlärarnas negativa attityder resulterar i en lägre motivation 

och oftast lägre inlärningsframgång. Det gäller därför att för läraren att fundera kring hur hen kan 

”lätta upp stämningen” kring det svenska språkets svårighetsgrad för att eleverna ska få en mer positiv 

inställning till det svenska språket och därav språkinlärningen. Dessutom är det ett samhällsproblem 

att eleverna inte får tillgång till vare sig praktik eller extrajobb. Detta problem bidrar också till att 

elevernas attityder till att det svenska språket är svårt förstärks och hade alltså kunnat motverkats som 

i Marcus fall med en praktikplats. Hans attityder hade hjälpt till att stärka hans motivation och 

språkinlärningen hade gått snabbare, vilket samhället hade tjänat på. Att forcera in eleverna på sfi-

studier med hjälp av utbildningsplikt är alltså en väg att tidigarelägga elevernas studier men igen 

garanti för att deras motivation att läsa sva automatiskt ökar – alltså är det inte säkert att 

språkinlärningen blir bättre och går snabbare för dessa nyanlända som idag går in i utbildningsplikten 

än för Galina, Indira, George och Sasan som varit i landet i åratal innan de påbörjat sina sfi-studier.  

 

8.4 Analys av attityder: fråga 9 
9. Vill du identifiera dig med svenskarna? 

Fråga 9 utreder alltså om eleverna vill identifiera sig med svenskarna eller inte. När jag intervjuade 

eleverna blev det problematiskt för eleverna att förstå ordet ”identifiera” och därför förklarade jag 
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ordet ”identifiera” med huruvida eleven känner sig som svensk eller någonting annat exempelvis 

pakistanier. Att eleverna inte kunde svara på frågan eftersom de inte förstod ordet identifiera ändrade 

frågeställningen på så vis att den till viss del kom att handla om elevernas jämförelser med deras egna 

hemländers kultur och Sveriges kultur. Å andra sidan blir svaren kanske mer intressanta på detta sätt 

eftersom elevernas attityder framträder bättre.  

Galina känner sig svensk när hon är ”ute i samhället” men känner sig som yasidier hemma där hon 

pratar kurmanji. George svarar att han vill identifiera sig med svenskarna och att han har många 

svenska kompisar. Indira tycker att svenskar är artiga och blyga och identifierar sig med dessa 

egenskaper som hon säger sig ha själv. Indira tar det som hon tycker är bäst från den svenska och den 

pakistanska kulturen och blandar dem. Just nu ser Marcus sig som eritrean men uttrycker att han vill 

”blanda sig” med svenskarna och tror att så kommer bli fallet i framtiden när han får ett jobb. För 

Sasan spelar det ingen roll om man är kurd, iranier eller svensk. Det viktigaste för henne är att man är 

en bra människa. Eleverna svarade alltså mycket olika på frågan.  

Marcus svar får mig att inse att frågan inte är om eleverna vill identifiera sig med svenskarna – frågan 

är om de överhuvudtaget får möjligheten. Som jag tidigare sagt menar Gardner och Lamberts (citerade 

i Abrahamsson, 2011:207–208) studier utförda i Kanada över engelskspråkiga inlärares studier i 

franska att de inlärare som hade positiva attityder till det franska språket och hade en strävan att uppnå 

social samhörighet med fransktalande personer lärde sig franska till en högre nivå. Men det är i en 

kontext där engelskspråkiga och fransktalande är uppväxta i samma land. I min studie är frågan om 

man vill identifiera sig med någonting man inte vet så mycket om – ungefär som att fråga någon om 

hen tycker om köttbullar och kan tänka sig äta köttbullar resten av livet utan att ha smakat på 

köttbullar. Marcus har å andra sidan tillbringat kortast tid i Sverige men det betyder ändå inte att han 

måste besitta färre kunskaper om det svenska samhället än de andra eleverna, eftersom frågan är vad 

man gör med sin tid. Jag menar att om man enbart umgås med personer från hemlandet eller från andra 

länder än Sverige så integreras man inte även om man tillbringat åratal i Sverige. En utbildningsplikt 

gör alltså ingen skillnad för intresset eller kanske chansen att vilja integrera sig, för att om eleverna till 

största del möter människor från andra länder på Vuxenutbildningen så integreras de ändå inte i det 

svenska samhället.  

 

8.5 Analys av attityder: fråga 10 & 11 
10. Tycker du att du är bra på att skriva på svenska? 

11. Tycker du att du är bra på att prata på svenska? 

När det kommer till att prata och skriva på det svenska språket ser svaren olika ut. George som har 

svårt att minst uppnå betyget E tycker inte att han är så bra på att skriva på svenska. Jag tolkar det som 

att han inte bedömer sin skriftliga förmåga särskilt högt, och Sasan som precis som George har svårt 

att uppnå betyget E menar tvärtom att hon är bättre på att skriva än att prata på svenska. De andra 

eleverna bedömer sina förmågor som bra eller ”lagom”.  

