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Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det är som påverkar svenska som 

andraspråkselevers motivation att lära sig svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Forskningsfrågorna är: 1. Hur motiverade är eleverna i undersökningsgruppen att lära sig 

svenska? 2. Finns det någon som helst giltighet i de förklaringar till motivationen som 

forskningen redan har fört fram? 3. Finns det nya förklaringar till motivationen som 

forskningen inte har berört tidigare?  

     Uppsatsen visar att flera befintliga förklaringar verkar ha giltighet, exempelvis hälsan och 

attityder till svenskarna. Den visar också på tre förklaringar som kan vara nya: A. Om 

utbildningen i hemlandet har varit förbjuden och förenad med stora kostnader, så verkar det 

öka elevens motivation att lära sig svenska. B. Invandrarpojkars eventuella preferenser för 

svenska flickvänner – som betalar för sig själva – skulle kunna ge dem ett gratis språkbad och 

verka motiverande. På samma sätt kan invandrarflickors eventuella preferenser för 

invandrarpojkar – som betalar åt dem – motverka språkinlärningen. C. Om en förlorad 

barndom med barnarbete och ansvar för familjens försörjning tidigt i livet ökar eller minskar 

motivationen kan dock inte fastställas i uppsatsen som endast är teorigrundande. 
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1. Inledning   

Höga röster hörs med jämna mellanrum i den politiska debatten för att olika typer av språktest 

borde införas, att krav borde ställas på våra invandrare för att de ska få samma medborgerliga 

rättigheter som vi svenskar har. Till stor del bygger denna uppfattning sannolikt på en 

föreställning om att invandrare, av kulturella eller andra skäl, är benägna att undvika svenska 

språket och svenskarna. Eftersom motivationen att lära sig svenska på frivillig grund saknas 

måste tvingande medel sanktioneras av ansvarstagande politiker. Det är budskapet i en 

debattartikel i Dagens Nyheter (2012) signerad av Folkpartiets partiledare Jan Björklund.  

     I senaste valet hösten 2014 vann Sverigedemokraterna 49 mandat och 13 procent av 

rösterna med en agenda som går ut på att olika kulturer varken bör eller kan blandas. En 

negativ bild av invandrarnas beredvillighet att frivilligt anpassa sig till svensk kultur och det 

svenska språket fungerar som ett viktigt smörjmedel i partiets valretorik 

(Sverigedemokraternas hemsida).  

     Är invandrare omotiverade till att lära sig svenska? Krävs det piskor och morötter för att 

de ska lära sig tala som vi? För att besvara de frågorna är det angeläget att undersöka vad det 

är som påverkar motivationen att lära sig något i allmänhet, och i synnerhet ett andraspråk. De 

amerikanska utbildningsforskarna Paul Pintrich och Dale Schunk (2002:6) skriver att tydliga 

morötter kan ha en omedelbar effekt på elevernas motivation. Däremot säger de inget om att 

krav eller ”piskor” skulle öka motivationen – ett begrepp som enligt de flesta forskare bör 

innehålla en komponent av lust, intresse eller engagemang.  

     ”Skolan klarar varken att stötta de svagaste eleverna eller att utmana de starkaste vilket 

leder till bristande motivation hos alla”, säger Joanna Giota, docent vid Göteborgs universitet, 

till Lärarnas Tidning (2010). På uppdrag av Vetenskapsrådet och Skolverket har hon 

sammanställt en forskningsöversikt om individualiseringen i skolan. Den bygger på 

avhandlingar och artiklar inom utbildningsvetenskap, publicerade mellan år 2000 och år 2010. 

     Hanna Eklöf, forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap i Umeå, säger 

till Skolverkets hemsida (2011) att elevens motivation är avgörande för provresultatet. Hon 

hänvisar både till egna empiriska studier och till andra forskares: elever som uppger att de har 

varit väl motiverade och ansträngt sig på provet presterar signifikant bättre än de som uppger 

att de har varit omotiverade. Pintrich och Schunk (2002:7) refererar till egen forskning som 

visar att studenter som tror på sin egen kapacitet också är motiverade.       

     Som gymnasielärare i svenska som andraspråk, sva, har jag upplevt att en del elever är 

motiverade, andra omotiverade. Utan undantag finner jag varje läsår både motiverade och 
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omotiverade i samma undervisningsgrupp. Naturligtvis kan det vara så att en 

undervisningsmodell som passar en elev inte passar en annan. Det kan också vara så att vissa 

elever klarar sig bra oavsett om läraren gör ett bra jobb eller inte. Men sannolikt kan även 

annat än pedagogens insatser spela roll. Handlar det om språkbakgrund, kulturella skillnader, 

kontakten med svenskarna, intelligens, eller erfarenheter av skolan i hemlandet?  

     Min erfarenhet som lärare är att det ofta finns ett starkt samband mellan hög motivation 

och framgång med andraspråksinlärningen. Men det finns också elever som är relativt 

omotiverade som ändå lyckas bra med andraspråksstudierna. Kanske för att de är 

språkbegåvade? Förutom att uppsatsen kan ge mig själv nyttig kunskap i min lärargärning 

anser jag att den kan fylla en funktion för såväl forskningen som professionen. Om vi kan 

hitta orsakerna till den bristande motivationen kan vi sätta in åtgärder som kan förbättra 

elevernas chanser att inte bara lära sig svenska utan också tillgodogöra sig undervisningen i 

andra skolämnen. En vetenskaplig undersökning ska framförallt föreslå fortsatta 

forskningsfrågor, men den kan också föreslå åtgärder i ”verkligheten” om de förankras i 

resultaten. Den här studien har därför även ett inslag av vad som kallas aktionsforskning.  

     Forskningen visar alltså att motivationen är central för skolframgången, inte minst när det 

gäller andraspråksinlärning. Därför anser jag att ämnet motivation och svenska som 

andraspråksinlärning, som den här uppsatsen fokuserar, är angeläget. Att jag själv har upplevt 

att det här sambandet tycks finnas, och att debatten om språkkrav och invandrarnas 

motivation att lära sig svenska dessutom i allra högsta grad är aktuell, gör mig bara än mer 

intresserad.  

 

1.1 Syfte och avgränsningar  
Uppsatsens syfte är att undersöka vad det är som påverkar svenska som andraspråkselevers 

motivation att lära sig svenska på gymnasiet. Oavsett vilken metod som används bör man 

först fastställa hur motiverade eller omotiverade undersökningspersonerna är. Det förenklar 

tolkningen och analysen av de förklaringar som framkommer. Syftet kan därför delas upp i tre 

frågeställningar:  

 

1. Hur motiverade är eleverna i undersökningsgruppen att lära sig svenska? 

2. Finns det någon som helst giltighet i de förklaringar till motivationen som 

forskningen redan har fört fram?  

3. Finns det nya förklaringar till motivationen som forskningen inte har berört tidigare?  
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Syftet är alltså att undersöka befintliga förklaringars värde och att söka efter eventuellt nya 

förklaringar som fortsatta studier kan pröva med målet att finna generella mönster och 

fastställa kausala riktningar. Den här uppsatsen har därför endast en teorigrundande ansats.   

  

1.2 Uppsatsens disposition 

I nästa avsnitt, kapitel 2, presenteras först en historisk bakgrund till ämnet svenska som 

andraspråk, därefter definieras de begrepp som är viktiga för den här studien. Slutligen 

redogör jag för den forskning som finns om orsakerna till motivationen att lära sig något över 

huvud taget, men i synnerhet motivationen att lära sig ett andraspråk, i första hand svenska 

som andraspråk.  

     I kapitel 3 diskuterar jag vilken metod och vilket material som passar bäst för uppsatsens 

syfte. Hit hör även en diskussion om studiens etiska aspekter och en presentation av 

undersökningspersonerna. I kapitel 4 redogör jag först för undersökningspersonernas 

motivation; hur de skattar sig själva, och hur läraren och jag som forskare skattar deras 

motivation. Man hade också kunnat tänka sig att placera skattningarna under avsnittet metod, 

men jag har valt att lägga dem under resultat eftersom en empirisk undersökning genomförs.    

     Därefter följer en presentation och analys av svaren på uppsatsens fråga 2 och 3 ovan i 

syftet: om de förklaringar som tidigare forskning har funnit har någon bärkraft för uppsatsens 

undersökningspersoner, och om studien har funnit några nya förklaringar som tidigare 

forskning inte har fört upp på dagordningen. Återkoppling till avsnitt 2 – tidigare forskning – 

görs också i samband med resultatredovisningen eftersom jag annars på ett omständigt och 

utrymmeskrävande sätt hade tvingats upprepa resultaten i detalj i avsnittet diskussion sist. 

Uppsatsen avslutas alltså med en diskussion av resultaten, där använd metod och val av 

material även utvärderas. Förslag till vidare forskning och förslag till åtgärder för att förbättra 

situationen för våra invandrare i skolan förs också fram, allt med utgångspunkt från 

uppsatsens resultat.  
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2. Ämnets historia, definitioner och 

forskningsbakgrund 
 

2.1 Ämnets historia 
Först på 1970-talet fick ämnet svenska som andraspråk ett eget namn, ”Svenska som 

främmande språk”, och år 1982 gavs det beteckningen ”Svenska som andraspråk”. 1995 blev 

det ett självständigt ämne i alla skolformer med egen läroplan, och sedan 1997 utgör svenska 

som andraspråk ett kärnämne i gymnasiet (Hammarberg 2007:43, Tingbjörn 2004:746).  

     Inte någonstans i styrdokumenten för kursen svenska som andraspråk på gymnasiet nämns 

ordet motivation (Skolverket kursplaner 2014). Läroplanen för Gymnasieskolan framhåller 

dock skolans ansvar att stimulera elevernas intresse:  
 

     Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att      

     elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt  

     en livslång lust att lära (Skolverket läroplan Gymnasieskolan 2014).  
   

En diskussion om olika definitioner av motivationsbegreppet följer i avsnittet 2.2. Forskning 

visar att kursplanen i svenska som andraspråk skiljer sig från kursplanen i svenska på punkter 

som jag bedömer kan vara avgörande för motivationen. I en licentiatavhandling av Catarina 

Economou med titeln Gymnasieämnet svenska som andraspråk – behövs det? (2007) jämförs 

kursen svenska som andraspråk med kursen svenska. Hon har funnit att ämnesplanen för 

svenska på gymnasiet lägger större vikt vid personlighetsutvecklande, bildande och kreativt 

innehåll än svenska som andraspråk, som har ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll. 

Bland annat belyser hon att skönlitteraturläsning för en tynande tillvaro i svenska som 

andraspråk.    

     Hon ser en risk för exkludering av elever som läser svenska som andraspråk och 

understryker behovet av att alla elever bör få samma möjligheter till språk- och 

personlighetsutveckling. Bakgrunden är de ämneskonceptioner som ämnet svenska som 

andraspråk har haft under sin unga historia. Avhandlingen visar att ämnet svenska som 

andraspråk fortfarande kan ses som ett stödämne med färre kognitiva utmaningar och med 

huvudsakligt fokus på form. Ämnet är underordnat ämnet svenska, där innehållet i större 

utsträckning även fokuserar demokratiaspekter. Författaren konstaterar i sina slutsatser att det 
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finns många skäl att behålla ämnet svenska som andraspråk, men det behöver utvecklas, 

förändras och organiseras på annat sätt.  

     En examensuppsats i svenska som andraspråk skriven av Ylva Bjellert (2010) bekräftar 

ämnets svårigheter. Uppsatsen visar att många andraspråkselever inte deltar i svenska som 

andraspråksundervisningen på grund av att de har en negativ attityd till ämnet. 

Modersmålssvenska har högre status och föräldrars, kamraters och lärares syn på vilken kurs 

som är viktigast påverkar flerspråkiga elever. Att inte tillhöra skolans monokulturella norm 

anses som avvikande och kan bidra till flerspråkiga elevers negativa inställning till ämnet 

svenska som andraspråk. Undersökningen som bygger på kvalitativa intervjuer är dock allt för 

liten för att generella slutsatser ska kunna dras, men frågeställningen som uppsatsförfattaren 

för upp på agendan är angelägen även för den här uppsatsen: är det stigmatiserande att delta i 

svenska som andraspråksundervisningen som kanske uppfattas som ett andraklassens ämne?  

 

2.2 Definitioner av viktiga begrepp och bestämning av kausal 

riktning 

Jag ansluter mig till Nationalencyklopedins (1994: motivation) definition av motivation: ”En 

sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar 

beteende”. En person som är motiverad har intresse, lust och engagemang. Hon är dessutom 

rustad med tydliga mål och en stark vilja att uppfylla dessa mål. Det är den definition som jag 

har extraherat ur den rikliga flora av definitioner som förekommer i litteraturen om 

motivation. Jag ska i föreliggande avsnitt redogöra för några av dessa.  

     ”Som begrepp betraktade är attityder och motivation svårdefinierade, och som fenomen 

inte helt lätta att studera med kvantitativa metoder. Någon total konsensus kring deras exakta 

innebörd och inverkan finns därför inte”, skriver Abrahamsson (2009:206). Pintrich och 

Schunk (2002:5) redogör ingående för begreppets vida tolkning. Ordet motivation 

härstammar från det latinska verbet movere – att röra sig. De påpekar att motivation snarare är 

en process än en produkt. Människors val av uppgifter, ansträngningar, uthållighet och 

verbalisering berättar om deras motivation som innebär en fysisk eller mental aktivitet. 

Motivationen är särskilt viktig för att människor ska fortsätta agera för att uppnå mål. Hur 

människor hanterar svårigheter och misslyckanden är starkt kopplat till hur motiverade de är 

att uppnå sina långsiktiga mål. De definierar motivation som något som får oss att gå, får oss 

att fortsätta gå, och hjälper oss att avsluta uppgifter.   
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Perspektiven inom forskningen har skiftat när det gäller synen på vad motivation är och hur 

den uppkommer, skriver Abrahamsson (2009:207–212) och refererar till en rad forskare. De 

första teorierna letade efter förklaringar i människans mentala processer som styrdes av 

personligheten och miljön. Definitionerna kopplades oftast till viljan. Andra tidiga perspektiv 

talade om instinkt och biologiska drifter som manifesterades i beteendet. Motivationsforskare 

har även gjort en tydlig koppling mellan stimuli och respons. Avancerade experiment, som 

exempelvis Pavlovs klassiska hundar, ansågs bevisa att motivationen kunde utlösas under 

vissa givna betingelser. Driftteorier har avlöst varandra och har som minsta gemensamma 

nämnare att de framhåller inre krafter som hjälper människan att uppnå och upprätthålla 

kroppens maximala förmåga.  

     Psykologen Edward Tolman (ibid:207-212) bröt med den klassiska beteende- och 

miljöbetonade skolan och framhöll att förväntningar och latent lärande spelar stor roll för den 

motiverade individen som är målstyrd i sina handlingar. Andra teorier har lyft fram det 

känslomässiga ruset, erfarenheter och personlig utveckling. En positiv syn på sig själv, och 

omgivningens positiva syn på individen, är en grundläggande förutsättning för motivationen, 

enligt psykologen Carl Rogers. 

     Abrahamsson (ibid:208) berör ett annat komplext kausalt samband. Han menar att ett 

generellt problem med motivationsstudier har varit att de bygger på enkla korrelationer 

mellan graden av motivation och graden av inlärning utan att kunna ange orsaksriktningen. 

”Vi kan inte säkert veta om det är en hög motivation som orsakar en framgångsrik L2-

inlärning eller om det istället är goda resultat i L2-inlärningen som resulterar i hög motivation 

– eller både och”, skriver han. 

     Utvecklingspsykologen Howard Gardner anser att motivationen är den kausala variabeln, 

men medger samtidigt att vissa effekter kan finnas i motsatt riktning, det vill säga att goda 

studieresultat kan generera positivare attityder gentemot målspråket, dess talare och gentemot 

själva inlärningssituationen. Abrahamsson (ibid:208) framhåller att flera forskare har pekat på 

att detta resultativa samband finns. 

     Attityder är ett mångtydigt begrepp som hjälper till att strukturera och generalisera den 

komplexa verkligheten, skriver språkforskaren Ellen Bijvoet (I:Sundgren 2013:122-132). 

Hennes definition innefattar tre komponenter: tanke, känsla och handlingsberedskap. Hon 

definierar den kognitiva komponenten som kunskaper, föreställningar och uppfattningar om 

attitydobjektet. Den affektiva komponenten representerar de känslomässiga värderingar som 

vi har till attitydobjektet. Den konativa komponenten innebär att individen har en beredskap 

till att handla i enlighet med sina värderingar. Författaren poängterar att attityder inte är 



! ''!

medfödda, vi socialiseras in i dem, framförallt genom föräldrarna. Attityder som förvärvas 

senare i livet, genom kamrater, skola eller arbete, kan lättare ändra sig. Språkliga attityder är 

de värderande inslagen vi har i våra reaktioner till språkliga varieteter. 

     Jag utgår i den här uppsatsen från att attityder kan påverka motivationen, som i sin tur kan 

påverka prestationerna. Motivationen har sålunda en direkt påverkan på resultatet, medan 

attityderna bara påverkar indirekt. Detta har betydelse för uppsatsen som bland annat 

behandlar elevernas attityder till Sverige, svenskarna och svenska språket. 

     När jag i den här uppsatsen talar om förstaspråk, L1, avser jag det språk som individen har 

tillägnat sig först. Det måste inte betyda att detta språk behärskas fullt ut, bara att det lärdes in 

först genom exponering av minst en förälder eller vårdnadshavare. Modersmål är samma sak 

som förstaspråk. Andraspråket, L2, lärs in efter förstaspråket och betecknas även målspråk. 

Interimspråk eller inlärarspråk är det språk som talas av individen på väg mot ett fulländat 

målspråk.  

     I de följande avsnitten, 2.3–2.4, ska jag ämnesvis redogöra för den forskning som finns 

inom området motivation och andraspråksinlärning. Ämnet svenska som andraspråk är alltså 

en relativt ny disciplin på våra universitet. Sannolikt är det därför som utbudet av forskning 

utförd i en snäv svensk kontext inte är särskilt omfattande. Däremot finns det rikligt med 

internationella studier som undersöker sambandet mellan motivation och språkinlärning i 

allmänhet, men även mellan motivation och andraspråksinlärning.  

 

2.3 Beständiga förklaringar till motivationen  
2.3.1 Personligheten och identiteten  

Individuella faktorer som attityder, motivation och inlärningsstrategier kan betraktas som 

relativt förändringsbara egenskaper, skriver Abrahamsson (2009:214). Jag återkommer till de 

här variablerna senare. I föreliggande avsnitt tar jag istället upp sådant som inte kan ändra sig, 

åtminstone inte enkelt: inlärarens personlighet och identitet förvärvad sedan födseln eller 

genom uppväxten. Även den kommande kategorin hälsan och självförtroendet berör 

uppväxten. Kanske är det så att uppväxten, i synnerhet i familjen, påverkar hälsan och 

självförtroendet mer än vad den påverkar personligheten och identiteten. I den empiriska 

delen av uppsatsen berörs uppväxten i familjen främst under kategorin hälsan och 

självförtroendet, men till viss del även under kategorin personligheten och identiteten.  

     Abrahamsson (ibid:218) hänvisar till studier som visar att utåtriktade personer har en 

fördel gentemot inåtvända när det gäller kommunikativ färdighet, inklusive flyt och uttal. 
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Alexander Guiora visade genom uppmärksammade uttalsexperiment på 1970- och 1980-talet 

att försökspersoner som intagit en drink innehållande en skvätt alkohol presterade bättre. 

Slutsatsen var att de blev mer utåtriktade när hämningarna minskade. 