Tanken med frågeställningen är inte att mäta elevernas förmågor på en skala 1–10 utan att i grova drag 

reda ut om någonting sticker ut – alltså om någon elev tycker att hen är mycket bra eller mycket dålig 

på att skriva eller prata svenska – alltså om elevernas attityder till sina egna kunskaper är positiva eller 

negativa. Jag bedömer svaren som att elevernas attityder till sina egna kunskaper är positiva trots att 

självförtroendet inte är på topp. 
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8.6 Analys av attityder: fråga 13 
13. Tycker du att det är roligt att läsa sva? 

George ser många fördelar med att läsa sva, och känner sig glad över att idag förstå vad människor 

pratar om på bussen, vilket får honom att känna sig mer integrerad. Indira säger också att hon tycker 

att det är roligt att studera sva, och Sasan tycker alltid att det är roligt att läsa sva. Särskilt roligt är det 

att träna uttal menar hon. Galina svarar att det mest underhållande med att läsa sva är när hon får 

uppgifter som jämför det svenska språket med hemspråket. 

Intervjusvaren samt graderingen eleverna ger på skalan 1–10 är höga, och eleverna tycker att det är 

roligt trots att språket är svårt. Eleverna ger alltså allt från 7–10 poäng på skalan 1–10. Elevernas 

attityder till att språket är svårt kan alltså sägas väga upp av att eleverna tycker att sva-studierna är 

roliga.  

Trots höga graderingar på skalan 1–10 är alla elever är inte lika lättroade av sva-studierna. Marcus 

uttrycker att det är läraren som avgör om det är roligt eller tråkigt att läsa sva. Eftersom attityder och 

motivation samspelar så tätt ihop fortsätter jag med att analysera detta svar under kapitlet Analys av 

motivation. 

 

8.7 Sammanfattning av den första sekundära forskningsfrågan 
I detta kapitel sammanfattar jag kort svaret på min första sekundära forskningsfråga: Hur ser elevernas 

attityder ut till svenskarna och det svenska språket? 

Generellt har eleverna en positiv inställning till målspråkstalarna och eleverna använder adjektiv som 

snäll, hjälpsam, punktlig och artig för att beskriva målspråkstalarna. Endast George menar att det är 

svårt att få kontakt med svenskar eftersom de inte är så öppna mot ”någon som är nya”. Svenskarna är 

inte heller så hjälpsamma menar han. 

Elevernas inställning till det svenska språket är att språket är svårt att lära sig. Inga spontana och 

positiva ord om det svenska språket framförs. 

Eleverna identifierar sig på olika sätt med målspråkstalarna. Endast George uttrycker att han 

identifierar sig med målspråkstalarna eftersom han har många svenska kompisar. 

När det kommer till att prata och skriva på det svenska språket ser svaren olika ut. Vissa elever tycker 

att de är bättre på att skriva än att prata svenska medan andra tycker tvärtom. 

Elevsvaren och skalan 1-10 visar att eleverna tycker att det är roligt att läsa sva. Endast Marcus 

uttrycker att läraren påverkar hur pass roligt det är att läsa sva.  

 

9. Analys av motivation 
För att få en mer sammansvetsad bild av elevernas motivation så analyserar jag inte per fråga utan 

lägger ihop alla frågor i min analys. 

De främsta anledningarna som informanterna först uppger att studera sva är att: integreras i samhället, 

studera vidare, kunna kommunicera med sina barn och med förstaspråkstalarna på svenska. Till en 

början verkar det alltså som att eleverna har en integrativ motivation eftersom de återkommande 

använder sig av ordet ”integrera”. Men en integrativ motivation handlar inte enbart om att 

andraspråkstalarna själva säger att de vill integreras. Enligt Gardner (citerad i Granberg, 2001:24) 
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innebär integrativ motivation att andraspråkstalarna är uttalat intresserade av och vill identifiera sig 

med målspråket, målspråkstalarna och deras kultur. Några av eleverna ser andraspråksinlärningen som 

en investering och ett verktyg för att uppnå ett välbetalt jobb. Däremot är det viktigt att komma ihåg är 

att en instrumentellt motiverad och en integrativt motiverad elev kan vara lika starkt motiverade. Det 

handlar alltså bara om vad det är som motiverar dem och jag ska nu undersöka hur denna motivation 

ser ut.  

De intervjuade eleverna menar att anledningen till att de läser svenska är att de vill lära sig det svenska 

språket väl för att integrera i samhället. Indira och Sasan som har barn i skolåldern vill också lära sig 

svenska för att kunna kommunicera med sina egna barn på det svenska språket. Indira vill dessutom 

kunna hjälpa sina barn med läxorna. Alla utom George nämner också hur viktigt det är att lära sig 

svenska väl för att kunna få ett arbete. En tolkning skulle kunna vara att George är rullstolsburen och 

inte ser en framtid på arbetsmarknaden. Hans främsta mål med svenskundervisningen är att kunna 

kommunicera fullt ut med svenskarna som visserligen kan engelska men föredrar att tala svenska. 

Galina är den enda av de fem som har ett arbete men hon ser inte en framtid som vikarie på förskolan 

utan vill utbilda sig till förskollärare för att få ett ”diplom”.  