     Språksociologen Jan Einarsson (2009:37–38) skriver att en människas förstaspråk eller 

dialekt är en kraftfull markör av hennes identitet. Att tala sitt förstaspråk är oftast det 

viktigaste sättet att markera sin hemmahörighet i sig själv och i sitt ursprung. Abrahamsson 

(2009:199) framhåller att den etniska och språkliga identiteten har visat sig ha effekter på 

andraspråksinlärningen. Han refererar exempelvis till studier som visar att inlärare av ett 

andraspråk som kommer från närbelägna länder har större framgång. Det är dock oklart om 

det beror på kulturell eller lingvistisk närhet. Jag anser att det är relevant att ställa frågan: är 

elever med svag självkänsla och identitet starkt beroende av sin språkliga identitet? Att 

frivilligt ge upp det språkliga fundamentet i identitetskonstruktionen borde upplevas som både 

smärtsamt och riskfyllt om personligheten inte är befäst. Är ungdomar med låg självkänsla 

och svag identitet mindre motiverade att lära sig svenska? Man kan också tänka sig att den 

som har en cementerad språklig identitet har låg motivation att lära sig ett nytt språk. Den 

frågan behandlar jag i uppsatsens empiriska del.  

     Einarsson (2009:39) skriver att en människa kan ingå i flera olika gemenskaper. När vi kör 

bil skäller vi på slarviga cyklister, och när vi cyklar förbannar vi bilister. Jag ställer i den här 

uppsatsens empiriska del operationaliserande frågor som prövar om andraspråkseleverna i 

svenska bildar en gemenskap där speciella normer förstärks av ett utanförskap och en vi-

känsla i gruppen. Att tala med brytning kan innebära att ackommodationen, för att tala med 

Einarssons (ibid:43) begrepp, blir divergent, d.v.s. man fjärmar sitt eget beteende från sina 

kommunikationspartners och visar på så sätt sitt ogillande. Jag håller för troligt att elever med 

stark identitet och självkänsla sannolikt har mindre behov av att ingå i ”vi-gruppen” som 

enligt Einarsson resonemang skulle motverka inlärningen av ett andraspråk.  

     Skånsktalande manliga studenter har vittnat om att de gärna överdriver sin skånska dialekt 

vid samtal med ”stockholmare”. De bekämpar sin första impuls att konvergera och övergår till 

att divergera för att visa att de inte låter sig lockas till ”förnämt fruntimmerstal”, skriver 

Einarsson (ibid:46) som menar att omgivningen kan uppfatta en språklig anpassning som 

förräderi mot den egna gruppens identitet, exempelvis när välanpassade elever anpassar sig 

efter lärarens språkliga stil för att fjäska (ibid:45).  

     Jag avser i den här uppsatsen att undersöka om det i vissa grupper, som exempelvis i en 

undervisningsgrupp i svenska som andraspråk, kan bli norm att investera måttligt med 

engagemang i studierna, kanske rent av status att divergera.  
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Pintrich och Schunk (2002:188–189) redogör för den sociala kognitiva teorin som går ut på 

att elever får kunskaper, regler, normer, talang, strategier, visioner och känslor genom att 

interagera och observera andra människor, utanför klassrummet såväl som i klassrummet. 

Teorier om imitation har influerat denna forskning. Social jämförelse är genomträngande i 

skolan och kan motivera framgångsbeteende, skriver författarna.  

     Jag håller för troligt att spiralen även kan vara riktad åt andra hållet, så att lättja och 

motstånd kan bli normerande i en undervisningsgrupp. Men det är inte alla elever som 

ansluter sig till denna ibland förhärskande norm. Min erfarenhet som lärare är att det nästan 

alltid utan undantag finns elever i den ”normerande gruppen” som är högt motiverade och gör 

sitt yttersta för att lära sig svenska, oavsett vilka normer som dominerar. Hur klarar de 

trycket? Är en manifest personlighet och identitet förklaringen? Eller har de låg grad av 

språklig identitet? Uppsatsens empiriska del prövar frågorna.  

 

2.3.2 Intelligens och språktalang  

En studie av Lars-Henrik Ekstrand (I:Abrahamsson 2009:218–219) där svenska elevers 

behärskning av engelska som främmande språk undersöktes visade på starka korrelationer 

mellan intelligens och läs- och skriftbaserade test, men bara svaga samband mellan intelligens 

och hörförståelse och fri muntlig produktion. Abrahamsson drar slutsatsen att den empiriska 

evidensen när det gäller korrelationen mellan allmänintelligens och språkframgång är osäker 

och varierad. Han understryker att det finns människor med språklig talang som inte är det 

minsta intresserade av språk.    

     Språkbegåvning leder inte automatiskt till framgångsrik andraspråksinlärning, fortsätter 

Abrahamsson (ibid:221–234). Även andra kriterier måste vara uppfyllda, som en viss grad av 

motivation och någorlunda bra möjligheter till inflöde och interaktion. Abrahamsson refererar 

även till flera studier som visar att språkbegåvning är den enskilt mest avgörande faktorn för 

framgångsrik andraspråksinlärning. 

     Fokus för den här uppsatsen är inte i första hand att pröva sambandet mellan 

intelligens/språktalang och motivation att lära sig svenska. Vid en genomgång av litteraturen 

på området motivation verkar inte heller intelligens och språktalang vara den springande 

punkten när motivationen ska förklaras. Kanske för att en utbredd uppfattning är att det är 

förutsättningar man föds med och som inte kan förvärvas genom träning? Kanske leder ett 

sådant resonemang till att andra faktorer som attityder, självförtroende och undervisningens 

kvalité är bättre fokus då detta sannolikt enklare kan påverkas. Intelligens/språktalang finns 
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ändå med i uppsatsens empiriska del. Men bara i form av självskattningar eftersom det är en 

ytterst grannlaga uppgift att mäta intelligens, om det ens går, och dessutom etiskt tvivelaktigt.  

     

2.3.3 Hälsan och självförtroendet  

Hälsan och självförtroendet kan visserligen ändra sig under en människas livstid, men 

poängen med indelningen i beständiga och förändringsbara förklaringar till motivationen som 

det här avsnittet bygger på är inte att visa på en knivskarp gräns mellan sådant som kan ändra 

sig och sådant som inte kan ändra sig alls. Snarare ska kategorierna betraktas som placerade 

på en axel – ett kontinuum med faktorer – där en del ändrar sig lätt och annat svårligen. 

Hälsan och självförtroendet är relativt beständiga faktorer under en människas livstid. 

Åtminstone är det nog så att om man tidigt i livet upplever dålig hälsa och dåligt 

självförtroende, så är risken stor att dessa erfarenheter hänger med livet ut i någon mån. 

Kanske är det så att uppväxten, i synnerhet i familjen, påverkar hälsan och självförtroendet 

mer än vad den påverkar personligheten och identiteten. I den empiriska delen av uppsatsen 

berörs uppväxten i familjen därför främst under kategorin hälsan och självförtroendet, men till 

viss del även under kategorin personligheten och identiteten.  

     Den som mår dåligt och har mycket ångest bör rimligen ha svårare att klara sina studier. 

Men är en viss grad av oro bra för prestationerna? Anders Fransson (1978:21) visar i sin 

doktorsavhandling att elever som i ett testängslighetsformulär efter genomförd sluttentamen i 

engelska angav högre grad av ängslighet än under initialprovet presterade bättre på slutprovet. 

258 studenter deltog i studien. Författaren är dock noga med att understryka att nervositeten i 

sig inte med nödvändighet är orsaken till de högre prestationerna. Det är fullt tänkbart att de 

som var mer ängsliga vid slutprovet förberedde sig bättre, medan ängsligheten under själva 

tentamen kanske rentav inverkade negativt på resultatet. De med högre nervositet rankade 

tentan som viktigare än vad de med lägre orosnivå gjorde. Ger oro högre motivation? Eller 

ger motivation högre oro? Den frågan är relevant för min studie. Fokus kan då i det närmaste 

likställas med motivation som definitionsmässigt även rymmer en komponent av lust eller 

intresse.  

     Fransson poängterar att det troligen bara är gynnsamt med ängslighet upp till en viss nivå. 

Den som är alltför orolig riskerar att bli handlingsförlamad eller förlora 

koncentrationsförmågan (ibid:25). Han understryker att ängsligheten kan vara av två typer: 

personlighetsdraget ängslighet eller tillståndet ängslighet. Samma ängslighetsnivå hos två 

personer kan således ha olika effekter på deras prestationer beroende på orsaken till 
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ängsligheten (ibid:47). Just ängsligheten återkommer jag till i uppsatsens empiriska del 

kapitel 4.  

     Språkforskaren Stephen Krashen (I:Abrahamsson 2009:209) talar om att ett affektivt filter 

styr motivationen. Hit räknas även personliga faktorer som ängslan inför språkundervisning 

och språkinlärning, inlärarens känslomässiga tillstånd och självförtroende. Som jag nämnt i 

uppsatsens inledning refererar Pintrich och Schunk (2002:7) till egen forskning som visar att 

studenter som tror på sin egen kapacitet också är motiverade. Deras studier visar att studenter 

som känner sig säkra på att de kommer att lära sig saker och prestera bra i skolan söker 

utmaningar, satsar energi på att lära sig nya saker, och är uthålliga när de får svåra uppgifter. 

     När motsatsen råder, att man har låga förväntningar på sig själv och sina studier, när man 

tror att man kommer att misslyckas ännu en gång, då försvinner motivationen att satsa även 

om man är intresserad och värderar ämnet som viktigt. Bäst förutsättningar för motivation 

råder när intresse för ämnet finns, och studenten upplever att han eller hon har goda 

möjligheter att lyckas med studierna. De här två komponenterna är grundläggande i många 

motivationsteoretikers modeller idag, skriver författarna (ibid:53).       

     Pintrich och Schunk (ibid:82) refererar även till studier som visar att kvinnor värderar sin 

kompetens lägre än vad männen gör, trots att de presterar lika bra. Det finns också studier 

som försökt pröva sambandet mellan etnicitet och självförtroende, resultaten har dock låg 

signifikans och reliabilitet.   

     

2.3.4 Ålderns betydelse  

Abrahamsson (2009:198) refererar till studier som visar att upp till nio års ålder har 

människans hjärna exceptionellt goda möjligheter att tillägna sig språk. En del studier och 

teorier pekar mot att tidig pubertet 12–13 år skulle vara den bortre gränsen för när 

språkinlärningen närmar sig ”ättestupan”. Abrahamsson ansluter sig till de forskare som anser 

att det utan tvivel finns en kritisk period för när språkinlärningen bromsas kraftigt. Han 

diskuterar de studier som visar att även vuxna inlärare kan nå en målspråksliknande nivå. 

Dock anser han att ett problem med dem är att de inte tillräckligt anger försökspersonernas 

förutsättningar; sannolikt handlar det om extremt språkbegåvade människor som i vuxen ålder 

lyckas nå en nivå där brytning och språkbakgrund inte kan identifieras av målspråksgruppen.  

     I den här uppsatsen frågar jag efter åldern då eleven började lära sig svenska. Men inte 

heller den här kategorin, likt kategorin intelligens/språktalang, är avgörande fokus för 

uppsatsen. Måhända kan intelligensen förbättras under livet. Dock kan ingen påverka sin 

ålder. Man kan visserligen se till att komma till Sverige i rätt ålder, men den möjligheten har 
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inte alla. Då är det mer motiverat att fokusera motivationsfaktorer som kan påverkas i större 

utsträckning. Det är också tveksamt på vilket sätt åldern har med motivationen att göra. 

Språkstudier bör gå sämre med stigande ålder, vilket sannolikt minskar motivationen. Åldern 

lämnar jag hur som helst därhän i uppsatsens empiriska del.   

     

2.3.5 Språkbakgrunden 

En omtvistad fråga bland forskare har varit om det finns ett samband mellan 

andraspråksinlärarens förstaspråk och möjligheterna att tillägna sig andraspråket. Exempelvis 

har den kontrastiva analysen utgått ifrån att ju fler skillnader det är mellan första- och 

andraspråket, desto fler misstag kommer inläraren att göra på sitt andraspråk. Men teorins 

förespråkare stötte på problem då språk med stora likheter ändå inte medförde en positiv 

transfer – överföring av kunskaper vid inlärningen, skriver Abrahamsson (2009:26–36). 

Synsättet kom sedan att ersättas av processbarhetsteorins anhängare som såg felen som ett 

naturligt inslag vid inlärningen av andraspråket och inte nödvändigtvis som tecken på brister 

(ibid:51).  

     Abrahamsson (ibid:235–253) diskuterar även transfer från modermålet och konstaterar att 

fenomenet finns på olika sätt, men att det har varit en överskattad förklaring till inlärares 

problem med andraspråksinlärningen. I den här uppsatsens empiriska del prövar jag inte om 

det finns ett samband mellan språkbakgrund och språkframgång med L2-inlärningen samt 

motivationen. Frågan är alltför komplex, och avgränsningar behövs.  

 
2.3.6 Tidigare erfarenheter av utbildningen  

Pedagogik- och sociologiforskarna Lennart Svensson och Anna Hedin (2011: 51–53) skriver 

att undervisningens kvalité är vägen till elevernas motivation och framgång med studierna. 

Forskarna menar att de studerande skapar sig en föreställning av inlärningssituationen utifrån 

tidigare erfarenheter av liknande situationer. Elevens attityder och behov av studierna 

påverkar motivationen, men även graden av stimulans som undervisningen innebär. Elevens 

känsla för studierna, läraren och kamraterna spelar stor roll. Ett positivt, stödjande, tillåtande, 

demokratiskt och tryggt klimat är bästa vägen till elevernas intresse. Meningsfulla uppgifter 

som är lagom svåra är grunden för att eleven ska uppleva medgång i sina studier. Gensvar och 

uppmuntran kan inte överskattas (ibid: 51–53). Vilka erfarenheter har eleverna av skolan? 

Den frågan ställer jag i uppsatsens empiriska del.  
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2.4 Förändringsbara förklaringar till motivationen  
2.4.1 Attityder 

Motivation beskrivs av Robert Gardner (I: Abrahamsson 2009:207) som viljan att lära sig 

målspråket, och den grad av ansträngning som läggs ned på uppgiften, medan attityder har att 

göra med inlärarens föreställningar om och värderingar av i första hand målspråket, 

målspråkstalarna och målspråkskulturen, men även gällande den egna gruppen, själva L2-

inlärningen, samt språk och språkinlärning i största allmänhet. Inlärarens attityder påverkar 

motivationen, som i sin tur har direkta och tydliga effekter på L2-inlärningen – attityder har 

således endast indirekta effekter på inlärningen.     

     Einarsson (2009:51) talar också om att olika språk är olika mycket värda. Det kan rimligen 

vara en förklaring om exempelvis invandrare från arabisktalande länder visar sig vara lågt 

motiverade till att lära sig svenska som talas av 9 miljoner människor – betydligt färre än alla 

de nationaliteter som talar arabiska. Nyttan av att lära sig det nya språket är begränsad om 

man ser Sverige som språngbräda till en utbildning och ett jobb i exempelvis London. I så fall 

skulle motivationen att lära sig världsspråket engelska vara betydligt högre.  

     Vilka känslor ett språk framkallar påverkar också attityderna till språket, skriver Einarsson 

(ibid:219–220). Kanske låter vissa språk mjuka och snälla, andra kantiga, kanske rentav 

aggressiva. Det är inte heller otänkbart att ett och samma språk kan framkalla olika attityder 

hos olika inlärare beroende på deras språkliga bakgrund. Det skulle i så fall kunna påverka 

motivationen att lära sig språket.   

     Även rösten och kroppens uttryck kan påverka människors attityder till ett språk, 

framhåller Einarsson (ibid:315). Talas arabiska med högre eller lägre röstläge än svenska? 

Använder människor från mellanöstern mer eller mindre kroppsspråk än vad vi gör? Det 

skulle i så fall, enligt det teoretiska resonemanget ovan, kunna påverka arabisktalandes 

attityder och motivation till att lära sig svenska.  

     Attityderna till andraspråkets talare påverkar också motivationen och lärandet, skriver 

Abrahamsson (2009:199–200). Om inläraren har en uppskattande attityd till andraspråkets 

talare, men en negativ inställning till den egna identiteten och gruppen, kan det bli så att 

andraspråket lärs in på en hög nivå, medan förstaspråket prioriteras lågt. Han poängterar att 

den som är motiverad att lära sig mer av sitt förstaspråk parallellt med andraspråksinlärningen 

får en dubbel kompetens som stärker båda språken, så kallad additiv tvåspråkighet. En 

kanadensisk kvalitativ studie av Henry John Feenstra (2006) omfattande 124 engelsktalande 

grundskolelever i nionde årskursen visar att motivationen att lära sig franska påverkades av 
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elevernas inställning till fransktalande människor. Forskarna fann också att föräldrar som 

hade en positiv inställning till fransktalande människor gav sina barn stöd att lära sig franska.   

     Språkforskaren John Schumann (1986) har utvecklat en teoretisk modell som går ut på att 

olika inlärare intar olika grad av social och psykologisk distans till målspråket, 

målspråkstalarna och målspråkskulturen. Låg grad av distans medför framgång med 

andraspråksinlärningen. Påpekas bör att Schumann inte likställer hög grad av distans med låg 

motivation att lära sig det nya språket. Det är framgången med språkstudierna som enligt 

Schumann gör halt när invandrare upplever hög grad av distans. Det jag vill pröva med min 

uppsats är ändå om det finns ett direkt samband mellan hög distans och låg motivation. Det är 

sannolikt så att den som främjar sig känslomässigt från målspråkskulturen och dess språk 

också upplever låg grad av motivation att lära sig språket.  

     Schumann (ibid) ser ett antal faktorer som påverkar inlärningen. Om L1- gruppen är 

socialt dominant (exempelvis ekonomiskt, politiskt, kulturellt) eller dominerad av L2-gruppen 

hämmas läroprocessen. Optimalt är när det råder en social balans mellan inlärargruppen och 

målspråksgruppen. Vidare, om inläraren agerar bevarande av sitt språk, sin kultur och sina 

värderingar missgynnas inlärningen av målspråket. Bäst är om integrationen blir additiv, 

enligt Schumann. Att helt ge upp sin egen kultur och sitt eget språk är aldrig bra.  

     Vidare missgynnas språkinlärningen om L2-gruppen har stor institutionell autonomi 

(skolor, kyrkor, föreningar, affärsrörelser), fortsätter Schumann (ibid). När L2-gruppen och 

L1-gruppen delar sociala inrättningar gynnas målspråksinlärningen. Om sammanhållningen 

inom L2-gruppen är stor, och om gruppen dessutom är stor, minskar kontaktytan med 

målspråkets talare, vilket missgynnar inlärningen. Den gynnas däremot om grupperna har 

liknande kultur och om positiva attityder råder, helst i båda riktningarna. Även den planerade 

vistelsetiden är avgörande för språkutvecklingen. I de fall inläraren har för avsikt att stanna 

permanent gynnas inlärningen.  

     Schumann (ibid:379–392) talar också om att det finns fyra sekundära, psykologiska 

faktorer, vid sidan om de sociala. Om inläraren inte upplever vare sig språk- eller 

kulturchock, har hög motivation att lära sig det nya språket, samt är öppen och inte känner sig 

hotad av att den nya kulturen och det nya språket tränger allt djupare in i den egna personen, 

så leder det till språkframgång. Uppsatsen behandlar attityder i den empiriska delen.  

      

2.4.2 Den nuvarande undervisningens kvalité  
Skriften Språket är kulturens spegel utgiven av Språkpedagogiska institutet (1995:18) 

poängterar det närmast självklara i sammanhanget: undervisningens betydelse för 
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motivationen. Författarna betonar inte minst vikten av en individualiserad undervisning som 

möter var och ens behov. Boken bygger inte på forskning, men de råd som författarna ger är 

högst allmänna.  

     Pintrich och Schunk (2002:6) talar om att tydliga morötter kan ha en omedelbar effekt på 

elevernas motivation. Jag håller för troligt att en lärare också kan uppnå goda resultat genom 

att presentera hot som kan bli verklighet om eleverna inte gör det ena eller det andra. Många 

av mina kollegor vittnar om att kommentaren ”Det här kommer på provet” brukar generera 

uppmärksamhet. 

     Pedagogik- och sociologiforskarna Lennart Svensson och Anna Hedin (2011: 51–53) 

skriver att undervisningens kvalité är vägen till elevernas motivation och framgång med 

studierna. Forskarna menar vidare att elevens attityder och behov av studierna påverkar 

motivationen, men även graden av stimulans som undervisningen innebär. Elevens känsla för 

studierna, läraren och kamraterna spelar stor roll. Ett positivt, stödjande, tillåtande, 

demokratiskt och tryggt klimat är bästa vägen till elevernas intresse. Meningsfulla uppgifter 

som är lagom svåra är grunden för att eleven ska uppleva medgång i sina studier. Gensvar och 

uppmuntran kan inte överskattas. 

     I uppsatsens empiriska del frågar jag eleverna hur de upplever den nuvarande 

undervisningen. Tidigare erfarenheter av skolan hör till de beständiga förklaringarna eftersom 

det inte går att göra något åt det som redan har hänt i hemlandet eller Sverige.  

 

2.4.3 Det kulturella och ekonomiska kapitalet 

Abrahamsson (2009:63) anser att ekonomiska förutsättningar, olikheter i 

utbildningsbakgrund, erfarenheter och traditioner som personer från olika sociala klasser har 

med sig till det nya landet och till klassrummet har effekter på inlärningen. Pintrich och 

Schunk (2002:401) skriver att familjens engagemang i skolarbetet bestämmer elevens 

motivation. Mindre resurser hemma, sämre förberedelser för skolkulturen, och inadekvat 

förståelse för värdet av skolan präglar lägre sociala klassers barn som är mindre motiverade 

till skolarbetet. Familjer som är rika på intresseaktiviteter stimulerar barnens lust att lära sig. 

Dessa familjer inkorporerar också barnen när det gäller att sätta upp mål och fatta beslut. En 

kvantitativ studie av niondeklassare i Puerto Rico, gjord av forskaren J Geoffrey Starron 

(2009), visar att elever med föräldrar som bara gått grundskolan är mindre orienterade mot 

integration och mindre intresserade av främmande språk i skolan. 
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Man kan diskutera om inte den här kategorin borde höra till genren beständiga förklaringar. 

Men trots allt kan exempelvis ekonomiska förutsättningar, likt föräldrars engagemang i 

barnens skolarbete, ändra sig. Därför har jag valt att föra den till de förändringsbara 

förklaringarna.  

 

2.4.4 Kontakt med svenskar  

Ett resultat som flera studier har belagt är att språkinlärningen blir framgångsrik när den sker 

tillsammans med människor som talar språket, skriver tvåspråkighetsforskaren Björn 

Hammarberg (2007:55). Ett språk som uppstår i interaktion blir successivt internaliserat och 

tillgängligt för individen att bruka på egen hand. Ett viktigt konstruktivt inslag i denna 

process är den språkliga stöttning som inläraren får av språkligt mer kompetenta 

samtalspartner i form av tolkningar, rättelser, ifyllnader och omformuleringar av det sagda. 

     Inger Lindberg (2013), även hon tvåspråkighetsforskare, behandlar interaktionen mellan 

andraspråksinläraren och förstaspråkstalarna. Hon framhåller att förstaspråkstalarnas attityder, 

förståelse och tolerans för alternativa samtalsstilar och kulturspecifika 

kommunikationsmönster har avgörande betydelse för kvaliteten på interaktionen och 

inlärningen. Starrons (2009) studie av niondeklassarna i Puerto Rico visar att de som har 

positiva attityder till främlingar, inte minst amerikaner, och en önskan att lära sig engelska för 

att bättre kunna integreras i den engelsktalande kontexten, var mer motiverade till 

språkstudierna. 

     Man kan invända att den här kategorin tangerar, eller rentav överlappar, kategorin attityder 

som förklaring till motivationen. Jag anser dock, likt flera motivationsforskare, att kontakter 

med målspråkets talare förtjänar en egen kategori eftersom det exempelvis mycket väl kan 

förhålla sig så att inläraren har stor kontaktyta med målspråkstalarna, men ändå mycket 

negativa attityder till dem. Kontaken med målspråkstalarna lär då förbättra L2-språket, även 

om resultatet rimligen hade blivit ännu mer utslagsgivande om attityderna till 

målspråksutövarna dessutom hade varit positiva. Frågan behandlas i uppsatsens empiriska del.  

 

2.4.5 Motivationens drivkrafter 
Motivationen kan antingen vara integrativt- eller instrumentellt orienterad, skriver 

Abrahamsson (2009:207–208). En inlärare som har en hög grad av integrativ motivation är 

intresserad av målspråket, folket som talar språket och landets kultur och samhällsliv. En 

sådan inlärare strävar efter att bli socialt accepterad av målspråkstalarna och vill kunna umgås 
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med dessa på målspråket. Instrumentell motivation uppstår då inläraren ser L2-inlärningen 

som en investering, ett verktyg för att uppnå någonting annat. Det kan vara ett bra jobb eller 

en bra utbildning, eller något annat praktiskt som L2-kunskaperna kan föra med sig. Den 

integrativa motivationen har visat sig vara mest utslagsgivande för L2-inlärningen när det 

gäller att nå en inföddlik eller nästan infödd behärskning av målspråket, men även den 

instrumentella motivationen har visat sig ha signifikanta effekter. 

     Fransson (1978:126) gör likt många inlärningspsykologer en uppdelning i yttre och inre 

motivation. Den inre motivationen har med ämnets relevans för individen att göra, medan den 

yttre styrs av en önskan om att prestera bra på ett prov. Jag anser att det är sannolikt att 

prestationerna kan variera beroende på om det är den inre eller den yttre motivationen som 

styr. Man kan också tänka sig att den inre motivationen har andra orsaker än den yttre. 

Fransson kom fram till att de som var både inre och yttre motiverade presterade allra bäst vid 

ett läsförståelsetest. Det skulle i så fall betyda att lärare dels bör satsa på tydliga krav med 

återkommande inslag av prov av olika slag, och dels försöka bidra till att öka den inre 

motivationen, i den mån det går.  

     Till kategorin motivationens drivkrafter bör man kunna räkna företeelsen ensamhet, som 

psykologiforskaren Donald Laming (2004:155) kopplar till motivation. I alla tider har 

påtvingad ensamhet använts för att straffa människor som inte följer lag och ordning, 

familjens regler och normer, klasskamraternas syn på hur man ska bete sig på skolgården etc. 

Lamings poäng är att ingen människa överlever en längre tids påtvingad ensamhet utan men 

för resten av livet.  

     Ensamkommande flyktingbarn som återfinns i svenska som andraspråksgrupperna i såväl 

grundskolan som gymnasiet har i någon mening tvingats till ensamhet. En del har visserligen 

valt att fly sitt hemland, men alternativet var troligen så avskräckande att flykten närmast är 

att likna vid ett straff. Det är rimligt att denna ensamhet påverkar motivationen negativt. Inte 

minst för att det saknas föräldrar som kan hjälpa till genom att ha förväntningar och sätta upp 

mål för andraspråksstudierna. Man kan visserligen också tänka sig att de ensamkommande 

flyktingbarnen inser nödvändigheten av att lära sig svenska när föräldrar som kan stödja, inte 

minst ekonomiskt, saknas. Är de elever som bor själva och saknar föräldrar mer eller mindre 

motiverade att lära sig svenska? Är ensamheten en drivkraft till motivationen, eller fungerar 

den som en bromskloss? Uppsatsen ställer operationaliserande frågor kring ämnet. Man kan 

invända att den här kategorin är onödig och täcks av förklaringar som hör till kategorin 

attityder. Dock kan det mycket väl förhålla sig så att man har instrumentellt orienterad 

motivation – man vill kanske ha ett speciellt eftertraktat yrke – men man har inget som helst 
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intresse av målspråket och dess utövare, trots att man ser mycket positivt på människor som 

talar L2-språket. Den här uppdelningen i kategorier gör också flera motivationsforskare.        

   

2.5 Sammanfattning av forskningsläget och presentation av 

uppsatsens analysmodell 
Forskningen pekar alltså på en rad faktorer som kan påverka motivationen att lära sig något i 

allmänhet, men även motivationen att lära sig ett andraspråk. I matrisen nedan presenteras de 

förklaringar till motivationen som har förts upp på dagordningen och som det här avsnittet har 

beskrivit. 

 

Beständiga förklaringar 
 

Förändringsbara förklaringar 
 

1. Personligheten och identiteten  

2. Intelligens och språktalang  

3. Hälsan och självförtroendet  

4. Åldern 

5. Språkbakgrund 

1. Attityder 

2. Undervisningens kvalité 

3. Det kulturella och ekonomiska kapitalet 

4. Kontakt med svenskar 

5. Motivationens drivkrafter 

 

Eftersom svenska som andraspråk, liksom andraspråksstudier som utgår från andra språk, är 

ett relativt nytt fält inom forskningen är det inte orimligt att det finns fler faktorer som kan 

påverka motivationen, faktorer som forskningen ännu inte har lyft fram. Det är möjligt att 

kategorierna ovan i litteraturgenomgången är heltäckande, men det kan finnas delförklaringar 

inom kategorierna som forskningen ännu inte har fångat in. Den här uppsatsen fortsätter 

därför upptäcktsfärden att söka efter fler tänkbara faktorer som kan öka eller minska 

motivationen.  

     I en svensk kontext bedömer jag efter en forskningsgenomgång att en sådan ansats kan 

fylla en viktig funktion. Många av de förklaringar som forskningen har pekat på ovan – 

inflytandet av självförtroendet, attityderna, personligheten, föräldrarnas attityder etc – är av 

sådan karaktär att de kan påverka motivationen att lära sig vad som helst. Som lärare i 

svenska som andraspråk är min upplevelse av elevernas agerande dock den att de 

förutsättningar som andraspråkseleverna brottas med – ofta svåra omständigheter med flykt 

från krig, föräldrar och vänner till ett nytt okänt land redan som barn – är så unika att 
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kategorierna ovan kanske inte räcker för att förklara det komplexa handlingsmönster som ter 

sig så svårtolkat men lika fullt spännande.  

     Dessutom vore det en alltför diger uppgift, att här i en uppsats på fördjupningsnivå, 

försöka fastställa kausala samband, så om ansatsen endast vore att testa en av alla tänkbara 

delförklaringar, som exempelvis självförtroendets inverkan på motivationen. Det krävs 

sannolikt åtskilliga intervjuer, alternativt väl avvägda skattningsfrågor i en omfattande enkät, 

för att komma fram till om en person har bra eller dåligt självförtroende, och om detta i så fall 

ökar eller minskar motivationen att lära sig svenska som andraspråk.  

     Jag kommer däremot att ställa frågor till eleverna som prövar de olika befintliga 

förklaringarnas giltighet, men det är framförallt för att sätta igång tankarna hos 

intervjupersonen så att hon själv kan komma på varför hon är motiverad eller inte. Kanske går 

det att se ett mönster, att starkt självförtroende borgar för hög motivation. Intervjuunderlaget 

kan dock aldrig bli tillräckligt stort i en uppsats på fördjupningsnivå för att tala om 

representativitet. Jag försöker lirka fram eventuellt nya förklaringar genom att ställa eleverna 

inför gamla förklaringar, med målet att utveckla teorier för fortsatta studier. Nya förklaringar 

är dock inget självändamål. Befintliga förklaringar har lika stort värde, om de stämmer bättre 

med verkligheten.  

     Den analysmodell jag använder mig av utgår från en sortering av svaren i kategorier som i 

stort följer avsnittet 2.3–2.4 – tidigare forskning och teorier inom området. Kodning, som är 

vanligt vid kvantitativa studier med syftet att vikta vilken kategori som är mest relevant, är 

inte aktuellt i den här uppsatsen. Eventuellt nya kategorier tillkommer, mindre relevanta faller 

bort som jag har gjort klart redan i föreliggande kapitel vid genomgången av respektive 

kategori. Mer om hur analysen och tolkningen av materialet går till följer i avsnitt 3.2.  
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3. Metod och urval  

Jag börjar föreliggande kapitel med att i avsnitt 3.1 beskriva uppsatsens informanter. 

Insamlande, bearbetning och presentation av materialet i det efterföljande kapitlet resultat och 

analys beskrivs därefter i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 diskuteras uppsatsens metod och urvalet av 

informanter. Slutligen i avsnitt 3.4 presenteras de etiska överväganden som hör till studien.  

 

3.1 Beskrivning av informanterna 
Uppsatsens empiriska del utgår från sex elever med invandrarbakgrund som läser svenska 

som andraspråk på gymnasiet. Eleverna har antingen bott i Sverige hela livet, eller så har de 

kommit hit som barn eller ungdomar. Gemensamt för dem alla är att de har minst en förälder 

med annat modersmål än svenska. I de fall eleverna bor tillsammans med sina föräldrar har de 

helt eller delvis vuxit upp i en flerspråkig miljö där det språk som talas i familjen i första hand 

inte är svenska.  

     Även elevernas lärare och jag som forskare bidrar till de empiriska data som 

undersökningen bygger på. Jag väljer alltså ut sex elever som en och samma lärare på skolan 

har i ämnet svenska som andraspråk. En undervisningsgrupp består av fyra elever, en av två. 

Läraren bedömer att tre är motiverade att lära sig svenska, tre är omotiverade. De motiverade 

och de omotiverade är dock inte lika motiverade och omotiverade, vilket framgår av 

uppsatsens undersökning. Samtliga elever i de två grupperna ställer alltså upp vilket får 

betecknas som en fördel, bland annat eftersom även gruppdynamiska aspekter som 

kurskamraternas normerande inverkan på motivationen undersöks.  

Här följer en presentation av informanterna: 

 

Intervjuperson 1 – Muhammed  

Ålder och tid i Sverige: 19 år, hit när han var två år 

Ursprung: Kurdistan 

Bor: tillsammans med sin biologiska familj 

Språk som talas hemma: kurdiska med föräldrarna, svenska med syskonen 

Språkbehärskning: svenska, engelska och lite kurdiska (svenska bäst)  

Skolbakgrund: svensk skola från sex års ålder 

Utbildning: vård– och omsorgsprogrammet, årskurs 3 
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Intervjuperson 2 – Maria 

Ålder och tid i Sverige: 18 år, hit när hon var 13 år 

Ursprung: Somalia 

Bor: tillsammans med sin biologiska pappa och hans nya sambo, mamma kvar i Somalia 

Språk som talas hemma: somaliska med föräldrarna, svenska med halvsyskonen 

Språkbehärskning: somaliska, svenska, engelska och lite arabiska (somaliska bäst) 

Skolbakgrund: somalisk skola av hög kvalité med utländska lärare från sex års ålder 

Utbildning: vård- och omsorgsprogrammet, årskurs 2 

 

Intervjuperson 3 – Sofia  
Ålder och tid i Sverige: 19 år, hit när hon var 16 år 

Ursprung: Afghanistan och Iran 

Bor: ensam, mamma kvar i Iran 

Språk som talades hemma: dari (modersmål) och persiska  

Språkbehärskning: dari, persiska, engelska, svenska (dari bäst) 

Skolbakgrund: olaglig privatundervisning i Iran, grundskolenivå  

Utbildning: naturvetenskapligt program, årskurs 1 

 

Intervjuperson 4 – Doris 

Ålder och tid i Sverige: 19 år, hit när hon var 15 

Ursprung: Somalia 

Bor: tillsammans med mamman och systern, pappan död 

Språk som talas hemma: somaliska och svenska 

Språkbehärskning: somaliska, svenska, engelska (somaliska bäst) 

Skolbakgrund: grundskolan i Somalia, årskurs åtta och nio i Sverige  

Utbildning: vård- och omsorgsprogrammet, årskurs 3 

 

Intervjuperson 5 – Marat 

Ålder och tid i Sverige: 19 år, hit när han var 15 

Ursprung: Afghanistan, men har växt upp i Iran 

Bor: i svensk fosterfamilj 

Språk som talas hemma: dari och persiska i Iran, svenska i fosterfamiljen 

Språkbehärskning: dari, persiska, svenska, engelska  
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Skolbakgrund: En afghansk lärare undervisade tolv elever olagligt i Iran, familjen saknade 

uppehållstillstånd 

Utbildning: 3-årigt industriprogram, går årskurs 1 

 

Intervjuperson 6 – Helena  

Ålder och tid i Sverige: 18 år, hit när hon var 7  

Ursprung: Armenien 

Bor: tillsammans med sin biologiska mamma och pappa 

Språk som talas hemma: armeniska och svenska 

Språkbehärskning: armeniska (modersmål), svenska, ryska och engelska 

Skolbakgrund: grundskolan i Sverige, dock inte läst engelska förrän i sjuan på grund av 

långsam språkutveckling i svenska 

Utbildning: vård- och omsorgsprogrammet, går årskurs 3, men svenska som andraspråk 

årskurs 2 

 

3.2 Insamlande, bearbetning och presentation av materialet 

Undersökningen bygger på intervjuer som genomförs i ett litet konferensrum som ligger 

avskilt från korridorerna där många elever cirkulerar. Jag spelar in intervjuerna med min 

”smartphone” och antecknar dessutom, bland annat för att kunna koppla intervjusvar till 

gester, tonfall och mimik. Intervjuerna pågår i en timma, bara i något fall närmar sig 

intervjutiden 90 minuter. 

     Intervjuerna har en låg grad av strukturering: Frågorna är öppna, de har inga bestämda 

svarsalternativ som intervjupersonerna måste välja bland. De får själva formulera sina svar. 

Frågorna formuleras också olika för att stämma överens med den intervjuades språkbruk och 

personlighet. Målet är att intervjupersonen ska känna sig bekväm och berätta så ärligt som 

möjligt.  

     Jag testar de förklaringar som tidigare forskning har fört upp på agendan för att sätta igång 

intervjupersonens tankar, få henne att fundera kring orsakerna till motivationen att lära sig 

svenska. Jag börjar med bakgrundsfrågor och fortsätter med att låta intervjupersonen beskriva 

sin motivation att lära sig svenska. Sedan frågar jag varför de är motiverade eller inte 

motiverade att lära sig svenska, men med andra ord än varför som kanske kan uppfattas som 

en krävande fråga. Därefter ställer jag intervjupersonen inför intervjuguidens (bilaga 1) teman 

eller frågeområden. Sist frågar jag återigen varför. I de fall intervjupersonen inte självmant 
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kommer in på orsakerna till motivationen eller bristen på motivation efter mina inledande 

omformulerade ”varför-frågor”, fortsätter jag med de öppna frågeområdena i intervjuguiden 

och överför till operationaliserande frågor som exempelvis: Kan du beskriva din uppväxt?     

     Intervjuguiden har inga frågor eftersom frågorna ska formuleras i stunden och anpassas till 

intervjupersonen. Ordningsföljden och delaspekter av intervjun bestäms av intervjupersonen, 

mina följdfrågor faller också ut under intervjun. Det betyder att alla intervjupersoner inte får 

samma följdfrågor. Däremot ställs alla inför samma frågeområden: erfarenheter av skola och 

utbildning i hemlandet, uppväxten i familjen och med vänner, erfarenheter av skolan i 

Sverige, den sociala situationen i Sverige etc. Kan du berätta om…? och frågeområdena. Det 

är modellen för de operationaliserande frågorna som utgår från ämnena som presenteras i 

intervjuguiden.  