Galina känner sig inte tvingad att läsa sva. Hon säger att det är ett val hon gärna gör eftersom hon 

överhuvudtaget inte hade möjlighet att studera i Ryssland. Galina säger att hon känner sig som en 

svensk när hon är på arbetsplatsen och tänker då inte på att hon också är yasidier men känner sig som 

en yasidier hemma där hon pratar kurmanji. Hennes motivation är å ena sidan instrumentellt orienterad 

eftersom hon använder sina sva-studier som ett verktyg att bli förskollärare men å andra sidan 

identifierar hon sig i viss grad med målspråkstalarna vilket delvis gör hennes motivation integrativt 

orienterad. Men som Gardner anser att huruvida en elev är integrativt eller instrumentellt orienterad 

säger inget om hur starkt motiverad han eller hon är. Däremot är det intressant för mig som lärare att 

ta reda på om Galinas motivation är integrativt orienterad eftersom den integrativa motivationen 

generellt sett ger högre utdelning ifråga om inlärningsresultat, inte minst när det gäller att nå en 

inföddlik eller nästan infödd behärskning i målspråket – en behärskning Galina också eftersträvar. 

Galina är intresserad av svenskarnas samhällsliv och pratar länge om det hon lärt sig om den svenska 

kulturen och jämför den med sin egen. Det är till viss del viktigt för Galina att bli accepterad av 

svenskarna och svarar 7 på skalan 1–10. Hon vill kunna behärska det svenska språket på en hög nivå 

för att en dag kunna skriva veckobrevet lika snabbt som sina kolleger. Det är alltså ganska viktigt för 

henne att bli accepterad av förstaspråkstalarna men å andra sidan när det kommer till frågor som rör 

homosexualitet håller hon inte med om dem men hon kan acceptera dem. Hon vill alltså inte 

identifiera sig med förstaspråkstalarna i frågan om homosexualitet men det är viktigt för henne att 

hennes kolleger accepterar henne. Galinas motivation är alltså inte till fullo integrativt orienterad men 

till stor del. 

När det gäller Fords formel verkar Galina uppfylla den. Hon har ett tydligt mål – att bli legitimerad 

förskollärare, ett känslomässigt engagemang exempelvis att vilja bli accepterad av målspråkstagarna 

och hon visar ett stort intresse för det svenska språket, och hon har en personlig övertygelse att nå 

målet (klara av sva-kursen) eftersom hon lika gärna hade kunnat nöja sig med att arbeta som vikarie. 

Alltså uppfyller hon Fords formels tre olika delar för att ha en hög motivation att klara av sina sva-

studier. 

Galina visar alltså stort intresse för sina sva-studier och tycker att det är roligt att läsa sva. Hon 

utvecklar gärna och länge vad som är svårt och vad som är roligt med att läsa sva. Hon uttrycker också 

själv att hon för första gången i sitt liv får chansen att studera och att det med glädje är självvalt. 

Därför verkar det som att hennes motivation enligt Deci är autonom – alltså njutbar snarare än 

kontrollerad. 
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Galinas främsta syfte med studierna är att nå en högre utbildning. Sammanfattningsvis kan man säga 

att Galinas motivation till stor del är integrativt orienterad. Hon uppfyller Fords formel för motivation 

och hennes motivation är autonom. Galina har alltså goda förutsättningar att klara av sva-studierna. 

Endast George menar att han känner sig tvingad att läsa sva – att han måste läsa svenska för att bli 

integrerad eftersom han menar att svenskar inte är villiga att enbart prata engelska med honom. Vidare 

menar George att målspråkstalarna inte alltid är så hjälpsamma. Jag tolkar det som att George menar 

att svenskar inte är särskilt välkomnande för dem som kommer till Sverige, och att han som 

handikappad inte alltid har det så lätt att få hjälp med att exempelvis öppna dörrar. Eftersom George 

uttalat säger att han känner sig tvingad att läsa sva placerar jag in honom i Decis kontrollerade 

motivation – att det är ett tvång att lära sig svenska för att målspråkstalarna vägrar prata enbart på 

engelska och att belöningen av sva-studierna blir att George kan kommunicera fullt ut. 

George har en personlig assistent som talar samma förstaspråk som honom. Men assistenten kan i 

princip ingen svenska alls. Däremot säger George upprepade gånger att han vill integreras med 

målspråkstalarna, och att han identifierar sig som svensk och har många svenska kompisar. Hans 

motivation är alltså till största del enligt Gardner integrativt orienterad. 

För George handlar behärskningen av det svenska språket om kommunikation och integration. Genom 

att kunna kommunicera väl med förstaspråkstalarna får han kontroll och känner sig trygg och som en 

del av samhället. Förstaspråkstalarna kan inte längre ”prata bakom hans rygg”, och det gläder honom. 

Han vill alltså bli accepterad av förstaspråkstalarna och vill lära sig svenska för att kunna umgås med 

förstaspråkstalarna. George svarar 8 på skalan 1–10 gällande hans intresse för svensk kultur och 

samhällsliv. Och 10 på skalan 1–10 gällande att bli accepterad av målspråkstalarna. George tycks å 

andra sidan helt sakna en instrumentell orientering, eftersom han inte nämner sva-studierna som ett 

verktyg för att uppnå någonting annat. En anledning skulle kunna vara att hans handikapp hindrar 

honom från att arbeta med någonting som han egentligen skulle vilja arbeta med. Med det är endast en 

tolkning. George känner sig motiverad ibland och ibland inte, och svarar 6 på skalan. 