     Direkt efter intervjuerna skriver jag ut och transkriberar ljudupptagningarna. Genom att 

inte låta informationen ligga orörd ens över natten har jag kvar minnesbilder av gester, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk etc. Jag lyssnar av hela intervjuerna flera gånger och skriver ut 

och justerar svaren samtidigt. Svar som inte alls är relevanta tar jag inte med. Vid 

transkriptionerna markerar jag för pauser, skratt, höjd röst etc. Intervjuarens frågor markeras 

med F: forskare, och intervjupersonens svar markeras med I: intervjuperson. Det blir alltså en 

ordagrann utskrift, med kommentarer av forskaren inom klammerparentes, och i kronologisk 

ordning. Efter att jag har gjort utskrifterna sorterar jag in svaren under rätt kategori. Vissa 

svar kan passa i flera kategorier. Det gäller framförallt att sortera alla intervjusvar efter 

samma principer. I huvudsak sorteras informationen enligt samma indelning i kategorier med 

förklaringar till motivationen som i avsnitt 2. Några kategorier har alltså fallit bort, ett par har 

tillkommit. Analyser och tolkningar som stöds av beskrivningar av exempelvis kroppsspråk 

gör jag direkt efter denna sortering i kategorier.  

     Hur går analysen och tolkningen av intervjuerna till? Hur självständigt svaret är utan 

styrning från mig spelar roll. Gester, mimik, tonfall och upprepningar är lika viktiga som 

orden. Givet mitt syfte att söka efter tänkbara förklaringar till motivationen att lära sig 

svenska som andraspråk gör jag inte några utförligare redovisningar och analyser av huruvida 

förklaringarna som tidigare forskning har pekat på stämmer eller inte för intervjupersonerna. 

Forskningsfråga två lyder: Finns det någon som helst giltighet i de förklaringar till 

motivationen som forskningen redan har fört fram? Alla svar från intervjuerna återberättas 

inte heller i resultatdelen. Jag ger exempel på svar.  

     Syftet med analysen är att ge läsaren ökad kunskap utan att hon ska behöva gå igenom alla 

data själv. Jag strävar därför efter att motivera tolkningar, analyser och slutsatser. Tolkning 
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innebär att forskaren ska förstå materialet, men även läsaren ska förstå materialet. Jag 

försöker därför diskutera alternativa tolkningar av intervjusvaren. Till den försiktighet som är 

vägledande för analysen av intervjusvaren hör också att jag försöker reflektera över mitt eget 

inflytande på intervjupersonerna. Analys och kopplingar till tidigare forskning görs i samband 

med att intervjusvaren presenteras. Förfarandet kräver mindre utrymme än om intervjusvar 

skulle upprepas i ett avslutande kapitel avsett enbart för analys, tolkning och testning av 

resultatens överensstämmelse med tidigare forskning. Slutligen leder den kvalitativa analysen 

fram till några nya begrepp och modeller. De berättelser och bilder som jag försöker gestalta 

är grunden för dessa modeller. Nya teman och mönster genererar hypoteser och teorier som 

framtida studier kan arbeta vidare med.  

     Jag låter även eleverna själva skatta sin motivation att lära sig svenska på en skala 1–5. 

Läraren och jag som forskare skattar på samma sätt hur motiverade de sex eleverna är. Genom 

att jämföra och analysera de tre skattningarna kan intervjupersonernas svar bättre förstås och 

tolkas. Hur går skattningarna till? Jag ber eleverna placera sig själva på en skala som jag ritar 

upp på ett papper. Hur motiverad anser du att du är att lära dig svenska? Jag förklarar att jag 

med motiverad menar intresserad, engagerad, målmedveten, att du kämpar och försöker göra 

bra ifrån dig. Fem betyder maximalt motiverad, noll betyder att man inte är motiverad alls. 

Jag sa samma sak till läraren som fick placera eleverna på samma skala. Hon fick inte se 

elevernas skattningar innan hon gjorde sin skattning. Jag har inte heller sett lärarens skattning 

av eleverna före att jag själv skattade eleverna. Däremot har jag sett elevernas skattningar av 

sig själva innan jag skattade eleverna efter intervjuerna. Det har påverkat min skattning. Men 

när jag skattar informanternas motivation utgår jag från samtliga intervjusvar och den bild jag 

under samtalet gjort mig av elevens motivation att lära sig svenska. Samtalen med övriga 

elever, som ibland jämför sig och kommenterar sina kamrater, bidrar delvis också till min 

skattning. Men hur informanterna beskriver sin egen motivation och sina insatser i ämnet 

svenska som andraspråk är huvudsakligen det som ligger till grund för min skattning. 

      

3.3 Diskussion av vald metod och urval av informanter 

De tänkbara metoder som står till buds för den här studien är experiment, intervjuer, 

skattningar och tolkningar av läraren, observationer och enkäter som bygger på självskattingar 

av eleverna. Pintrich och Schunk (2002:6) säger att en kombination av metoder kan ge bäst 

resultat. Jan Trost (2010:30–31), professor i socialpsykologi och sociologi, skriver att det är 

sällan en undersökning är antingen bara kvalitativ eller kvantitativ. Ofta finns det inslag av 



! )&!

båda metoderna. Även den här uppsatsen har i någon mening kvantitativa inslag: Om tre av 

sex intervjupersoner återkommer till samma förklaring ökar värdet, även om det inte går att 

fastställa om motivationen ökar eller minskar givet denna faktor. Det är det teoretiska bidraget 

som i så fall stärks, inte det empiriska underlaget för representativa slutsatser gällande hela 

populationen svenska som andraspråkselever på gymnasiet. Momentet med skattning av 

motivationen att lära sig svenska är också en form av kvantitativt inslag.  

     Kvalitativa intervjuer fyller sin funktion när man vill undersöka vad den enskilde menar 

och hur han eller hon tänker och känner, fortsätter Trost (ibid:30–31). Staffan Stukát (2011: 

36) skriver på samma sätt att intervjuer passar när vi vill karaktärisera och gestalta, tolka och 

förstå, men sämre när vi vill generalisera. Det stämmer med den här uppsatsens syfte som inte 

har som mål att kvantifiera. Undersökningen har alltså endast ett teorigenererande syfte. Man 

hade kunnat avgränsa studien till några frågeområden som tidigare forskning pekat ut som 

angelägna. Det hade underlättat analysen med bara ett fåtal fasta kategorier, men det vore att 

styra intervjupersonerna för mycket, framförallt eftersom syftet också är att söka efter 

eventuellt nya förklaringar till motivationen att lära sig svenska. En enkät eller fortsatta 

intervjuer i en kommande studie kan göra sådana avgränsningar.  

     Stukát (ibid:109) poängterar också att forskarens förförståelse – egna tankar, känslor och 

erfarenheter – är en viktig tillgång vid bland annat bearbetningen av materialet i en kvalitativ 

studie. Jag har flera års erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk. En sådan 

bakgrund kan ge värdefulla förkunskaper, men också förutfattade meningar som skymmer 

sikten både i min yrkesutövning och som uppsatsskrivare. Validiteten i en kvalitativ studie 

beror på hur väl forskaren lyckas använda sin förförståelse genom hela forskningsprocessen, 

skriver Stukát. Det skriver jag under på.  

     Jag anser att kvalitativa studier kan passa bäst inom områden där det saknas forskning. Det 

saknas inte forskning när det gäller andraspråksinlärning och motivation, men den är 

begränsad, i synnerhet i en snäv kontext motivation och svenska som andraspråksinlärning. 

Hur vet jag att den är begränsad? För att de flesta primärkällorna är på engelska och är 

skrivna av utländska forskare och behandlar en utländsk kontext, och för att den svenska 

litteraturen främst bygger på teoretiska modeller och sekundärkällor. Att litteraturen är 

begränsad beror troligen framförallt på att forskningsämnet svenska som andraspråk är en 

relativt ny disciplin.       

     Vid en enkätundersökning kan frågorna missförstås utan att forskaren har möjlighet att 

förtydliga. Missförstånd kan visserligen även uppkomma vid en intervju, utan att forskaren 

förstår att så är fallet. Intervjuarens förmåga och färdigheter, goda förkunskaper och 
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psykologiska förmåga avgör kvalitén. En annan orsak till att jag valde bort enkäter är att 

bortfallet troligen skulle bli stort om ambitionen vore att få in åtminstone 60 enkätsvar. 

Många andraspråkselever är omotiverade att gå till lektionerna och delta i undervisningen, 

berättade elevernas lärare. Det skulle troligen ge ett skevt resultat. Inom ramen för en uppsats 

på fördjupningsnivå är det då bättre att välja ut ett litet antal elever, ungefär hälften 

motiverade och hälften omotiverade. Det visade sig att bortfallet blev lika med noll. Samtliga 

elever ställer upp i de två undervisningsgrupperna.  

     Metoden intervjuer innebär ändå både fördelar och nackdelar. Ett problem som bör beröras 

här är intervjuareffekten, att svaren anpassas för att jag inverkar hämmande på eleverna. 

Kanske känns det genant att rakt och rättframt berätta om sin låga motivation, eller om 

känsliga detaljer av personlig natur. Problemet med intervjuarens påverkan finns alltid: 

ordval, gester, tonfall och ansiktsuttryck, som ofta är omedvetna reaktioner, kan påverka den 

information intervjupersonen lämnar och ge låg reliabilitet. Men jag håller inte med Trost 

(2010:103) om att man inte kan fråga varför. Det är möjligt att just ordet varför låter som 

kritik när det formuleras i en förväntansfull, eller kanske rent av krävande, intervjuares mun. 

Men jag anser att man kan fråga varför med andra ord, exempelvis: Hur ser du på det här med 

att du är så starkt motiverad att lära dig svenska, vad kan det bero på? Att inte alls låta 

eleverna hjälpa till med analysen vore att underkänna deras kompetens och överskatta sin 

egen. Hur forskaren hanterar informationen är istället det som avgör reliabiliteten, anser jag.  

Min erfarenhet är också den att eleverna inte är så känsliga att de inte skulle klara av en fråga 

som liknar ”varför-frågan”. Om man som intervjuare lyckas bygga upp ett förtroende, om 

man lyckas signalera en äkta nyfikenhet att vilja förstå, då är risken betydligt mindre att de 

känner sig trängda, anklagade eller kritiserade.  

     Ett annat problem med intervjuer är bristen på replikerbarhet som Stukát (ibid:36) talar 

om. Ingen kan göra om studien och räkna med att få exakt samma resultat. Om detta är 

möjligt med enkätstudier är visserligen inte heller självklart, men med enkäter riskerar man 

inte, i alla fall i betydligt mindre utsträckning, att få ett annat resultat för att personkemin 

mellan intervjuare och informant är annorlunda för forskare två än för forskare ett. Ytterligare 

ett problem med intervjuer är tidsbegränsningen. Det är svårt att på 60 minuter pröva alla 

tänkbara förklaringar till motivationen. Upprepade intervjuer hade varit bra, men det är 

tveksamt om eleverna hade ställt upp så mycket. Förmodligen hade de inte sett nyttan för 

egen del.   

      Som beskrivs ovan i avsnitt 3.2 genomförs intervjuerna i ett litet konferensrum som ligger 

avskilt från korridorerna där många elever cirkulerar. Skolan är elevernas verklighet och jag 
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bedömer att miljön inte har hämmande inverkan. Tvärtom tror jag att tankarna får fart genom 

närheten till problemområdet skolan.  

     Det är inte säkert att validiteten är låg bara för att informanterna i en kvalitativ studie ger 

ett annat svar vid ett andra intervjutillfälle, skriver Patel och Davidsson (2011:106). En 

möjlighet är att låta informanterna läsa den färdiga texten och ta ställning till om det är en 

korrekt transkription, tolkning och analys. Det kan höja validiteten. Likadant kan validiteten 

höjas om forskaren beskriver hela forskningsprocessen så att de som tar del av resultaten kan 

bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren har gjort: hur forskningsproblemet 

uppkommit, forskarens förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur respondenterna valts 

ut, i vilken kontext och i vilka situationer studien har genomförts, hur information samlats in 

och transkriberats och hur analysen har genomförts (ibid:108–109). Jag anser att det är jag 

som forskare som ska bedöma och analysera svaren, det är inte elevernas jobb. Det vore 

dessutom mycket tidsödande att engagera eleverna i det här arbetet, tidsödande både för 

eleverna och för mig själv. Jag ber dem därför inte att läsa igenom utskrifterna.  

     När det gäller intervjuperson 1 gör jag en något mer utförlig presentation och analys. Det 

beror på att han är ett tydligt exempel på en elev som är omotiverad att lära sig svenska. Det 

är då extra intressant att leta efter förklaringar i hans fall. De informanter som befinner sig på 

mitten när det gäller graden av motivation att lära sig svenska bidrar inte lika tydligt till 

analysen, har jag bedömt. Intervjuperson Maria beskrivs även hon något mer fylligt, det för 

att hon representerar den andra ytterligheten; en person som är mycket motiverad att lära sig 

svenska. Dock blir den här presentationen inte fullt lika fyllig som i Muhammeds fall. Kanske 

är det så att ”hälsan tiger still”? Det är möjligen lättare att förklara varför någon inte är 

motiverad än varför någon är motiverad. Den slutsatsen har jag dragit efter att ha gått igenom 

ljudupptagningarna och transkriptionerna flera gånger – det finns fler tänkbara förklaringar 

till den bristande motivationen i Muhammeds fall än till motivationen i Marias, och fler i 

bådas än i övriga intervjupersoners.  

     Är skattningarna tillförlitliga? Läraren har mött eleverna många gånger, hennes skattning 

stämmer kanske därför bäst. Kanske vill eleverna framstå som intresserade inför mig, vilket 

kan leda till att de skattar sig själva för högt. Eller så känner de sig fria att äntligen tala fritt 

om sin motivation, vilket i så fall skulle leda till en korrekt skattning. Att de skattar sin 

motivation för lågt är mindre troligt. Den skattning som jag själv gör har kanske lägst 

reliabilitet. Jag har bara mött eleverna i cirka en timma. Man kan invända att jag inte borde 

sett elevernas skattning av sig själva innan jag gjorde min egen skattning av eleverna. Jag 
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valde att ta del av informanternas skattningar för att jag bedömde att det skulle höja 

tillförlitligheten i min egen kommande skattning.  

     I resultatdelen återkommer jag till resonemanget om skattningarnas tillförlitlighet. Redan 

här bör dock sägas att skattningarna av motivationen att lära sig svenska sannolikt inte är 

direkt avgörande för undersökningens resultat. Skattningarna fungerar som ett instrument som 

ska underlätta intervjuerna och även tolkningen och analysen av förklaringarnas teoretiska 

värde, inte säkerställa generella slutsatser gällande kausala riktningar och värdet av 

förklaringarna för hela populationen svenska som andraspråkselever på gymnasiet. Avsikten 

med skattningarna är inte heller att generera teorietiska modeller gällande inlärares 

motivationsnivå för ämnet svenska som andraspråk. Man kan därför argumentera att 

skattningarna inte borde ingå i resultatdelen. Jag valde ändå att låta frågan tillhöra 

undersökningen eftersom empiriska data inhämtas. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Jag har informerat skolledningen – rektorn som ansvarar för svenska som 

andraspråksundervisningen – om min studie, och hon har samtyckt till att jag genomför 

intervjuerna enligt den modell som beskrivs i uppsatsen. Jag har också sagt ja till att delge 

skolan resultaten för personalen på ett personalmöte efter att rektorn uttryckligen frågat mig. 

Fortfarande med samma krav på anonymitet, ingen elev ska kunna identifieras. Om jag 

lämnar ut uppsatsen däremot tror jag att en del lärare skulle kunna identifiera eleverna. Men 

det gör jag inte. Naturligtvis är jag medveten om att uppsatsen ändå kan nå ut till lärarna, om 

inte annat så på grund av offentlighetsprincipen.  

     Även eleverna kan känna igen varandra och kanske ta illa upp, i synnerhet i de fall då 

intervjupersoner uttalar sig negativt om någon annan intervjuperson. Jag har bestämt att de får 

uppsatsen av mig om de frågar efter den. Det är en risk jag tar, etiken kan gå förlorad på 

verklighetens bekostnad. Jag bedömer dock att den kritik som förs fram av eleverna mer är 

”hårda fakta”, redan kända självklarheter som sena ankomster och mobilanvändande under 

lektionstid. Det handlar egentligen inte om några värderingar av personen. Det bör därför inte 

innebära någon risk för konflikter eleverna emellan, har jag bedömt.  

     Patel och Davidsson (2011:41) säger att undersökningar kan vara till skada för de berörda. 

Att det är alltför lätt att väcka en försvarsattityd hos intervjupersonerna om de upplever att vi 

dömer eller kritiserar dem (ibid:75). En del informantsvar och en del analyser i den här 

uppsatsen kan eventuellt uppfattas som negativa för intervjupersonen. Jag försöker dock välja 
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bort information och framförallt reflexioner som är negativa. Det är naturligtvis en svår 

balansgång att skydda personens integritet, men samtidigt sträva efter att ge en korrekt bild. 

Etiken krockar återigen med forskningens krav på hög reliabilitet.  

     Vad gäller integriteten har jag tagit bort sådana personuppgifter som underlättar en 

identifikation. De rätta namnen har inte angetts, bara intervjuperson 1, 2 osv. och ett fingerat 

namn. För att inte riskera ett olyckligt sammanlänkande med en person som existerar av en 

ren slump har jag valt namn som inte alls är vanliga i det land eleven kommer ifrån. Trots 

detta förfarande finns risken att vänner har fått nys om deras medverkan.  

     Ingen av de intervjuade är under 18 år. Jag har därför inte behöver inhämta föräldrarnas 

samtycke. Det föll sig alltså så att en undervisningsgrupp bestod av fyra elever och en av två. 

Genom detta totalurval behöver ingen känna sig förbisedd. Jag besökte lärarens lektion och 

berättade för eleverna att jag skriver en uppsats på universitetet som handlar om motivation 

att lära sig svenska som andraspråk, och att det skulle vara värdefullt om de kunde hjälpa mig 

med lite information om både sig själva och hur de tror att det är för andra invandrare. Jag 

framhöll att det var frivilligt att delta. Jag informerade om att jag inte får berätta någonting för 

deras lärare, att inget kommer att påverka deras betyg och skolsituation.  

     Jag underströk också att jag har tystnadsplikt och inte får avslöja deras identitet i något 

annat sammanhang heller, och att de när som helst kan avbryta intervjun om de bestämmer sig 

för att inte vara med. Jag poängterade också att de inte behövde svara på alla frågor. Jag 

berättade för eleverna att intervjuerna beräknades pågå i ungefär en timma. Jag anser att jag 

sammantaget har uppfyllt kravet på informerat samtycke, som Trost (ibid:125) beskriver. 

Eleverna har fått veta rimligt mycket om ämnet, inte så mycket att jag har styrt dem mot 

bestämda svar, inte heller så lite att jag har dragit in dem i något som de inte har kunnat 

förutse innan. Eleverna har också fått ett papper – ett så kallat informantbrev (bilaga 2) – som 

i enlighet med den muntliga presentationen i klassrummet tillsammans med eleverna 

beskriver undersökningen.  
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Disposition och urval av kategorier 
I det här avsnittet följer jag alltså i stort samma indelning i kategorier som ovan under avsnitt 

2. Någon kategori har tillkommit som tidigare forskning inte har pekat på, ålder och 

språkbakgrund har fallit bort för att avgränsningar har varit nödvändiga. Jag har valt att göra 

analys och kopplingar till tidigare forskning i det här avsnittet eftersom det skulle innebära ett 

omfattande upprepande av intervjusvaren och berättelserna att föra dessa moment till det 

avslutande avsnittet diskussion. Först redovisar jag elevernas, lärarens och min egen skattning 

av intervjupersonernas motivation.  

 

4.2 Skattningar av motivationen att lära sig svenska som 

andraspråk 
Av tabell 1 framgår att elev 5, Marat, skiljer sig markant från de andra genom att han skattar 

sin egen motivation hela två steg högre än vad jag gör som forskare. Även läraren gör 

bedömningen att han är mindre motiverad att lära sig svenska än vad han själv anser att han 

är. Det faktum att han först kryssar nivå 5 men ändrar till 4 efter att jag frågar en gång till hur 

motiverad han anser att han är talar för att han antingen inte har tänkt efter ordentligt, eller så 

har han överskattat sitt intresse ganska mycket. Det är också möjligt att hans höga 

skattningsvärde speglar en önskan om att vara maximalt motiverad att lära sig svenska.       