När det gäller Fords formel uppfyller George den inte. Han har inget tydligt mål med sina sva-studier 

förutom att kunna kommunicera bättre med målspråkstalarna, han har en stor vilja att integrera sig 

med målspråkstalarna men visar inget större intresse för sina sva-studier. Alltså uppfyller han inte 

Fords formels tre olika delar för att ha en hög motivation och därav klara av sina sva-studier. George 

har idag problem med att klara av kursen och i Fords formel kan man alltså tydligt se hur låg 

motivationen är, och vilka delar i motivationen som brister. 

Georges syfte med sva-studierna är att kunna kommunicera bättre och integreras mer med 

målspråkstalarna. Sammanfattningsvis kan man säga att Georges motivation är integrativt orienterad. 

Däremot uppfyller han inte Fords formel för motivation och hans motivation är kontrollerad. George 

har alltså dåliga förutsättningar för att klara av sva-studierna.  

Indira uttrycker att hon har ett tydligt mål – att studera till gymnasielärare, och att detta mål gör att 

hon inte känner sig tvingad att läsa sva. Hon har bott i Sverige i åtta år utan att börja läsa sfi/sva och 

säger att det är svårt att läsa svenska och uttrycker att ”…jag ska bara ta den och göra den.”. Hennes 

motivation att studera sva är alltså hög eftersom hon ser målet långt framför sig och inte fokuserar så 

mycket på det hon gör här och nu.  

Hon tycker att det är roligt att studera sva och svarar 8 på skalan 1–10 och jag tolkar det utifrån Deci 

att hennes motivation är autonom – alltså njutbar. Indira är också intresserad av svenskarnas kultur och 

samhällsliv och svarar 9 på skalan 1–10, vilket man också ser i hennes engagemang i elevrådet, och så 

långt verkar hennes motivation vara integrativt orienterad. Men å andra sidan är det inte viktigt för 

Indira att bli accepterad av målspråkstalarna. Hon svarar 5 på skalan 1–10 (fråga 15). Indira tycker att 

svenskar är artiga och blyga och identifierar sig med dessa egenskaper som hon säger sig ha själv. 

Vidare tar hon det som hon tycker är bäst från den svenska och den pakistanska kulturen och blandar 
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dem. Här kan man alltså se att hennes motivation ändå är ganska instrumentellt orienterad. Det är 

alltså inte särskilt viktigt för henne att bli accepterad av målspråkstalarna och hon identifierar sig 

endast med de egenskaper hos målspråkstalarna som hon själv besitter.  

När det gäller Fords formel uppfyller Indira den. Hon har ett tydligt mål – att bli biologilärare på 

gymnasieskolan, hon vill integrera sig med målspråkstalarna även om motivationen till stor del är 

instrumentell och hon visar intresse för sina sva-studier.  

Indiras syfte med sva-studierna är att läsa vidare till gymnasielärare och att kunna hjälpa sina barn 

med studierna. Sammanfattningsvis är hennes motivation autonom, instrumentellt orienterad och hon 

uppfyller Fords formels tre olika delar för en hög motivation och därmed klara av sina sva-studier som 

hon i dagsläget inte har några svårigheter med. 

Alla elever utom Marcus har bott i Sverige i många år utan att påbörja sina sfi-studier. Marcus menar 

att det var hans eget val att komma till Sverige: ” Nej, det som jag måste göra utan svenska det inte 

funkar. Jag valde att komma hit. Jag måste plugga jag måste läsa svenska så det är inte tvingad.”. 

Även om Marcus använder ordet ”jag måste” sätter han det i motsats till ”jag valde” och därmed ser 

han sva-studierna som valfria. Han är så klart som alla de andra eleverna tvingad att lära sig svenska 

för att komma in på arbetsmarknaden men å andra sidan har han valt att komma till Sverige och var 

införstådd med detta samma dag som han tog beslutet att komma hit. Eftersom att Marcus själv påstår 

att han inte är tvingad bedömer jag hans motivation som autonom.  

Marcus tror att han i framtiden när han kommer in på arbetsmarknaden kommer att identifiera sig med 

målspråkstalarna men att han idag känner sig som eritrean. Men å andra sidan tycker han att det är 

viktigt att intressera sig för målspråkstalarnas kultur (9 på skalan 1–10), och att det är mycket viktigt 

att målspråkstalarna tycker om honom (10 på skalan 1–10). Marcus är alltså villig att göra det som 

krävs för att skapa sig ett liv i Sverige – det land han själv valt att komma till. Han använder ordet 

”integrera” flera gånger under intervjun och är intresserad av förstaspråksinlärarna och deras kultur 

och samhällsliv.  Jag anser därav att Marcus har en tydlig integrativ orientering.  

Han anser också att sva-studierna i sig inte leder honom framåt utan han vill också ha en praktikplats 

för att läras sig den svenska som förstaspråkstalarna pratar. Den svenskundervisning han möter räcker 

alltså inte för att den ska vara ett instrumentellt verktyg. 

Motivationen beror på läraren påstår han – att läraren avgör om det är roligt eller tråkigt. Jag ställer 

följdfrågan hur en lärare kan göra för att det ska bli roligt och han svarar att han själv varit lärare förut 

och att det är jätteviktigt att inte bara förmedla kunskap utan att också förstå sig på pedagogik: ”Det är 

viktigt med strategi som du gör i klassrummet med eleverna. Det är det som gör lektionen rolig eller 

tråkig.”. Själv tycker han att sva-lektionerna är ganska roliga och svarar 7 på skalan 1–10. Han anser 

att han är bra på att skriva på svenska och ”lagom” bra på att prata svenska, och känner sig ganska 

motiverad att läsa sva (6 på skalan 1–10). 

Som jag berättade under kapitlet Analys av attityder är det intressanta med Marcus att han är den enda 

eleven som menar att hans motivation beror på läraren – att läraren avgör om lektionen blir rolig eller 

tråkig. Han har svårt att bedöma dagsformen och på intervjudagen svarar han 7 på skalan 1–10. Jag 

ställer följdfrågan hur en lärare kan göra för att sva-lektionerna ska bli roliga och han svarar att det är 

jätteviktigt att inte bara förmedla kunskap utan att också förstå sig på pedagogik: ”Det är viktigt med 

strategi som du gör i klassrummet med eleverna. Det är det som gör lektionen rolig eller tråkig.”. Det 

får mig att tänka på det Deci säger alltså att läraren inte ska motivera eleven utan se till att eleven får 

grundförutsättningarna för att kunna motivera sig själv. 

Han anser också att sva-studierna i sig inte leder honom framåt utan han vill också ha en praktikplats 

för att läras sig den svenska som förstaspråkstalarna pratar. Den svenskundervisning han möter räcker 

alltså inte för att den ska vara ett instrumentellt verktyg. 
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När det gäller Fords formel uppfyller Marcus den till viss del. Han har ett aktivt mål – att komma in på 

arbetsmarknaden. Marcus är till viss del motiverad alltså 6 på skalan 1–10, den personliga 

övertygelsen om att nå målet beror på hur roliga lektioner läraren skapar och andra förutsättningar som 

att få en praktikplats för att kunna prata bra svenska. Jag bedömer alltså att Marcus inte uppfyller alla 

de tre delarna i formeln.  

Marcus syfte med att läsa sva är att integrera sig och få ett arbete. Sammanfattningsvis är Marcus 

motivation autonom, och hans motivation har en integrativ orientering. Han uppfyller till viss del 

Fords formel om motivation, och i dagsläget har Marcus inga problem med att klara av Delkurs 3. 

Hans motivation kommer troligtvis att stärkas om han får tillgång till en praktikplats eller kommer in 

på arbetsmarknaden. 

Sasan ser inte svenskundervisningen som ett tvång utan menar att ett nytt språk ger ett nytt liv. Hon 

säger att när man kommer till ett främmande land så behöver man lära sig språket för att kunna 

kommunicera och få ett arbete. Sasan tycker att det är ”jätteroligt” att läsa sva. Anledningen till att hon 

studerar sva är för att bli förskollärare och för att kunna kommunicera med sin dotter även på svenska. 

Eftersom Sasan inte känner sig tvingad att läsa sva bedömer jag att hennes motivation enligt Deci är 

autonom – alltså att motivationen kommer inifrån. 

Sasan strävar inte efter att identifiera sig med svenskarna och etnisk bakgrund för henne har ingen 

betydelse. Men hon tycker att det är viktigt med en ömsesidighet – att målspråkstalarna accepterar 

henne precis som hon accepterar dem för att hon ska känna sig trygg i sitt nya hemland Sverige. Sasan 

talar gärna om likheter mellan kulturerna men har ingen uttalad önskan om att bli någonting annat än 

den hon redan är. Därför är hennes orientering inte integrativ utan snarare instrumentell – ett verktyg 

för att efter Delkurs 4 kunna studera vidare på utbildningen barn och ungdom. 

Även om Sasan inte strävar efter att identifiera sig med målspråkstalarna tycker hon att det är mycket 

viktigt att bli accepterad av dem (10 på skalan 1–10). Hon tycker också att den svenska kulturen är bra 

och intresset är 9 på skalan 1–10.  

Vidare menar Sasan att hennes motivation är beroende av hur hon mår just den dagen: ”...en dag jag 

mår inte bra läsa svenska är inte kul för mig men en dag jag mår bra jag är pigg jag vill studera, lära 

och titta på film svenska. Ja det beror på situation.”. Därför kan hon inte svara på en skala 1–10 hur 

stor motivation hon har för att klara Delkurs 4.  

När det gäller Fords formel uppfyller Sasan den till viss del. Hon har ett aktivt mål – att komma in på 

utbildningen barn och fritid. Men hennes känslomässiga engagemang är inte riktigt där eftersom 

motivationen beror på hur hon mår just den dagen och det pendlar troligtvis. Den personliga 

övertygelsen om att nå målet framkommer inte i intervjun men hon bedömer sig kunna skriva bättre än 

vad hon pratar. 