     Skattningarna ska ange hur motiverade eleverna är, inte hur motiverade de önskar att de 

vore. Naturligtvis finns det en risk att validiteten sviktar, att svaren på frågan i tabell 1 inte 

mäter de faktiska förhållandena. Dock är skattningarna av motivationen att lära sig svenska 

inte avgörande för uppsatsens huvudfokus som är att söka efter möjliga förklaringar till 

motivationen. Skattningarna kan underlätta tolkningarna av intervjusvaren på 

forskningsfrågorna två och tre, men de är sannolikt inte oumbärliga. Jag berör frågan i 

avsnittet 3.3 där en diskussion om metod och urval förs. 

      När det gäller övriga intervjupersoner är det ganska små skillnader mellan de skattningar 

som läraren, forskaren och eleven själv gör. Det stärker den grund som skattningen förbereder 

inför analysen av intervjusvaren. Det kan tilläggas att läraren inte har fått se de andra två  
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Tabell 1. Skattning av elevens motivation att lära sig svenska. 5 betyder att eleven är 

maximalt motiverad. 

Elever/lärare Elev 1 

Muhammed 

Elev 2 

Maria 

Elev 3 

Sofia 

Elev 4 

Doris 

Elev 5 

Marat 

Elev 6 

Helena 

Lärarens 

skattning 

1 5 4 3 3 3 

Elevens 

skattning 

0 5 3 4.5 4 2.5 

Forskarens 

skattning 

1 4.5 4 3.5 2 2 

 
skattningarna, alltså min skattning och elevernas egen. Eleven har heller inte fått se min 

skattning och lärarens. Däremot såg jag alltså elevens skattning av sig själv. När 

intervjusvaren presenteras under kategorierna med förklaringar till motivationen att lära sig 

svenska visar jag exempel på de uttalanden som ligger till grund för min skattning av 

motivationen.   

     Här följer en presentation med citat av elevernas egen bedömning av sin motivation, 

uttalanden som också är avgörande för min egen bedömning av deras motivation. 

 

Intervjuperson 1 – Muhammed  

Han är inte motiverad alls: ”Skolan gör mig allmänt trött, jag blir deprimerad på morgonen 

när jag ska åka hit. Jag bryr mig inte, jag går in och ut i klassrummen, jag skolkar en del. Jag 

lägger inte ner någon energi”. Han markerar noll på motivationsskalan 0–5.  

 

Intervjuperson 2 – Maria 
”Jag är mycket motiverad, jag läser på helgerna när kompisarna är ute och hänger”. Hon gillar 

skolan och ser till att språkbada ordentligt genom att läsa mycket romaner. Hon tränar på att 

skriva, och tittar ofta på svenska barnkanaler tillsammans med sin halvbror. Hon ser även TV-

serier om läkare, ett ämne som intresserar henne eftersom hon läser till undersköterska. 

Kompisarna säger att hon läser väldigt mycket, de vill hellre att hon kommer ut. När hon har 

prov på måndagar läser hon hela helgen. Maria vill bli sjuksköterska, eller kanske läkare om 

betygen räcker. Hon markerar 5 på motivationsskalan.    
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Intervjuperson 3 – Sofia  

”Jag är mycket motiverad. Jag har fått kämpa för att få gå i skolan, jag är flitig”. Men hon 

markerar bara nivå tre på motivationsskalan.  

 

Intervjuperson 4 – Doris 
Hon beskriver sig själv som mittemellan ”latis” och ”pluggis”. Doris vill kunna svenska så 

bra att hon kan hjälpa sina barn med läxorna. Hon ser sin mamma som inte kan svenska 

särskilt bra. Hon får ingen hjälp av mamman med skolarbetet. Doris anser att det är viktigt att 

kunna svenska och engelska. Hon markerar 4.5 på motivationsskalan.  

 

Intervjuperson 5 – Marat 

Han säger först att han är maximalt motiverad, men han går sedan ner ett snäpp. Han läser 

aldrig läxor utanför skolan. ”Jag är inte nöjd, jag kunde kämpa mer”. Han säger att han inte 

skolkar, att han gör läxor och prov. På fritiden spelar han fotboll, så det finns inte tid för 

skolan. ”Jag läste mer för två år sedan”.  Han markerar först fem på motivationsskalan, men 

ändrar till fyra efter min undran om han verkligen är maximalt motiverad.  

 

Intervjuperson 6 – Helena  

Hon säger att hon är både motiverad och omotiverad. Hon placerar sig själv på mitten, 2.5, på 

motivationsskalan. ”Det blir som en tävling mellan oss tjejer i gruppen, de hade mer än mig 

förra gången, nu försöker jag slå dem”. Men hon läser aldrig romaner. Ibland tittar hon på 

svensk tv. ”Jag ser att pappa har svårt för att få ett jobb. Han kan inte svenska bra. Jag tycker 

det är jätteviktigt att lära mig svenska”. Det är viktigt att folk förstår vad man menar, inte så 

viktigt att man pratar bra. Om man får ett jobb är det viktigt att man har ett fint språk”.    

 

4.3 Intervjusvar: Beständiga förklaringar till motivationen 
4.3.1 Personligheten och identiteten 
Den teoretiska utgångspunkten för den här kategorin är att en manifest personlighet, en stark 

identitet, borgar för ett mindre behov av att hålla fast vid och försvara en rent språklig 

identitet (Einarsson 2009:37–38). Ett liknande samband skulle finnas när det gäller gruppens 

normerande inverkan: den som har en stark identitet låter sig inte påverkas så lätt, skriver 

Fransson (1978:25). Det finns inslag i intervjusvaren som tyder på att den teoretiska modellen 
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ovan delvis har bärkraft i intervjupersonen Muhammeds fall. Det är mycket svårt att fastställa 

huruvida eleverna har en stark och trygg identitet eller inte. Likaså om gruppens motivation 

påverkar dem. Ingenting gällande kategorin personligheten och identiteten kan betecknas som 

nytt i förhållande till tidigare forskning. Här följer några frågor och intervjusvar, tolkningar 

och analyser som åskådliggör resultaten.  

     Intervjuperson 1, Muhammed, är särskilt intressant eftersom han säger att han är helt 

ointresserad av svenskan. Han placerar sig själv på nivå noll på motivationsskalan. Läraren 

uppfattar, som vi har sett, att Muhammeds motivation ligger på nivå 1. Först gör även hon 

bedömningen att hans intresse för svenska är lika med noll, men hon raderar sedan sitt första 

kryss.  

     Muhammed säger att han vet vem han är och att han förstår ordet identitet. Han säger att 

han inte gillar att förlora, att han ofta tävlar på idrottslektionerna. Han säger att han är en glad 

och spontan person, att han är social och nyfiken, och att han gärna vill lära känna nya 

människor. Han gillar när adrenalinet rinner till, han säger att han har kort stubin och lätt blir 

arg:    

   
Intervjuare: Kan du beskriva när det är du blir arg? 

Muhammed: Jag kan bli arg på allt möjligt. Och det tar lång tid innan jag lugnar ner mig.  

   

Han avbryter flera gånger för att fråga om inte intervjun är slut snart, trots att det bara har gått 

en halvtimme av den utlovade timmen. Han flackar med blicken, tittar oftast rätt ner i golvet 

och ser bara på mig i korta sekvenser. Om detta är ett personlighetsdrag eller uttryck för 

vantrivsel är omöjligt att avgöra.  

     Han svarar kort och verkar inte särskilt road av intervjusituationen, trots att han anmälde 

sig frivilligt och mer än gärna lämnade klassrummet – på momangen när han fick chansen. 

Jag tolkar det som att han inte trivs i skolan, vad han än gör. Det verkar som att han inte är 

särskilt motiverad att tala om sin bristande motivation att lära sig svenska. Antagligen vill han 

avsluta intervjun eftersom skolan och ämnet motivation väcker känslor av obehag. Det här 

ointresset att tala om ämnet som han uppvisar bidrar delvis till min låga skattning av hans 

motivation. 

     Muhammed säger att studierna går dåligt över lag, även svenskan. Forskning visar att 

utåtriktade personer har en fördel gentemot inåtvända när det gäller kommunikativ färdighet, 

inklusive flyt och uttal. Om Muhammed beskriver sig själv rätt: utåtriktad, glad och spontan, 

då stämmer resultatet inte med tidigare forskning. Den forskning av Alexander Guiro som har 
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visat på ett samband mellan ängslan, självkänsla och hämningar bekräftas i så fall inte heller 

(I:Abrahamsson 2009:218).  

     Språk verkar inte vara någon viktig sak i hans liv. Han säger att han inte bryr sig om 

svenskan, men han är inte heller intresserad av kurdiskan, det språk som hans föräldrar talar. 

Han föredrar svenska, om han måste välja. Den språkliga identiteten är alltså svag, snarare än 

sökande kan den beskrivas som avvaktande, eller rent av avvisande. Einarsson (2009:37–38) 

skriver att en människas förstaspråk eller dialekt är en kraftfull markör av hennes identitet. 

Att tala sitt förstaspråk är oftast det viktigaste sättet att markera sin hemmahörighet i sig själv 

och i sitt ursprung. Det kan inte bekräftas av intervjun med Muhammed. Kanske för att han 

var två år när han kom till Sverige, och att han därför inte har hunnit erövra sina föräldrars 

starka känslor för förstaspråket. När han började i förskolan utsattes han för ett svenskt 

språkbad. Hemma talar han kurdiska med föräldrarna och svenska med syskonen. I skolan 

talar han svenska.  

     Är elever med svag självkänsla och identitet starkt beroende av sin språkliga identitet? Den 

frågan ställer jag i forskningsgenomgången. Att frivilligt ge upp detta språkbaserade 

fundament i identitetskonstruktionen borde upplevas som både smärtsamt och riskfyllt om 

uppfattningen om den egna personligheten är diffus. Muhammed bekräftar alltså den 

hypotesen, om han beskriver sig själv rätt, och man vänder på hypotesen: han bryr sig inte om 

något språk, och han har enligt vad han säger själv en stark identitet. Är ungdomar med låg 

självkänsla och svag identitet mindre motiverade att lära sig svenska? I metoddiskussionen 

understryker jag svårigheten med att efter bara en timmas intervju fastställa en persons 

egenskaper. Jag skriver också att analysen av intervjuperson 1 blir något mer fyllig för att 

Muhammed är särskilt intressant eftersom han med sin låga motivation representerar 

ytterligheterna.   

     Gruppens påverkan har med identiteten att göra. Muhammed säger först att han inte 

upplever att det finns några speciella normer i sva-gruppen om hur man ska sköta studierna. 

Han säger att han inte känner sig påverkad av någon annan elev:  

 
Intervjuare: Tar du intryck av de andra eleverna, hur mycket de pluggar och anstränger sig? 

Muhammed: Den som vill plugga får göra det. Jag tycker bara att det är tråkigt. Jag bryr mig inte. Jag går in 

och ut ur klassrummet.  

   

Rimligen är Muhammed mycket bättre på svenska än kamraterna i gruppen som kom till 

Sverige för fem år sedan. Själv har han bott här sedan han var två år. Han säger att de andra 



! *&!

eleverna i sva-gruppen är flitigare än vad han är: ”De anstränger sig och går till lektionerna, 

trots att de har bott i Sverige betydligt kortare tid än jag själv”. Den forskning som Einarsson 

(2009:37–43) lyfter fram; gruppens och förstaspråkets inverkan på L2-inlärningen, kan alltså 

inte bekräftas utifrån de upplevelser Muhammed berättar om. Inte heller den forskning som 

Pintrich och Schunk (2002:188–189) redogör för. Enligt den sociala kognitiva teorin får 

elever kunskaper, regler, normer, talang, strategier, visioner och känslor genom att interagera 

och observera andra människor, utanför klassrummet såväl som i klassrummet. Social 

jämförelse är genomträngande i skolan och kan motivera framgångsbeteende, skriver 

författarna.  

     Jag anser att det är högst sannolikt att spiralen även kan vara riktad åt andra hållet, så att 

lättja och motstånd blir normerande i en undervisningsgrupp. Men det är inte alla elever som 

ansluter sig till denna ibland förhärskande norm. Det finns nästan alltid utan undantag elever i 

den ”normerande gruppen” som är högt motiverade och gör sitt yttersta för att lära sig 

svenska, oavsett vilka normer som dominerar. Motsatsen kan sannolikt också inträffa, att en 

högt motiverad grupp inte lyckas dra med sig alla. Muhammed säger att han inte har tagit 

intryck alls av den enligt honom ganska högt motiverade gruppen. Varken gruppdynamiska 

aspekter eller förstaspråkets dragningskraft verkar alltså påverka Muhammeds motivation att 

lära sig svenska.  

     Intervjuperson 2, Maria, är även hon särskilt intressant eftersom både hon själv och läraren 

bedömer att hennes motivation är på topp: nivå 5. Hon säger att hon vet hur hon är: ”Snäll och 

sällan arg. När människor gör fel mot mig en gång så glömmer jag. Två gånger så glömmer 

jag också. Tre gånger, då blir jag arg. Hemtjänsten, där jag jobbar extra, säger att jag är för 

snäll”.  

     Hon har ett öppet sätt. Maria säger att hon gärna pratar med nya människor. Hon ger 

intrycket av att vara orädd; är mycket lätt att intervjua och pratar självmant utförligt om 

personliga detaljer. Sva-gruppen är bra, men de andra eleverna är enligt Maria mindre 

motiverade än hon själv:    
 

Intervjuare: Om du jämför dig själv med de andra i gruppen, hur motiverad skulle du då vilja säga att du är? 

Maria: De andra gillar inte svenska som andraspråk, de vill hellre läsa vanlig svenska. De känner sig 

annorlunda. Men vi behöver ju mer hjälp, så jag bryr mig inte. Jag läser alltid läxorna, men det är inte normen i 

gruppen. De andra har E, det är bara jag som har D. 

   

Alltså, inte heller Maria kan bekräfta teorin om gruppens normerande inverkan, det förutsatt 

att hennes beskrivning av gruppen stämmer, och inte Muhammeds. Det faktum att läraren 
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topprankar hennes motivation får mig att tro på hennes beskrivning av kamraterna som 

mindre ambitiösa. Marias kompisar får också betydligt lägre värde på motivationsskalan av 

läraren.  

     Intervjuperson 3, Sofia, som inte går i samma grupp som Muhammed och Maria, säger att 

hon har självkännedom ibland, ibland inte. Hon blir sällan arg, är lugn för det mesta, men blir 

stressad när hon får ett prov i handen: ”Då känner jag alltid att jag inte fattar någonting”.  

Om Sofia upplever att hon inte fattar någonting när hon får ett prov i handen är hon rimligen 

allt för nervös för att nervositeten ska vara gynnsam. Om det handlar om personligheten eller 

tillståndet ängslighet är svårt att avgöra. Men om hon enbart är orolig i samband med en 

tentamen handlar det förmodligen om tillståndet ängslighet.  

     Sofia beskriver sig själv som mycket social och utåtriktad, hon säger att hon pratar 

obesvärat med nya människor. Det är också det intryck hon ger. Hon ler ofta, och är inte rädd 

för att bryta av frankt när frågorna blir alltför detaljerade, exempelvis om hennes syskon: 

”Ska vi gå igenom hela familjen”? 

     Hon har låtit det långa, lockiga håret vara utsläppt, och hon klär sig västerländskt i jeans 

och en röd blus. Hennes öppna sätt kan sannolikt delvis förklara varför hon har lycktas lära 

sig svenska så pass bra (min bedömning) på så kort tid. Resultatet stämmer alltså med den 

forskning som visar att utåtriktade (I:Abrahamsson 2009:218) personer har en fördel 

gentemot inåtvända när det gäller kommunikativ färdighet, inklusive flyt och uttal. Hon läser 

sva i skolan tillsammans med en annan elev (intervjuperson 5 Marat) som också kommer från 

Iran. Hon bedömer att han är motiverad, men hon menar att hans inställning inte påverkar 

hennes motivation. Sofias bedömning av Marats motivation har delvis påverkat min skattning. 

     Intervjuperson 4, Doris, säger att hon är ganska tystlåten, att hon inte pratar så mycket: 

”Jag börjar med att observera människor innan jag inleder ett samtal”. Hon är snäll mot alla, 

inte elak mot någon. Det händer att hon blir arg, men det är inte särskilt ofta. Hon uppfattar att 

idealet i gruppen är att kämpa. ”Men jag bryr mig inte om hur de andra gör. Jag jobbar på mitt 

sätt ändå”.  
     Intervjuperson 6, Helena, säger att hon är väldigt lugn och blyg som person. Hon vågar 

inte säga ifrån annat än när hon är riktigt förbannad, och det är hon inte särskilt ofta: ”Jag 

säger inte vad jag tycker, för jag vet inte om jag har rätt. Jag vill inte bråka om vem som har 

rätt”.  

     Kanske kan hennes resultat i svenska som andraspråk, betyg E trots att hon har bott i 

Sverige sedan hon var sju år, förklaras med att hon är tydligt tillbakadragen. Det stämmer i så 

fall med den forskning som Abrahamsson (2009:218) refererar till att utåtriktade personer har 
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en fördel gentemot inåtvända när det gäller kommunikativ färdighet, inklusive flyt och uttal. 

Hon tillstår utan omsvep att gruppen har en normerande inverkan på henne: 
 

Intervjuare: Påverkas du av hur de andra eleverna i gruppen jobbar, hur de sköter sina studier?    
Helena: Ja, det blir lite som en tävling i gruppen. Man frågar: ’vad fick du på provet’?    

   

Hon säger att hon blir starkt påverkad av de andra två tjejerna som är flitiga och läser bra. 

Däremot tycker hon att killen i gruppen stör genom att komma för sent och inte sköta sig på 

lektionerna. Det stärker min skattning av Muhammed som lågt motiverad. Hon upplever inte 

alls att det är stigmatiserande att läsa ”invandrarsvenska”: 

   
Intervjuare: Känner du dig som en förlorare för att du läser svenska som andraspråk istället för vanlig svenska? 

Känner du dig stämplad och uthängd på skolan för att du läser svenska för invandrare? 

Helena: Jag känner mig inte stämplad för att jag läser svenska som andraspråk, men det finns nog invandrare 

som känner så. Jag tycker det är bra med sva för vi få mer hjälp. Och det är också en lättare kurs än den vanliga 

svenskan.  

   

Om Helena har rätt så stämmer det inte som Maria säger att det bara är hon som inte ”skäms” 

för att hon inte läser vanlig svenska. De helt divergenta uppgifterna på den här punkten visar 

hur svårt det är att fastställa vad det är som påverkar motivationen.  

     I uppsatsen inledning ställer jag frågan om stigmatisering av andraspråkseleverna inverkar 

negativt på motivationen. En examensuppsats i svenska som andraspråk ”När dom säger 

välkommen jag lär mig svenska” (2010) visar att många andraspråkselever inte deltar i 

svenska som andraspråksundervisningen på grund av att de har en negativ attityd till ämnet. 

Modersmålssvenska har högre status och föräldrars, kamraters och lärares syn på vilken kurs 

som är viktigast påverkar flerspråkiga elever. Att inte tillhöra skolans monokulturella norm 

anses som avvikande och kan bidra till flerspråkiga elevers negativa inställning till ämnet 

svenska som andraspråk. Det verkar som att ämnet svenska som andraspråk kan fungera som 

en markör för utanförskap och vara en orsak till vissa elevers bristande motivation. Alltså, 

enligt Helena stämmer detta samband för hennes kamrater, men inte för henne själv. Maria 

säger precis likadant. Alltså, antingen har en elev rätt och en elev fel, eller så har båda fel.  