 

9.1 Sammanfattning av den primära forskningsfrågan 
I detta kapitel sammanfattar jag kort svaren på min primära forskningsfråga: Vilka anledningar har 

fem elever på grundläggande nivå på Vuxenutbildningen till att läsa svenska som andraspråk? 

De främsta anledningarna som informanterna uppger till att studera sva är att: integreras i samhället, få 

ett jobb, fortsätta med högre studier, kunna kommunicera med sina barn och med 

samhällsmedborgarna på det svenska språket. 
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9.2 Sammanfattning av den andra sekundära forskningsfrågan 
I detta kapitel sammanfattar jag kort svaren på min andra sekundära forskningsfråga: Vad motiverar 

eleverna att läsa svenska som andraspråk? Hur ser elevernas motivation ut utifrån Decis, Gardners och 

Fords teorier? 

Motivationen är svår att analysera och definiera, eftersom den inte bara ter sig olika från elev till elev 

utan samtidigt från dag till dag. Motivationen verkar vara en färskvara. Exempelvis säger Sasan att 

motivationen skiftar från dag till dag beroende på hur hon mår – alltså var hon befinner sig fysiskt och 

psykiskt och kan inte ge ett svar på hur pass motiverad hon är att läsa sva.  

Elevsvaren visar alltså att motivationen ser mycket olika ut och varierar eleverna emellan.  

10. Diskussion 

 

10.1 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuteras om denna studie skulle ha kunnat utförtas på ett annat sätt, och vilka resultat 

jag i sådana fall eventuellt kunde ha kommit fram till. 

Jag trodde att genom att undersöka vilken slags motivation eleverna hade och sedan jämföra de svagt 

motiverade eleverna med varandra så skulle jag finna likheter – ett slags enkelt ”recept”. Detta gick 

inte alls. Att empiriskt granska elevernas inre processer visade sig alltså vara svårt eftersom de inre 

processerna inte lät sig definieras så enkelt. Som Blomgren skriver så verkar processerna inte 

oberoende av varandra, utan i interaktion med varandra och samtidigt i interaktion med andra inre 

processer, både kognitiva och inte minst emotionella (Blomgren, 2016).  

Att genomföra den här undersökningen var också mer komplicerat av många orsaker än vad jag från 

början trodde. En orsak är att jag hade kunnat ta hänsyn till fler faktorer för att hitta förklaringar till 

elevernas anledningar att läsa sva exempelvis: självförtroende, språkchock, och hur läraren gör för att 

motivera eleverna såsom att skapa en bra stämning i klassrummet. Jag tog hänsyn till faktorerna: 

etnicitet, kön, ålder och huruvida eleverna kommer att klara av att uppnå minst betyget E eller inte. 

Det framkom alltså av elevernas intervjusvar (Indira och Sasan) att en essentiell anledning för dem att 

läsa sva är att kunna kommunicera med sina barn på det svenska språket, och faktorn ” har eleverna 

barn” tänkte jag inte på. Likaså undersökte jag inte faktorn ”lärarens påverkan på elevernas 

motivation” men Marcus påpekade att läraren påverkar hur motiverad han är. Alltså hade fler faktorer 

kunnat ge fler förklaringar på anledningar för eleverna att läsa sva.  

En annan orsak är att jag kunde ha använt mig av ytterligare teorier kring attityd och motivation för att 

definiera elevernas motivation, och för att få ett vidare perspektiv hur olika processer samverkar i 

relation till elevernas motivation. Det går alltså utsökt att med många olika medel utveckla denna 

studie eftersom ämnet syfte, motivation och attityder tycks vara outtömligt.  

Jag gjorde ingen pilotintervju men den första intervjun satte mallen för de andra intervjuerna. 

Exempelvis upptäckte jag att min oro besannades för att ordet ”motivation” var svårt att förstå och jag 

fick ytterligare fundera över hur jag skulle förklara begreppet ”vad motiverar dig” på att tydligt sätt. 

Dessutom blev intervjun ganska lång (ca 23 minuter). Jag intervjuade eleverna på deras rast som var 

30 minuter lång och de skulle dessutom hinna med att fika och gå på toaletten däremellan. Dessutom 

skulle jag också informera eleverna om studien som också tog tid. Jag drog ned intervjun till ca 10 

minuter, vilket påverkade svaren så att de blev kortare och mindre nyanserade men intervjuklimatet 

blev bättre (läs vidare under rubriken Intervjuklimat). Men å andra sidan räckte de intervjuades svar 

för att svara på mina frågor. Detta var alltså en avvägning jag tvingades göra. Jag frågade också den 

första eleven om hon tyckte att det var svårt att förstå frågorna men det tyckte hon inte. Därför behöll 

jag dem som de var. Men med en pilotintervju hade intervjuerna inte skiftat så mycket i tid (allt från ca 
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7 till ca 23 minuter). Hade jag vetat mer precist hur lång tid en intervju skulle ta så hade jag troligtvis 

bokat in fler intervjuer.  

Genom att noggrannare jämföra elevernas intervjusvar med varandra för att söka finna likheter och 

olikheter som exempelvis om de lågpresterande eleverna George och Sasan har några likheter i sina 

motivationer, eller om de andra eleverna som med lätthet minst uppnår betyget E har några likheter i 

sina motivationer hade studien också kunnat bli komparativ och mer intressant ur ett läsarperspektiv 

eftersom resultatdiskussionen hade blivit mer omfattande.  

Vidare är det svårt att analysera på egen hand och det hade varit intressant att diskutera analysfynden 

med en forskarpartner med en annan förförståelse än min egen. Då hade analysen blivit mer 

mångfacetterad och trovärdig.  

Jag använde mig av den standardiserade intervjun med öppna frågor och svar. Jag ställde alltså de 15 

frågorna i ordningsföljd. En anledning till att jag ville ha en strukturerad intervju var att denna 

intervjuform inte är så tidsödande. Efteråt inser jag alltså att jag kunde ha ställt fler följdfrågor om 

elevernas attityder till det svenska språket och målspråkstalarna. Då hade jag kunnat utreda oklarheter 

och kanske kunnat definiera elevernas integrativa motivation bättre. Exempelvis om jag hade ställt fler 

följdfrågor om Indiras elevrådsarbete så kanske det hade hjälpt mig förstå bättre om hennes motivation 

är instrumentellt eller integrativt orienterad. Och om jag hade använt mig av ytterligare följdfrågor 

hade jag troligtvis inte kört fast när jag analyserade Sasan, eftersom hennes svar hade blivit mer 

uttömmande. Alltså om jag hade ställt fler följdfrågor om hur hon tänker kring att hennes motivation 

är beroende av dagsform kanske jag hade förstått bättre hur jag (om jag varit hennes lärare) skulle 

kunna underlätta för henne att som Deci säger kunna motivera sig själv.  

 

10.2 Resultatdiskussion 
I detta kapitel diskuterar jag vad jag i min analys kommit fram till. 

Eleverna anger alltså olika anledningar till att läsa sva. De främsta anledningarna att studera sva är att: 

integreras i samhället, få ett arbete, fortsätta med högre studier, och att kunna kommunicera med sina 

barn och med samhällsmedborgarna på det svenska språket. Dörnyeri menar (citerad i Özgur & 

Griffiths, 2012:111) att det är viktigt att läraren kan identifiera varför eleverna läser ett främmande 

språk – att läraren är medveten om vad som motiverar andraspråkseleverna för att deras 

språkutveckling ska bli så gynnsam som möjligt. Så förutom att läraren följer kursplanen för 

Delkurserna 3 & 4 får hen alltså inte glömma bort elevernas anledningar till att de läser kurserna. Jag 

menar exempelvis att om en anledning att läsa sva är att få ett arbete som förskollärare som i Galinas 

och Sasans fall så gäller det att koppla den anledningen till innehållet i kurserna för att öka elevernas 

motivation. Det kan man göra exempelvis genom att Galina och Sasan får lära sig viktiga nyckelord 

om yrket och att de läser texter om förskoleverksamheten. 

Elevernas anledningar att läsa sva säger egentligen ingenting om hur motiverade de är att läsa sva. 

Elevernas motivationer visade sig också vara svåra att analysera och definiera, eftersom de inte bara 

ter sig olika från elev till elev utan samtidigt från dag till dag. Motivationen verkar alltså vara högst 

individuell och beroende av dagsform. Exempelvis säger Sasan att motivationen skiftar från dag till 

dag beroende på hur hon mår – alltså var hon befinner sig fysiskt och psykiskt och kan därför inte ge 

ett svar på hur pass motiverad hon är att läsa sva. Denna variation är också viktig för läraren att tänka 

på. Att om exempelvis Galina eller Sasan har migrän en dag så spelar det ingen roll att läraren har 

gjort inspirerande och individanpassade lektioner kring yrket förskollärare. Galina och Sasans 

motivationer är ändå låga just den dagen. Som Blomgren (2016:56) säger är det alltså viktigt för 

läraren att förstå hur alla processer som till exempel fysiologiska, kognitiva och emotionella 

samverkar i relation till elevens motivation i en lärandesituation. 
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Nästan alla de intervjuade eleverna har en autonom (inre) motivation. Undantaget är George som har 

en kontrollerad (yttre) motivation. Jungert (2017) säger att den inre motivationen är positiv för elevers 

utveckling och lärande. Och Deci (2012) menar att när man är kontrollerad i sin motivation så har man 

antingen blivit lockad att bete dig på ett speciellt sätt exempelvis med en belöning, eller tvingad till att 

bete sig på ett speciellt sätt exempelvis genom bestraffning. Vid båda tillfällena känner man stor press 

och oro. Detta får negativa konsekvenser på ens prestationer och välmående och man tar den kortaste 

vägen till det önskade resultatet (Deci, 2012). Så det är alltså viktigt att som lärare att söka ta reda på 

hur elevernas motivationer ser ut eftersom motivationerna påverkar elevernas skolresultat. Motivation 

handlar alltså inte enbart om hur intresserad eleven är att utföra en viss skoluppgift utan också hur 

motiverad eleven är att läsa själva kursen. Men det kan vara svårt att som i Georges fall förstå hur hans 

motivation ser ut, eftersom hans attityder till målspråkstalarna är positiva men å andra sidan är hans 

motivation kontrollerad – alltså han känner sig tvingad att lära sig det svenska språket bättre eftersom 

svenskarna inte vill prata engelska med honom. Detta kan alltså verka vara en bestraffning. Vidare blir 

det svårt för läraren att påverka de motivationsfaktorer som ligger utanför skolans väggar men om 

läraren å andra sidan lär känna sina elever och förstår hela bilden av vad som motiverar dem kan 

läraren använda denna information i lärsituationen.  