   

4.3.2 Intelligens och språktalang 

Att efter en timmas intervju fastställa om en person är intelligent eller inte anser jag är 

omöjligt, och dessutom respektlöst. Om personen har språktalang är lättare att bedöma, men 
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ändå behäftat med stora svårigheter eftersom forskaren inte vet hur mycket engagemang hon 

har lagt ner på sina språkstudier. Det går inte att se något tydligt samband mellan 

intelligens/språktalang och motivationen att lära sig svenska. Inga nya förklaringar till 

motivationen har framkommit inom den här kategorin. Här följer en högst kortfattad 

presentation av informanternas studieresultat och deras omdömen om sig själva: 

     Intervjuperson 1, Muhammed, säger att alla ämnen är tråkiga, det är samma med 

engelskan. Några ämnen tycker han är okej. Han har E och F i allt. Han säger att han aldrig 

läser några böcker. Att det går dåligt i skolan kan bero på bristande intresse, som i sin tur kan 

bero på att han mår dåligt. Han säger själv att han har lätt för att lära sig när han vill. Men han 

VILL nästan inte i något ämne. Det bidrar till att jag skattar hans motivation lågt.  

     Redan efter sex månader i Sverige behärskade intervjuperson 2, Maria, svenska ganska 

väl. Hon har D i svenska som andraspråk 1, och B, C eller D i alla andra ämnen. I engelska 

har hon B. Hon säger att hon hade jättehöga betyg i Somalia. Ingen av de andra eleverna i 

sva-gruppen har högre betyg än E, enligt Maria. Om hennes betyg speglar hög intelligens och 

skattningarna av hennes höga motivation är korrekta kan det finnas ett samband mellan 

intelligens och motivation.  

     Intervjuperson 3, Sofia, har inte gått i skolan i hemlandet Iran. Där levde hon med 

mamman och sina syskon utan uppehållstillstånd från fem års ålder tills hon fyllde 16. Hon 

fick bara lite undervisning mot betalning av en kvinna i hennes hem. Hon kunde läsa och 

skriva hjälpligt på persiska när hon kom till Sverige som 16-åring, men hon hade inte 

kunskaper som motsvarar grundskolan. På tre år har hon lärt sig svenska som jag bedömer 

räcker till ett betyg i sva, samt klarat grundskolan för att bli behörig till naturvetenskapligt 

program på gymnasiet. Den insatsen kräver sannolikt både intelligens och språkbegåvning, 

god hälsa och stark motivation. Eftersom hon går i ettan har hon ännu inte fått ett 

gymnasiebetyg. Frågan är om det finns något mer som kan förklara hennes förhållandevis 

snabba avancemang med svenskan? Jag kom inte svaret närmare än så här.  

     Intervjuperson 4, Doris, säger att hon nästan hade högsta betyg i Somalia. Nu har hon C, D 

och E. I engelska C, i sva betyg E. Hennes motivation ligger runt 3-4 på motivationsskalan 

om man väger samman de tre skattningarna. Om man sätter stor tilltro till lärarens skattning 

övervärderar Doris sig själv när hon markerar 4.5 på samma skala.   

     Intervjuperson 5, Marat, har E i sva. När han gick ut nian hade han E, D, C och två B, ett i 

idrott och ett i persiska. Jag bedömer att hans motivation att lära sig svenska är ganska låg: 2, 

läraren: 3, och han själv markerar 4 efter att först ha toppat på 5, men han ändrar sig när jag 
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upprepar frågan. Hans inställning till skolan, som är att han inte har tid för läxorna, speglas 

kanske i betygen och bidrar till att jag skattar hans motivation att lära sig svenska relativt lågt.  

     Intervjuperson 6, Helena, säger att hon inte har någon språktalang. Hon har svårt att klara 

engelskan, men det beror troligen till stor del på att hon började läsa engelska först i sjuan. 

Dessförinnan läste hon uteslutande svenska ”för att komma ikapp”. Hon har E i svenska som 

andraspråk, E och D i övriga ämnen. Hon tycker inte att svenska är ett jättesvårt språk: ”Om 

jag pluggar så vet jag att jag klarar mig. Jag känner att jag hade kunnat klara vanlig svenska, 

även om jag inte fick godkänt på nationella provet sist. Men svenska år 3 är en svår kurs, 

därför läser vi tvåans kurs i två år, för att bli bättre”. Hon är lite starkare på svenska än 

armeniska som är hennes modersmål. ”Men armeniska är ändå lite lättare eftersom det stavas 

som det låter”, säger hon.  

     Den studie av Ekstrand (I:Abrahamsson 2009:218–219) som jag har refererat till tidigare 

visar att svenska elevers behärskning av engelska som främmande språk visar starkt samband 

med intelligens och läs- och skriftbaserade test, men bara svaga samband mellan intelligens 

och hörförståelse och fri muntlig produktion. Abrahamsson drar slutsatsen att den empiriska 

evidensen när det gäller korrelationen mellan allmänintelligens och språkframgång är osäker 

och varierad. Han understryker att det finns människor med språklig talang som inte är det 

minsta intresserade av språk.  

 

4.3.3 Hälsan och självförtroendet 
Kanske är det något lättare att avgöra om en person mår bra än om den är intelligent, utan att 

säga att det är direkt enkelt att avgöra välbefinnandet. I ett par fall verkar dock sambandet 

mellan hälsan/själförtroendet och motivationen vara tydligt. Den här kategorin kan sägas ha 

genererat en ny tänkbar förklaring till motivationen, en förklaring som jag inte har funnit att 

tidigare forskning har fört fram: en förlorad barndom. Mer om detta nedan under en särskild 

kategori som jag har valt att ge just namnet förlorad barndom.  

     Intervjuperson 1, Muhammed, säger att han mår bra, att han är frisk och glad utanför 

skolan, att han älskar sig själv och har bra självförtroende. Men han verkar vara arg på 

tillvaron i största allmänhet, rastlös och kanske rentav ledsen. Han har svårt att sitta still, flera 

gånger vill han resa sig och gå. Han gäspar gång på gång och ser allt tröttare ut. Han säger att 

han sover tillräckligt, men att han aldrig äter något på morgonen. Klockan 10.30 har han ännu 

inte ätit ett uns. Han tar inga droger, men berättar att han röker regelbundet. Han säger att han 

har kort stubin, och att det tar lång tid innan ilskan går över. Inte heller det är ett hälsotecken. 

Hans motivation är mycket låg enligt alla tre skattningarna: hans egen, lärarens och min som 
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forskare. Sambandet mellan hälsan, självförtroendet och motivationen verkar uppenbart. Men 

som jag har poängterat förut är detta en högst osäker analys och tolkning som hade krävt 

längre intervjutid och fler intervjuer. Han säger själv att han mår bra utanför skolan. Jag är 

medveten om det etiska problemet med att värdera en intervjupersons svar, och avhåller mig 

från att bedöma hans beskrivningar av sig själv.  

     Intervjuperson 2, Maria, säger utan att darra på manschetten att hon har bra 

självförtroende: ”När jag får en jättesvår uppgift tror jag direkt att jag ska klara av den”. Hon 

säger att hon vill göra något stort i framtiden, att hon har drömmar och visioner som många 

andra invandrare saknar. Hon säger att hon mår bra både fysiskt och psykiskt. Det är lätt att 

tro henne. Hon ler ofta, spontant och otvunget. Hon svarar snabbt, men till synes genomtänkt 

och nyanserat. Hon tillstår att hon under en period har haft lite ont i axlarna, men det har 

försvunnit sedan hon började träna på gym. Hon tycker att hon har haft en bra barndom. Hon 

växte upp med sin farmor från 3–14 års ålder: 

   
Intervjuare: Kan du beskriva din uppväxt? 

Maria: Farmor var mycket snäll, hon var snällare än mina egna föräldrar.  

   

Hon är mycket högt motiverad att lära sig svenska som andraspråk, enligt skattningarna. 

Sambandet mellan god hälsa och hög motivation bekräftas i hennes fall, om Maria beskriver 

sig själv rätt.  

     Intervjuperson 3, Sofia, säger att hon mår bra både fysiskt och psykiskt, men att hon ofta är 

ledsen och känner sig ensam. Hon tycker att många människor i det här landet stänger dörren 

om sig: ”De sitter för sig själva med en bok och läser”. Men hon är inte så ledsen att hon inte 

klarar av att satsa fullt ut på studierna. Hon ger ett avslappnat och utåtriktat intryck, har lätt 

för att le och skratta, men är inte heller rädd för att prata om det som är svårt. Hon svarar 

”både och” på frågan om hon har bra självförtroende. Om mitt intryck stämmer att hon mår 

ganska bra, men känner sig ganska ensam, bekräftas sambandet med hennes måttliga 

motivation. Hon placerar sig själv på steg tre på motivationsskalan, men både hennes lärare 

och jag placerar henne på steg 4.    

     Intervjuperson 5, Marat, säger att han är frisk och mår bra. Han har haft en bra uppväxt i 

familjen: ”Mamma var jättesnäll”. Däremot var det en orolig barndom med mycket arbete 

redan innan tio års ålder. Familjen hade ständigt dålig ekonomi. Han säger att han är lite 

orolig för framtiden, orolig för om han ska få jobb. Han säger att han har ”80 procent 

självförtroende”. Han trivs bra i fosterfamiljen. Han ger inledningsvis ett lite skyggt intryck, 
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men pratar obehindrat och otvunget efter ett tag. Dock finns det i hans fall inget tydligt 

samband mellan hälsan/självförtroendet och motivationen.  

     Intervjuperson 6, Helena, säger att hon mår bra, men just nu är hon lite orolig för hon vet 

inte om hennes man ska få uppehållstillstånd i Sverige. Hon gifte sig nyligen, endast 18 år 

gammal, och lite jobbigt var det med föräldrarnas reaktion till en början. ”Men sedan tyckte 

de att vi skulle få gifta oss eftersom vi var kära i varandra”. Hon säger frankt att hon inte har 

bra självförtroende: 

   
Intervjuare: Kan du beskriva ditt självförtroende?  

Helena: Jag är alltid stressad inför proven. De som struntar i att lära sig svenska har kanske väldigt bra 

självförtroende, antagligen tror de att de ska klara sig bra i Sverige ändå. Eller så har de dåligt självförtroende 

och struntar i allt därför. Men vissa är bara inte intresserade av svenska språket, jag vet hemifrån att det blir 

jobbigt då.    

 

Språkforskaren Stephen Krashen (Abrahamsson 2009:209) talar om att ett affektivt filter styr 

motivationen. Hit räknas även personliga faktorer som ängslan inför språkundervisning och 

språkinlärning, inlärarens känslomässiga tillstånd och självförtroende. Pintrich och Schunk 

(2002:7) refererar till egen forskning som visar att studenter som tror på sin egen kapacitet 

också är motiverade. Studenter som känner sig säkra på att de kommer att lära sig saker och 

prestera bra i skolan söker utmaningar, satsar energi på att lära sig nya saker, och är uthålliga 

när de får svåra uppgifter. 

     Om målet hade varit att fastställa om mina intervjupersoner bekräftar tidigare forskning 

hade den information Muhammed ger talat för att han inte mår bra, åtminstone inte när han är 

i skolan. Det säger han själv. Hans motivation att lära sig svenska är också låg, enligt alla tre 

skattningarna. Även intervjuperson 2, Maria, bekräftar tidigare forskning eftersom hon verkar 

må bra och är högt motiverad. För övrigt är resultaten mer svårtolkade, bland annat för att de 

andra intervjupersonerna inte speglar ytterligheterna på motivationsskalan.  

 

4.3.4 Tidigare erfarenheter av utbildningen och utbildningens premisser 

Hedin och Svensson (2011:51–53) skriver att de studerande skapar sig en föreställning av 

inlärningssituationen utifrån tidigare erfarenheter av liknande situationer. Många av mina 

elever har under lektionerna vittnat om den svåra misshandel de har blivit utsatta för i 

hemlandet. Fler än en gång har jag funderat på hur dessa erfarenheter kan ha påverkat deras 

motivation till skolan i allmänhet och i synnerhet till att lära sig svenska. Intervjusvaren 
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indikerar att tidigare upplevelser av utbildningen påverkar motivationen att lära sig svenska. 

Här följer några exempel på kommentarer som stödjer slutsatsen:  

      Intervjuperson 2, Maria, förklarar sin nuvarande höga motivation, för skolan i allmänhet 

och svenskan i synnerhet, med att pappan skickade pengar från Sverige till Somalia för att 

hon skulle kunna gå i skolan som kostar mycket pengar där. Hon gick på en bra skola med 

utländska lärare, och sådana skolor kostar mer. De billiga skolorna har sämre lärare och där 

tillämpas också aga och andra bestraffningsmetoder. Hon förstod tidigt att det är en förmån att 

få gå i skolan överhuvudtaget, och i synnerhet på en bra skola, och att inte alla har denna 

möjlighet. Maria har alltså entydigt goda erfarenheter av skolan i Somalia. Redan efter sex 

månader i Sverige kunde hon svenska ganska bra. Hon har D i svenska som andraspråk år 1, 

och B, C eller D i alla andra ämnen. Hon hade jättehöga betyg i Somalia och pappan blev 

alltid nöjd när han förstod att pengarna som han skickade från Sverige gjorde nytta. Hon fick 

aldrig stryk i skolan eftersom hon gick på den dyra med utländska lärare. ”Det är mer regler i 

skolan i Somalia, om en elev kommer för sent eller inte gör läxorna får hon snart sluta”. Det 

verkar som att det faktum att skolan kostade pengar för pappan har bidragit till att Maria 

värderar utbildning högt.   

     Intervjuperson 3, Sofia, fick aldrig gå i skolan i Iran. Hennes familj bodde i landet i elva 

år utan uppehållstillstånd. Hon drömde alltid om att gå i skolan. Hennes mamma betalade för 

att hon skulle få viss utbildning av en kvinna som undervisade henne privat i sitt hem. Det 

faktum att Sofia har fått anstränga sig och betala för skolgången har ökat hennes motivation 

för skolan i allmänhet, men även för ämnet svenska som andraspråk. ”Jag fick läsa böcker på 

egen hand, jag har fått kämpa”. Så förklarar hon sin motivation själv, och jag bedömer att det 

är en korrekt slutsats. Med emfas – mimik, gester och ord – understryker hon hur viktig den 

olagliga skolan var för henne i Iran.    

     Intervjuperson 4, Doris, fick aldrig gå i skolan i hemlandet Somalia eftersom det var krig. 

Hon hade en privatlärare som mot betalning undervisade henne hjälpligt. Eftersom 

utbildningen betraktades som värdefull av hennes mamma, hon betalade för den, har hon 

tidigt lärt sig att värdesätta skolan. Men nu är det mycket roligare: ”Det var tråkigt att alltid 

vara hemma. Det är mycket bättre att gå i en klass, att få komma ut och träffa olika lärare och 

elever. Här får jag kommunicera med många människor. Det gör att jag är motiverad till mina 

studier och till att lära mig svenska”.    

     Intervjupersonernas svar verkar inte bara bekräfta den forskning som stödjer tanken att 

erfarenheterna av skolgången i hemlandet spelar roll för motivationen. Det verkar också som 

att när utbildningen har kostat pengar i hemlandet, eller när den har varit förbjuden för att 
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familjen har levt i ett land utan uppehållstillstånd, så har det påverkat motivationen till skolan 

i allmänhet, och även till motivationen att lära sig svenska som andraspråk. Utbildningens 

premisser som jag väljer att kalla den här variabeln är en ny förklaring som jag inte har funnit 

vid litteraturgenomgången. Den hade kunnat bilda en egen kategori eftersom den skiljer sig 

från tidigare erfarenheter av skolan som handlar om undervisningens innehåll, men jag har 

valt att slå ihop den med den här kategorin som fått rubriken tidigare erfarenheter av 

utbildningen och utbildningens premisser. Kanske kan den betraktas som en ny delförklaring 

inom en av forskningen redan känd kategori med förklaringar.   

 

4.3.5 Förlorad barndom 

Eftersom jag inte har funnit att andra studier har fört fram förklaringen förlorad barndom har 

jag valt att ge den en egen rubrik. Förlorad barndom handlar inte om hur föräldrarna har varit 

mot barnet. Barnarbete, tidigt ansvar för familjens försörjning och flykt till ett annat land utan 

föräldrar är vad som här avses med en förlorad barndom. Den här kategorin hade möjligen 

kunnat placeras under de förändringsbara förklaringarna eftersom ensamheten utan föräldrar, 

och barnarbete i vissa fall, kan ersättas av en ”normal” barndom. I flera fall har jag mött 

elever som har återförenats med sina föräldrar efter att familjemedlemmarna till slut har 

försonats med barnet efter en lång och dramatisk konflikt. Men i huvudsak handlar den här 

kategorin om informantens historia långt tillbaka i tiden. Därför passar den bäst under 

rubriken beständiga förklaringar.  

     För ett par av intervjupersonerna är det tydligt att just en förlorad barndom har påverkat 

motivationen att lära sig svenska. Här följer några exempel och tolkningar som stödjer tanken 

att det skulle finnas ett sådant samband. Men det framstår som oklart om erfarenheterna av att 

tidigt tvingas bli vuxen har ökat eller minskat motivationen att lära sig svenska.  

     Uppväxten var svår för intervjuperson 3, Sofia, eftersom familjen bodde så länge i Iran 

utan uppehållstillstånd. Redan som litet barn tvingades hon arbeta med att plocka tomater och 

bomull för att familjen skulle kunna försörja sig:  
 

Intervjuare: Minns du hur det var? 

Sofia: En bil hämtade oss på morgonen och jag visste inte vilka jag skulle arbeta med, var jag skulle arbeta, eller 

när jag skulle komma hem. Det var otryggt. Men inte hemma med mamma, där hade jag det bra.  

   

Hon är högt motiverad och jag förstår det som att hon tidigt har fått lära sig att ta ansvar för 

sig själv och sin försörjning. Men själv skattar hon sin motivation lägre än vad läraren och jag 



! +%!

gör. Kanske har den oroliga uppväxten och det för tidiga vuxenlivet bidragit till att hon 

längtar efter en paus. Hon talar också om ensamhet, om att hon inte känner sig delaktig i 

klassen. Kanske dämpar hennes sociala situation motivationen att lära sig svenska.  

     Intervjuperson 5, Marat, säger att han inte har haft någon barndom när jag frågar honom 

om varför han aldrig läser några läxor hemma. ”Jag har inte varit barn, jag fick börja arbeta 

tidigt för att vi skulle överleva. Jag arbetade halvtid och gick i en olaglig skola på halvtid. Jag 

plockade bomull och klippte gräs. Vi var rädda för vi levde olagligt i Iran, jag arbetade svart. 

Vi hade inget personnummer och fick egentligen inte vistas i landet”.  

     Han spelar fotboll och träffar kompisar på fritiden. Han förstår att han borde läsa mer, men 

han förmår inte mer. Han säger att han har svårt att sitta still längre stunder. Jag märker att det 

händer mycket i hans kropp. Jag föreslår vid ett tillfälle att vi ska ställa oss upp, vilket han 

tackar ja till med ett skratt.    

      Sofia, som är ganska högt motiverad, har samma bakgrund från samma land som Marat 

som jag bedömer är relativt måttligt motiverad. Läraren skattar honom på nivå 3, men han 

själv markerar nivå 5, sedan efter att jag frågat ändrar han till nivå 4. Förlorad barndom verkar 

hur som helst vara ny förklaring som jag inte har mött i litteraturen förut. I vilken rikting den 

påverkar motivationen är som vi har sett svårtolkat med ett så här magert intervjuunderlag.  

 
4.4 Intervjusvar: Förändringsbara förklaringar till motivationen 
4.4.1 Attityder 

Intervjuperson 1, Muhammed, säger att han inte är inne i språket. Det går okej med svenskan, 

men inte mer. Han skolkar en hel del från lektionerna. Han anser att det är bra att kunna 

många språk, men han säger att hjärnan inte klarar mer än ett: ”Det räcker med svenskan”. 

Han kan alltså svenska bäst, kurdiskan mycket sämre eftersom han slutade med 

hemspråksundervisningen redan i fyran – han gillade inte läraren.  

     Han bor i en förort som domineras kraftigt av invandrare. Han har mest utländska 

kompisar i förorten, på skolan känner han en del svenskar. Han säger att han känner väldigt få 

invandrare på skolan, och att han aldrig går till träffpunkten, en samlingspunkt för 

invandrarna på skolan där många elever passerar till och från matsalen. Hans svar tyder på att 

han inte har starka preferenser för varken invandrarna eller svenskarna på skolan: 

   
Intervjuare: Vad tycker du om invandrarna som möts där?  

Muhammed: De leker ’Alla Balla’, jag gillar dem inte. Jag sätter mig inte där, säger bara hej.  
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Han tycker inte att det är någon skillnad på svenskar och invandrare: ”Vissa är snälla, en del 

är mesiga, andra är tuffa”.  Han är i Kurdistan varje år, men vill inte bo där. Det vill inte heller 

hans föräldrar.  

     Intervjuperson 2, Maria, säger att det finns många trevliga svenskar, också mindre trevliga. 

Hennes svar tyder på att hon i stort tycker att livet fungerar här: 

 
Intervjuare: Vad tycker du om Sverige?  

Maria: Sverige är ett jättebra land, systemet och hur det fungerar. Jag vill bo här, men jag längtar efter min 

mamma i Somalia.  

   

Hon säger att hon känner att hon är en del av Sverige. Och hon är positivt inställd till svenska 

språket.  

     Intervjuperson 3, Sofia, tycker att många svenskar är trevliga, men att många av dem har 

dålig kontakt med invandrarna. I klassen känner hon sig lite ensam, hon tycker inte att de 

andra anstränger sig för att lära känna henne. Men hon förstår att ålderskillnaden kan spela 

roll, hon är 19 och de andra 16. Hon verkar inte vara riktigt nöjd med hur hon bemöts av 

svenskarna:  

   
Intervjuare: Upplever du någon skillnad mellan svenskar och människor från ditt land? 

Sofia: Vi asiater är snabba på att få kontakt med nya människor, svenskar är lite kalla.    

   

Men hon tycker att Sverige är ett bra land, särskilt uppskattar hon att skolan och sjukvården är 

gratis: ”I Iran är det stora skillnader mellan rika och fattiga”.   

     Däremot känner hon sig inte delaktig i det svenska samhället, framförallt för att hon saknar 

vänner: ”I mina hemländer pratar kvinnorna alltid med varandra, där tycker man att det är 

skönt att bli själv en stund. Här är det tvärtom”.   

     Intervjuperson 4, Doris, tycker om Sverige för att det är ett jämställt land där alla kan säga 

fritt vad de tycker. Hon uppskattar mycket att hon kan gå i byxor. Det är inte tillåtet i 

Somalia. Hon säger att hon har egna traditioner med sig hit, som slöjan. Men hon känner sig 

”ganska mycket med i Sverige”.  

     Intervjuperson 5, Marat, som kommer från Afghanistan och Iran, tycker att svenskarna är 

snälla. ”Men man blir inte snabbt kompis med dem. Det tar två-tre år, i Frankrike och Italien 

går det fort”. Han blir tyst en stund och tittar på mig med frågande blick, som för att 

kontrollera att jag lyssnar ordentligt. Så hämtar han andan, som om han hade något allvarligt 
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att berätta: ”Jag träffar hellre svenska tjejer än tjejer från mina egna länder Afghanistan och 

Iran”. Jag tittar frågande på honom och fortsätter: 

 
Intervjuare: Varför? 

Marat: För att de svenska tjejerna betalar förs sig själva på McDonald’s. Om jag inte betalar för de utländska 

tjejerna blir de sura.  

   

Han tittar först på mig med ett missnöjt uttryck, mungiporna är förvrängda och blicken 

nedslagen. Jag kommer på mig själv med att jag åter en gång har glömt bort att jag inte får 

fråga varför. Sedan skrattar vi båda hejdlöst och länge. Jag tolkar hans svar på frågan om hur 

han ser på svenskar som att hans relativt höga motivation, han markerar 4 på skalan, påverkas 

av hans attityder till svenska flickor. Jag frågar honom inte uttryckligen om så är fallet, det är 

min tolkning som grundar sig på hans höga skattning av sin motivation och hans tydliga 

preferenser för svenska flickor.  

     Det kan tänkas att han faktiskt är så högt motiverad att lära sig svenska som han själv 

säger. Kanske har både läraren, som markerar 3, och jag som markerar 2, faktiskt fel. Genom 

att han föredrar svenska flickor framför utländska har han en anledning att lära sig svenska, 

och han har skaffat sig ett språkbad utan dess like. Jag har inte funnit att den här förklaringen 

förs fram i litteraturen om motivationen att lära sig ett andraspråk. Den handlar om attityder 

till målspråkstalarna, som tidigare forskning visserligen har pekat ut som en viktig förklaring 

till motivationen, men just preferenserna för svenska flickvänner, som inte har något emot att 

betala själva, verkar vara en ny delförklaring. Man skulle dock lika väl kunna räkna 

fenomenet till kategorin kontakt med svenskar. Men eftersom attityder styr preferenserna har 

jag placerat det här.  

     Om sambandet stämmer skulle invandrarkillar ha ett försteg jämfört med invandrarflickor 

– om det är så att flickorna föredrar invandrarkillar som betalar åt dem. Det kan tyckas vara 

en banal förklaring till något så komplext som språkambitioner, men för en student som har 

ont om pengar vidhåller jag att det antagligen inte är fel med en svensk flickvän – som kanske 

rent av känner sig kränkt och omyndigförklarad av en kille som insisterar på att få betala 

notan. Pengarna kan säkert betyda en hel del, men i grunden handlar det om attityder: 

Traditionen säger att pojken ska betala. Det är ett uttryck för respekt. Men varför klarar Marat 

att gå emot sina värderingar? Antagligen betyder pengarna rätt mycket, eftersom han skrattar 

generat. Men kanske trivs han också bättre med mer jämställda kvinnor, eller med ekonomiskt 

starka kvinnor? Jag ställde inte följdfrågor som sökte svar på dessa frågor.  



! "'!

Intervjuperson 6, Helena, som kommer från Armenien bekräftar resonemanget ovan. Hon 

tycker att Sverige är ett bra land: lagarna, skolan, arbetsplatserna, allt fungerar. Men hennes 

svar tyder på att hon inte odelat uppskattar bemötandet från svenskarna: 

 
     De är snälla, men många är rädda för utländska människor. Många har frågat mig om jag är muslim och om   

     jag äter griskött. En bambatant frågade mig det en gång, och det var ju inte nödvändigt. Jag kan läsa själv på  

     byttorna vad det är i dem. Detta bara för att jag har mörkt hår.  

   

Hon uppehåller sig en längre stund kring ämnet vänskap. Svenska vänner vet inte vad 

vänskap är, säger hon:  

 
     De säger ’jag står vid din sida om det händer något’, men när det väl gäller är de inte lika omtänksamma och  

     hjälpsamma som mina armeniska vänner som jag känner genom den armeniska föreningen. Jag tycker inte  

     heller om att svenska pojkar inte betalar när man går ut. Det är väldigt fult i vår kultur om inte pojken betalar.  

     Det handlar om respekt och status. Svenskar har också kalla känslor, de är inte nära vänner.  

   

Helenas inställning till svenska killar bekräftar antagandet ovan om att kulturella skillnader, 

när det gäller vem som ska betala notan, kan påverka motivationen att lära sig svenska. En 

svensk flickvän borde verka motiverande för svenskstudierna på samma sätt som en utländsk 

pojkvän borde verka för motsatt inställning till nödvändigheten av att bli duktig på svenska. 

Helena markerar 2.5 på motivationsskalan. Marat 4.  

     Schumann (1986:379–392) skriver att inlärningen gynnas om grupperna har liknande 

kultur och om positiva attityder råder, helst i båda riktningarna. Om inläraren varken upplever 

språk- eller kulturchock fungerar inlärningen bättre. Det verkar alltså som att inlärningen 

gynnas för Marat som vill ha svenska flickvänner för att de betalar för sig själva på 

McDonald’s. Däremot missgynnas inlärningen för Helena som vill ha en utländsk man, helst 

från Armenien, för att de svenska pojkvännerna inte betalar för henne. Varför de utländska 

pojkarna, om Marat inte är ensam om att ha de här attityderna, i så fall skulle överge sin 

stolthet som betalningsskyldiga och välja svenska flickor som betalar själva är oklart. Kanske 

för att de inte har några pengar? Eller för att de svenska flickorna inte kräver äktenskap för att 

bjuda in till kärlekens äventyr? Man kan tänka sig många förklaringar, som var och en har 

liten koppling till varandra.  
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4.4.2 Den nuvarande undervisningens kvalité 

När det gäller den nuvarande undervisningen kvalité säger intervjuperson 1, Muhammed: 

”Alla lär sig på olika sätt. Ändå får alla elever samma undervisning och prov”. Han tycker att 

lektionerna är dåliga. Även lärarna är dåliga, och det är alldeles för mycket prov och 

inlämningar: ”Jag går inte på universitetet, jag vill ta det lugnt”.  Han förstår inte varför han 

ska kunna böja adjektiv. Lektionerna i svenska är tråkiga, han går ut och in, men uppskattar 

att läraren försöker peppa honom. Intervjuperson 2, Maria, anser att de flesta lärarna på 

skolan är bra, några tycker hon är mindre bra. Sva läraren är bra: ”Hon vill förklara, det är bra 

undervisning”.  

     Intervjuperson 6, Helena, tycker att lektionerna är för långa – så långa att det blir tråkigt 

ibland. Hon tycker att läraren i sva är bra, även om gruppstorleken innebär problem för henne 

ibland:  
 

     Hon lär ut bra, man förstår henne. Däremot är det lite jobbigt att gruppen är så liten. Visserligen hinner man       

     fråga och få svar, men det kan också bli lite pinsamt tyst ibland. Allt man gör syns, som om man tar upp  

     mobilen för att kolla klockan.  

 

Hedin och Svensson skriver (2011: 51–53) att undervisningens kvalité är vägen till elevernas 

motivation och framgång med studierna. Hade syftet med den här uppsatsen främst varit att 

fastställa om intervjupersonerna bekräftar tidigare forskning skulle Muhammed tecknat ett 

ganska tydligt mönster, om än inte entydigt: han tycker att undervisningen är dålig, även om 

sva-läraren är okej, och han är lågt motiverad till allt i skolan, även till att lära sig svenska. 

Helena som placerar sig själv på nivå 2.5, läraren nivå 3, jag nivå 2, ger ingen tydlig 

indikering. Det ger ingen av de andra intervjupersonerna heller. Sägas bör att elevers 

deklarerade upplevelser inte är samma sak som sanningen om undervisningen. Kategorin har 

inte resulterat i några nya delförklaringar till motivationen.  

 

4.4.3 Det kulturella och ekonomiska kapitalet 
Det är svårt att se något tydligt mönster, ett klart samband mellan den motivation som den här 

studiens intervjupersoner uppvisar och det kulturella och ekonomiska kapital som de har fått 

med sig. Inga nya förklaringar till motivationen har framkommit. Här följer några intervjusvar 

som speglar den mångtydiga och svårtolkade bilden:  

     Intervjuperson 1, Muhammed, saknar i huvudsak det kulturella och ekonomiska kapital 

som kan bidra till motivationen att studera över huvud taget, mest intressant för den här 
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uppsatsen: att studera svenska. Hans föräldrar har inte mer än högst grundskola. Pappan är 

slaktare, men han är sjukskriven för stroke för tillfället. Mamman har, som jag har berättat 

tidigare, en fruktaffär i förorten. Muhammed har fyra yngre syskon. Han säger att föräldrarna 

är snälla, om han sköter sig i skolan, annars blir de besvikna. Pappan är duktig på matte, han 

kan hjälpa till om han frågar. Muhammed saknar helt motivation att lära sig svenska.  

     Intervjuperson 2, Maria, har en pappa som har gymnasieutbildning och en mamma som 

bara har gått i grundskolan. För att komma från ett fattigt land som Somalia med bristfällig 

utbildning har Maria fått en ganska ordentlig dos av det kulturella och ekonomiska kapitalet. 

Pappan kan inte hjälpa henne med läxorna för han kan mindre, framförallt kan han svenska 

sämre än Maria. Men han anser att det är mycket viktigt att Maria går i skolan, han blev alltid 

mycket nöjd när han såg att pengarna som han skickade från Sverige till Somalia för att 

dottern skulle kunna gå i skolan kom till användning: dottern fick alltid höga betyg. Varken 

pappan eller styvmamman läser böcker, Maria läser böcker och berättar för dem. De 

diskuterar politik, men bara om Somalia. Maria är mycket motiverad. Sofias mamma tyckte 

att det var viktigt att hon gick i skolan i Iran. Hon betalade pengar till en kvinna som 

undervisade dottern privat. Sofia är relativt motiverad, om min och lärarens bedömning 

stämmer.  

     Doris har bara till vis del förlänats ett kulturellt och ekonomiskt kapital som gynnar hennes 

motivation. Mamman tycker det är viktigt att hon går i skolan. Hon frågar ofta om Doris har 

gjort läxorna. Men mamman är inte intresserad av politik, och hon läser inte heller böcker. 

Hon vet inte vilken utbildning föräldrarna har. Mamman är hemmafru och det var hon i 

Somalia också. Doris anser själv att hon är mycket motiverad, 4.5, men läraren och jag delar 

inte den bedömningen. Sambandet med motivationen får betraktas som oklart i det här fallet.  

     Marat verkar inte ha fått med sig något kulturellt eller ekonomiskt kapital att tala om från 

Iran. Mamman kunde varken läsa eller skriva. Det kunde dock pappan, men han hade ingen 

utbildning. Han var bonde i Afghanistan. Mamman arbetade även som skräddare. Hon tyckte 

att det var viktigt att sonen fick gå i skolan, så hon betalade för sonens illegala skola. Den 

svenska mamman – han bor i fosterfamilj – hjälper honom med läxorna ibland. Marat säger 

själv att han är ”superintresserad” att lära sig svenska, han markerar först nivå 5 på 

motivationsskalan. Om hans skattning stämmer är det högst troligt att preferensen för svenska 

flickvänner är orsaken. Att mamman har valt att betala för sonens utbildning innebär ett sorts 

överförande av kulturellt kapital till sonen som även det kan öka motivationen.  

     Helena har en mamma som har samma utbildning som hon själv snart är klar med: 

undersköterska. Mamman arbetar och läser dessutom till kock. Pappan har inget jobb. Ingen 
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av föräldrarna har universitetsutbildning, men de blir mycket oroliga om Helena får underkänt 

i något ämne. Hon får ingen hjälp med läxorna annat än med matten. De diskuterar aldrig 

svensk politik hemma, möjligen armeniska frågor. I Helenas fall kan man inte se något tydligt 

samband med motivationen.   

      Pintrich och Schunk (2002:401) skriver att familjens engagemang i skolarbetet bestämmer 

elevens motivation. Mindre resurser hemma, sämre förberedelser för skolkulturen, och 

inadekvat förståelse för värdet av skolan präglar lägre sociala klassers barn som är mindre 

motiverade till skolarbetet. Familjer som är rika på intresseaktiviteter stimulerar barnens lust 

att lära sig. Dessa familjer inkorporerar också barnen när det gäller att sätta upp mål och fatta 

beslut. Studien av niondeklassare i Puerto Rico (2009) visar att elever med föräldrar som bara 

gått grundskolan är mindre orienterade mot integration och mindre intresserade av främmande 

språk i skolan. Bara i ett par fall, intervjuperson 1 och 2, bekräftas tidigare forskning tydligt 

av den här studiens intervjusvar vilket dock är tillräckligt för att kategorin ska anses ha 

förankring i materialet.  

 

4.4.4 Kontakt med svenskar 

Här skulle man, som jag har nämnt, kunnat behandla preferenser för svenska flickvänner och 

pojkvänner, som jag berörde under kategorin attityder. Men eftersom fenomenet i grunden så 

starkt handlar om just attityder har jag valt att placera kontakter med andra könet under 

kategorin med samma namn. Det viktiga är att spegla hur mycket kontakten med svenskar 

betyder för motivationen att lära sig svenska.   

     Intervjuperson 1, Muhammed, har mest utländska kompisar hemma i förorten, på skolan 

har han både svenskar och utländska kompisar. Han tycker inte att det är någon skillnad på 

svenskar och invandrare. Intervjuperson 2, Maria, har en kompis från Somalia som hon 

”hänger med” hela tiden på fritiden. I skolan är hon mest tillsammans med sina svenska 

kompisar. Hon är högt motiverad. Här syns alltså ett visst samband. Intervjuperson 3, Sofia, 

har kontakt med både svenskar och invandrare. Hon umgås speciellt med två svenska familjer 

som hon har lärt känna. Här syns inget tydligt samband.  

     Intervjuperson 4, Doris, har mest svenska kompisar, men hon tycker det är svårt med 

språket. Hon säger själv att hon är högt motiverad. Om det stämmer kan kontaktytan med 

svenskar spela roll. Intervjuperson 5, Marat, har mest utländska kompisar. Några svenskar 

från nian träffar han dock fortfarande. Men som vi har sett ovan; flickvännerna ska helst vara 

från Sverige. Han är enligt sin egen skattning toppmotiverad. Intervjuperson 6, Helena, har 
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mest svenska vänner i skolan, men på fritiden träffar hon mest armenier, även om det finns 

mest svenskar på den ort där hon bor. Den äkta mannen, hon är gift trots sina blott 18 år, är 

armenier. Hon är måttligt motiverad enligt alla skattningar.  

     Ett resultat som flera studier belagt är att språkinlärningen blir framgångsrik när den sker 

tillsammans med människor som talar språket. Språk som uppstår i interaktion blir successivt 

internaliserat och tillgängligt för individen att bruka på egen hand. Ett viktigt konstruktivt 

inslag i denna process är den språkliga stöttning som inläraren får av språkligt mer 

kompetenta samtalspartner, i form av tolkningar, rättelser, ifyllnader, omformuleringar och 

utvecklingar av det sagda, skriver Hammarberg (2007:55). I vissa fall bekräftar den här 

studiens intervjusvar tidigare forskning, men bilden är svårtolkad. Inga nya förklaringar har 

framkommit inom den här kategorin.   

   

4.4.5 Motivationens drivkrafter  

I avsnitt 2.4.5 skriver jag att motivationen kan vara antingen integrativt- eller instrumentellt 

orienterad (Abrahamsson 2009:207–208). Jag poängterar även att till kategorin motivationens 

drivkrafter bör man dessutom kunna räkna ämnet ensamhet, som psykologiforskaren Donald 

Laming (2004:155) kopplar till motivation.  

     Ensamkommande flyktingbarn som återfinns i svenska som andraspråksgrupperna i såväl 

grundskolan som gymnasiet har i någon mening tvingats till ensamhet. En del har visserligen 

valt att fly sitt hemland, men alternativet var troligen så avskräckande att flykten närmast är 

att likna vid ett straff. Det är rimligt att denna ensamhet påverkar motivationen negativt. Inte 

minst för att det saknas föräldrar som hjälper till genom att ha förväntningar och som kan 

sätta upp mål för andraspråksstudierna. Man kan visserligen också tänka sig att de 

ensamkommande flyktingbarnen inser nödvändigheten av att lära sig svenska när föräldrar 

som kan stödja inte minst ekonomiskt saknas. Är de elever som bor själva och saknar 

föräldrar mer eller mindre motiverade att lära sig svenska? Är ensamheten en drivkraft till 

motivationen, eller fungerar den som en bromskloss?  

     Muhammed verkar ha en instrumentellt orienterad motivation, som dessutom inte är 

särskilt stark. Han inser att han behöver kunna svenska för att få ett jobb, och för att han 

måste läsa vidare på universitetet för att kunna bli tandläkare, brandman eller ambulansförare, 

de tre yrken han kan tänka sig. Han är ändå mycket omotiverad till att studera: ”Jag skiter i 

det”. Han bor inte ensam i Sverige, utan tillsammans med sina föräldrar och syskon. Han har 

många vänner i Sverige. Ändå är han lågt motiverad. Sociala kontakter har i så fall inte gjort 

honom språkmotiverad.   
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Maria vill lära sig svenska för att hon vill kunna prata och klara av saker som alla andra. 