Elevernas olika anledningar att läsa sva kan alltså delas in i Gardners (citerad i Granberg, 2001:24) två 

orienteringar – en integrativ och en instrumentell. Abrahamsson förklarar att när en elev är integrativt 

orienterad vill hen lära sig målspråket och kunna umgås med målspråkstalarna men för en elev som är 

instrumentellt orienterad så är det ingen självklarhet att vilja bli socialt accepterad av målspråkstalarna 

(Abrahamsson, 2011:207). Här upplever jag det alltså svårt att analysera och dra en gräns huruvida 

eleverna är integrativt eller instrumentellt orienterade.  

Galina och George är till stor del integrativt orienterade, och här var skalan 1-10 till stor hjälp för att 

kunna analysera svaren. Galina och George gav alltså höga poäng på skalan gällande intresset för 

målspråket och målspråkstalarna. Det var desto svårare att definiera Sasans orientering. Å ena sidan 

kanske eleverna ger ett högt betyg på skalan 1-10 för att vara till lags och då verkar det som att 

eleverna är mer integrativt orienterade än vad som är fallet, å andra sidan kan det bero på att eleverna 

helt enkelt inte har fått chansen att integrera sig och bli mer integrativt orienterade genom exempelvis 

ett arbete eller praktikplats där man kommer i kontakt med målspråkstalarna.  

Frågan är hur mycket läraren kan påverka elevernas attityder till målspråket och målspråkstalarna. Jag 

menar att eleverna kan vara mycket intresserade av målspråkstalarnas kultur och tycka att det är 

intressant att läsa om detta i skolan men det betyder å andra sidan inte att eleverna bryr sig om att bli 

accepterade av målspråkstalarna. Detta fann jag alltså svårt att definiera i min analys vilket är synd, 

eftersom Abrahamsson menar att den integrativa motivationen generellt sett ger högre utdelning ifråga 

om inlärningsresultat gällande att nå en inföddlik eller nästan infödd behärskning i språket 

(Abrahamsson, 2011:208). Det kan alltså vara viktigt för läraren att kunna definiera vilka elever som 

är instrumentellt orienterade, eftersom de troligtvis behöver mer uttalsträning. Indira som vill bli 

gymnasielärare i biologi kommer alltså förmodligen inte lära sig det svenska språket i lika hög grad 

som dem elever med en stark integrativ motivation. Vidare förvånade det mig också att eleverna 

(särskilt männen George och Marcus) återkommande använde sig av uttrycket ”integrera mig”, och att 

integration var ett markant syfte för dem – en slags grundförutsättning för att kunna kommunicera med 

målspråkstalarna och som i Marcus fall få ett arbete. Men betyder verkligen ” att integrera mig” 

samma sak som att vara integrativt orienterad? Ja, i Marcus och Georges fall visade det sig i min 

analys att deras motivation var integrativt orienterad.  

Huruvida eleverna uppfyller Fords formel (citerad i Blomgren, 2016:56) varierar kraftigt. MST hävdar 

att utan ett aktivt mål, känslomässigt engagemang och personlig övertygelse om att nå målet kommer 

motivationen att vara låg. Galina, Indira och Marcus visade sig uppfylla MST till fullo och till viss del 

(Marcus) och de har inga svårigheter att uppnå minst betyget E. Däremot kan man se att George inte 
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uppfyller MST, och Sasan uppfyller den till viss del. George och Sasan är alltså de två elever som har 

svårt att uppnå minst betyget E. Kanske kan man här urskilja ett samband mellan Fords MST och 

betygsnivå – alltså att elever som utan svårigheter uppnår minst betyget E uppfyller MST. Men å 

andra sidan är denna fallstudie för liten för att unna dra sådana generella slutsatser.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

 

 

Information om undersökning – Vad motiverar elever att läsa svenska 

som andraspråk? 

 

1) Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

2) Ditt namn hålls hemligt och nämns inte i undersökningen. 

3) Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du inte vill delta i denna undersökning så 

påverkar det inte ditt betyg. 

 

Ja, jag vill delta i undersökningen: 

 

…………………………………………………………......................................................................................... 

Namnteckning, ort, datum 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Forskare:    Handledare: 

Susanne Holst   Christian Hecht 

0702281651    023-77 83 32 

Susanne.holst@gmail.com   ahc@du.se  

(Lärarstudent)   (Univ. lektor svenska som andraspråk) 

Sundsvall, 2017-12-11   Falun, 2017-12-11 
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