Motivationen är i så fall integrativt orienterad, även om bra jobb i framtiden finns med i 

drömmarna. Hon bor med sin pappa och hans nya kvinna, hon är alltså inte ensam och hon är 

högt motiverad att lära sig svenska. Är hon det på grund av det sociala sammanhang hon lever 

i? Det är mycket svårtolkat.   

     Sofia säger att hon vill bli bättre på svenska både för att kunna förstå svenskar och för att 

klara en utbildning och få ett arbete. Hon vill bli läkare och har ett tydligt mål, en drivkraft till 

att utvecklas. Som vi har sett ovan känner hon sig ofta mycket ensam i Sverige, och hon bor 

också ensam. Ändå är hon högt motiverad. Det verkar som att ensamheten är en drivkraft som 

ökar motivationen i hennes fall, men det kan vara ett skensamband: kanske beror hennes 

relativt höga ambition istället på att hennes mamma fick betala för hennes utbildning i Iran.  

     Doris säger att hon vill kunna svenska för att få ett jobb i framtiden. Men hon inser även 

nyttan av att kunna språket för familjens bästa: 

 
     Man måste kunna svenska för att kommunicera med andra människor. Jag vill kunna hjälpa mina barn  

     med läxorna. Min mamma kan inte hjälpa mig alls, jag är bäst på svenska i familjen. Så vill jag inte att det  

     blir när jag får en egen familj.  
 

Marat säger att det är viktigt att kunna svenska om man ska få kontakt med andra människor: 

”Språket öppnar nya dörrar, det gör att man inte känner sig isolerad i samhället”. Han anser 

själv att han är mycket motiverad att lära sig svenska.  

     Helena säger att det är viktigt att lära sig svenska, både för att man ska kunna prata med 

människorna i landet, och för att man ska klara en utbildning och få ett jobb. Hon saknar sin 

man och känner sig ibland ensam, trots att hon bor med sina föräldrar.   

     Bara i Marats fall verkar tidigare forskning bekräftas tydligt. Han är högt motiverad att lära 

sig svenska, om hans egen skattning stämmer, och det för att han vill få kontakt med svenskar 

(inte minst med svenska flickor), inte främst för att få ett jobb etc. Sofias ensamhet verkar inte 

ha minskat hennes motivation, men det är inte heller uppenbart att den har ökat motivationen. 

Inga nya förklaringar har kommit fram inom den här kategorin.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Underlaget som den här studien bygger på är endast sex intervjuer med gymnasieelever i 

ämnet svenska som andraspråk. Det tillåter inte att generella slutsatser dras gällande hela 

populationen svenska som andraspråkselever på gymnasiet i Sverige. Men syftet har varit att 

undersöka om det finns någon som helst giltighet i de förklaringar till motivationen som 

forskningen redan har fört fram, och att söka efter nya förklaringar som forskningen inte har 

berört tidigare, förklaringar som kan bilda en teoretisk utgångspunkt för fortsatta studier. 

Flera av de förklaringar som forskningen redan har pekat på, som hälsan och självförtroendet, 

attityder still målspråket och målspråkstalarna, verkar stämma med intervjupersonerna. Även 

om det inte går att fastställa säkert hur de tre nya förklaringarna som uppsatsen visar på 

påverkar motivationen att lära sig svenska – om den minskar eller ökar – anser jag att de kan 

vara ett bidrag till vidare studier inom ämnesområdet: 

 

! Utländska eller svenska preferenser när det gäller motsatta könet  

! Utbildningens premisser i hemlandet - tillåten eller otillåten, gratis eller inte gratis skola 

! En förlorad barndom med framförallt barnarbete och tidigt ansvar för familjens försörjning 

      

När det gäller den första förklaringen – utländska eller svenska preferenser för det motsatta 

könet – är sambandet dock tveklöst: den som föredrar en svensk partner erbjuds ”gratis” ett 

språkbad utan dess like. Motivationen att lära sig svenska bör öka om man har en svensk 

pojkvän eller flickvän.  

     Även när det gäller utbildningens premisser i hemlandet, den andra nya förklaringen, är 

sambandet tämligen klart: om utbildningen har varit otillåten och dessutom förenad med stora 

kostnader, så har det ökat motivationen att lära sig svenska.  

     När det till sist gäller den tredje förklaringen, en förlorad barndom med barnarbete i tidig 

ålder och ansvar för familjens försörjning, då är sambandet mer oklart. Intervjusvaren ger inte 

någon tydlig indikation. Men behovet av en paus i livet verkar mer troligt än lusten att lägga 

in högsta växeln på nytt. Det tyder analysen av intervjusvaren på.  
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Det är tre komplexa förklaringar som var och en kräver eget fokus i eventuellt fortsatta 

studier. Att pröva alla tänkbara förklaringars giltighet inom ramen för ett examensarbete är 

inte möjligt. Det förstod jag innan undersökningen genomfördes och det har även bekräftats 

under intervjuerna. Bara för att exempelvis fastställa om en intervjuperson har bra eller dåligt 

självförtroende krävs sannolikt flera intervjuer och ett särskilt välsmitt analysredskap. Kanske 

går det ändå inte att nå ända fram.  

     Bland annat är det svårt att bestämma sambandets rikting. Är det ett gott självförtroende 

som orsakar en hög motivation, eller är det den höga motivationen och framgångarna med 

språkstudierna som följer i dess kölvatten som ger ett gott självförtroende? Av de tre nya 

förklaringar som jag har funnit är det endast den första, preferenser för svenska/utländska 

pojkvänner/flickvänner, som kan ha ett dubbelriktat samband, då de andra två sannolikt 

uteslutande handlar om individens historia. Det mest rimliga är att det skulle kunna vara 

invandrarpojkarnas (bara en pojke säger så här i uppsatsens empiriska del, men en flicka 

resonerar på samma sätt) preferenser för svenska flickvänner som betalar för sig själva som 

ger en hög motivation att lära sig svenska. På samma sätt missgynnas i så fall 

andraspråkinlärningen av invandrarflickornas preferenser för utländska män som inte kränker 

dem genom att inte vilja betala på kaféet. Men man kan också tänka sig att en hög motivation 

att lära sig svenska, orsakad av exempelvis en exceptionell språktalang, kan öka intresset för 

att träffa svenska flickvänner. I så fall handlar det om en växelverkan som förbättrar svenska 

språket och förbättrar relationen till svenskorna.  
     För de andra två förklaringarna: en förlorad barndom på grund av tidig debut i arbetslivet, 

samt kampen för att få gå i skolan i hemlandet trots att den har varit förbjuden eller förenad 

med höga kostnader, är den kausala riktningen självklar eftersom motivationen att lära sig 

svenska inte kan göra om barndomen.  

 

5.2 Utvärdering av metoden 

Varför har undersökningen gett det här resultatet? Kan man lita på att mätinstrumentet, 

metoden, har varit den rätta? Och mäter intervjuerna det de ska mäta? Jag anser att den här 

uppsatsen har uppfyllt syftet som var att testa befintliga förklaringar och söka efter nya 

tänkbara förklaringar till motivationen. Huruvida de som framkommit verkligen är nya kan 

diskuteras då de kanske kan anses tillhöra någon av alla de kategorier med förklaringar som 

tidigare forskning har berört och som jag har behandlat i kapitel 2. Jag har åtminstone inte 
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mött dem förut, men trots att jag sökt stora mängder litteratur – läst och letat – är det inte 

säkert att den tid jag har satt av för litteratursökningen har varit tillräcklig.  

     Undersökningens svaghet är just mängden ämnen som avhandlas under intervjuerna. Det 

är för stort, för svårt och komplext för att kunna genomlysas på en timme. Jag har till och med 

glömt bort, eller mot slutet i vissa fall medvetet valt bort vissa frågeområden för att tiden inte 

har räckt till, eller för andra intervjupersoner redan har berört ämnet varför jag har bedömt att 

ämnet har tillräcklig giltighet för att bidra till en teoretisk modell. Dock bedömer jag att den 

här förlusten av information är av mindre betydelse då syftet inte har varit att fastställa alla 

motivationsförklaringars giltighet för de enskilda intervjupersonerna, bara att undersöka om 

de har någon som helst giltighet, och om det finns fler förklaringar som tidigare forskning inte 

har fört fram.  

     Jag ska också tillstå att jag har glömt att beröra två tänkbara förklaringar under 

intervjuerna. Förklaringar som jag inte har läst om i litteraturen men lika fullt kan de ha förts 

fram i ljuset utan min vetskap. Ingen elev har självmant berört dessa ämnen, men jag håller 

för troligt att de kan spela roll:  

     För det första, precis som barnarbete kan innebära en förlorad barndom med alltför tidig 

debut av vuxenlivets krav på ansvar för både eget liv och anhörigas väl och ve, kan en 

auktoritär uppfostran sannolikt bidra till en försenad pubertet med inslag av revolt mot vuxna. 

Det är en reflexion jag har gjort många gånger som lärare: Är det så att de upplever total frihet 

i det här landet jämfört med hemma? Vill de ta igen en barndom fylld av förtryck och 

handgriplig misshandel? Flera elever har vittnat för mig om svår misshandel i skolan. Slag på 

fingrarna med linjal har varit en vanlig metod, vass penna som trycks ner mot elevens 

spretande fingrar av en lärare som tittar mot taket, en annan. Jag har däremot inte fått höra om 

misshandel i hemmen, men väl om en auktoritär uppfostran. I flera fall har jag mött elever 

som tvingats leva med skyddad identitet eftersom de har varit förföljda och hotade av sina 

föräldrar. Förmildrande för glömskan är kanske att det sannolikt krävs ett mycket stort 

förtroende för intervjuaren innan man vågar blotta sig och berätta om upplevelser och 

erfarenheter av den här typen.   

     För det andra är det kanske så att invandrarelever med kort tid i Sverige inte prioriterar 

ämnet svenska, för att de anser att de borde få ett betyg i ämnet gratis. Kanske satsar de all 

energi på de andra ämnena, där ett ”medfött handikapp” inte kan urskulda en medioker insats, 

när de märker att de knappt lyckas hålla huvudet över vattenytan. Mina erfarenheter av 

underkända elever, med 50 procent frånvaro och sju tomma provkolumner, som har blivit 

förvånade när jag har berättat om betyget i sva, tyder på det. Jag berör frågan i inledningen av 



! #(!

uppsatsen: jag befarar att ämnet svenska som andraspråk kan fungera som en markör för 

utanförskap och vara en orsak till vissa elevers bristande motivation. Förmildrande 

omständigheter för min glömska i det här fallet är kanske att det hade varit ganska svårt att 

pröva denna hypotes utan att ställa ledande operationaliserande frågor. Åtminstone krävs mer 

tid än vad jag haft.    

     Om jag istället hade valt ut tre befintliga, kända förklaringar, till motivationen så hade 

undersökningen kunnat utföras betydligt mer smärtfritt. Men när jag tittar i backspegeln anser 

jag att det upplägg jag haft har tillfört en del: de eventuellt nya förklaringarna hade sannolikt 

aldrig framkommit med ett sådant ”låst” förfarande.   

     Metoden intervjuer innebär fördelar och nackdelar som jag diskuterade i avsnittet 3.3. Ett 

problem är intervjuareffekten, att svaren anpassas för att jag som lärare på skolan inverkar 

hämmande på eleverna. Kanske känns det genant att rakt och rättframt berätta om sin låga 

motivation, eller om känsliga detaljer av personlig natur. Men jag har inte bedömt att eleverna 

har lagt band på sig. Tvärtom har jag upplevt att de har uppskattat möjligheten att få berätta 

om sina erfarenheter och känslor. Ändå kvarstår problemet med intervjuarens påverkan: 

ordval, gester, tonfall och ansiktsuttryck är ofta omedvetna reaktioner som kan påverka den 

information intervjupersonen lämnar och ge låg reliabilitet. Sägas skall att ibland har jag 

frågat mig om de har gett en korrekt bild av sig själva fullt ut. Dock anser jag att det är etiskt 

problematiskt att ifrågasätta svaren, även om man kan argumentera för att ett kritiskt 

förhållningssätt borde gå före.  

     Man hade också kunnat tänka sig att en enkät hade kunnat besvara uppsatsens 

frågeställningar, men bortfallet kan bli stort när de lågt motiverade eleverna inte dyker upp till 

lektionen då enkäten ska besvaras, alternativt inte anser det mödan värt att fylla i en postad 

eller utdelad enkät när intresset för svenskan ändå är så lågt. Med begränsad tid bedömde jag 

att sex intervjuer var den bästa vägen. Med facit i hand anser jag att det var rätt att inte välja 

mina egna elever som står i beroendeställning till mig. Jag tror inte att de hade skattat sin 

motivation rätt, och jag tror inte att de hade vågat prata personligt om ensamhet, flickvänner, 

pappor och farmödrar. Jag skulle som lärare heller inte vilja ha all den informationen om mina 

egna elever, en viss distans är förutsättningen för att undervisningen ska fungera.  

     Har jag pressat eleverna och tvingat dem till att analysera sitt liv mot sin vilja? Vid ett 

tillfälle, intervjuperson 6, Helena, fick jag frågan: ”Måste man svara på det”? Eleven hade 

inget svar på min ”varför-fråga”, och även denna gång ska erkännas att jag missade att göra 

om ”varför-frågan”, det visar inspelningen av intervjun. Kanske kände hon en press att 

komma med en bra analys, eller så visste hon bara inte svaret. Jag upprepade ännu en gång att 



! #'!

det var mitt jobb att analysera varför, att det var frivilligt att svara. Det här inträffade under 

slutet av intervjun när jag återkopplade till ”varför-frågan” som jag inledde varje intervju 

med efter att eleven hade fått beskriva sin motivation för ämnet svenska som andraspråk. 

Varför i början (men med andra ord), tidigare forsknings förklaringar på mitten, och varför 

igen på slutet var den disposition som intervjuerna följde. Det tror jag var ett riktigt vägval. 

Genom att inleda fritt och öppet signalerade jag att eleven fick svara själv. När jag fortsatte 

med frågeområdena gav jag näring åt minnen och erfarenheter utan att förhoppningsvis binda 

eleverna till forskningens etablerade förklaringar. På slutet visade jag återigen att det är 

eleven och inte forskaren som bestämmer verkligheten.  

   

5.3 Framåtblickar och förslag till forskningsfrågor och åtgärder  
Fortsatta intervjustudier skulle kunna pröva de tre nya förklaringarnas bärkraft. En 

enkätstudie skulle också kunna ta vid och ge ett generellt svar om bara undersökningsgruppen 

är tillräckligt stor och representativt utvald. Jag nämner i uppsatsen inledning att en 

vetenskaplig undersökning framförallt ska föreslå fortsatta forskningsfrågor, men den kan 

också föreslå åtgärder i ”verkligheten” om de förankras i resultaten. Den här studien har 

därför även ett inslag av vad som brukar kallas aktionsforskning.  

     Det är fullt tänkbart att skolan och Sverige som mottagarland kan bidra till att öka 

motivationen hos eleverna oavsett om den rådande motivationsnivån beror på sådant som har 

inträffat i hemlandet eller i det nya landet. Framför allt visar intervjuerna i den här uppsatsen 

att situationen för ett ensamkommande flyktingbarn sannolikt kräver bättre insatser än de vi 

erbjuder i dag. En förlorad barndom med arbete och tidigt ansvar för familjens försörjning, 

som för intervjuperson 5, Marat, en stor ensamhet i det nya landet utan familj, släkt och 

jämnåriga vänner, som för intervjuperson 3, Sofia, gör att våra invandrarbarn inte konkurrerar 

på lika villkor med svenskarna. Socialt stöd i form av erbjudna samtal med kurator, 

mentorskap där både en särskilt utsedd lärare och elev i klassen får uppgiften att fungera som 

fadder under gymnasietiden, kan eventuellt kompensera för dåliga erfarenheter av skolan i 

hemlandet och bli en viktig brygga till svensk kultur och socialt umgänge med svenskar. 

Effekterna på motivationen att lära sig svenska språket borde bli gynnsamma.  

     Man kan också tänka sig att ensamkommande flyktingbarn som får bo hos fosterföräldrar 

under gymnasietiden presterar bättre. Mina erfarenheter är att de elever som bor i fosterhem 

får mer hjälp med läxorna. De har i allmänhet också en positivare attityd till svenskar. De 

visar oftast högre ambitionsnivå i ämnet svenska som andraspråk.  
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Men det finns undantag där fosterföräldrar inte räcker för att eleven ska gå till lektioner och 

tentor. Elevens psykiska hälsa verkar svikta i dessa fall, vilket bland annat kan bero på 

upplevelser från hemlandet. Skolans samarbete med de sociala myndigheterna i kommunen 

kan bli avgörande för elevens framtid i det nya landet om det är den psykiska hälsan som är 

problemet.  

     Min uppfattning, som måhända kan uppfattas ha politiska implikationer men likafullt utgår 

från uppsatsens resultat, är att speciellt de ensamkommande flyktingbarnen pressas hårt idag. 

Det kanske inte behöver innebära katastrof om inte alla Sveriges ungdomar genomgår en 

längre teoretisk högskoleförberedande utbildning just i åldern 16-19 år. Jag anser att vi måste 

ha ett flexibelt utbildningssystem som svarar mot individuella behov för att inte ytterligare 

förstärka samhällets stigmatisering av ungdomar som inte klarar av gymnasietiden på utstakad 

tid. Ett öppet och väl utbyggt vuxengymnasium kan i synnerhet fylla en funktion när 

barndomen, som den här studien visar på, har gått förlorad och rimligen försenat puberteten.   

     Vi behöver också skapa fler jobb för ungdomar. Och arbetsgivare behöver inse att det 

faktiskt finns många jobb som inte måste bli bättre utförda bara för att man har ett 

välklingande svenskt namn och en lång teoretisk gymnasieutbildning – en avhoppare från 

gymnasiet, eller en elev som valt en kortare utbildning, behöver inte vara en oduglig latmask 

ens när efternamnet är Ghofran. Jag tror att en stor invandring till ett litet land som Sverige är 

bra, men bara om vi inte har som mål att stöpa alla i samma form. Intervjusvaren i den här 

uppsatsen – jag tänker framförallt på kategorin en förlorad barndom – tyder på att det kan 

vara mycket stressande att komma hit som flykting och uppleva en press – inifrån sig själv 

eller från kamrater, lärare eller skolledning – att hålla jämna steg med sina jämnåriga 

skolkamrater, trots att språkfärdigheterna ständigt sätter käppar i hjulet, och man kanske 

längtar efter en stunds välförtjänt paus.  

     Om en mer förstående attityd kunde implementeras hela vägen uppifrån regeringen, som 

formulerar utbildningens mål, ner till de ekonomiskt pressade rektorerna som ska hålla 

budgeten och tänka på genomströmning och skolans goda rykte i tider då konkurrens och 

kundorientering har blivit vardagsspråk på lärarkonferenser och fortbildningar, då underlättar 

vi sannolikt för de ensamkommande flyktingbarnen. Troligen måste dock hela 

utbildningssystemet förändras i grunden. Endast uppmaningar leder sannolikt inte till 

genomgripande attitydförändringar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
-Bakgrund: hemland, tid i Sverige, föräldrarnas hemland, utbildning, sysselsättning och yrke. 

-Språkbakgrund. Skolgång i hemlandet. Bor själv, med föräldrar eller i fosterhem. 

-Egen motivation/brist på motivation.  

-Andra invandrares motivation.  

 

Följande frågeområden blir följdfrågor som ställs först efter att eleven har fått lång tid på sig 

att svara på de tre inledande frågeområdena: 

 

-Uppväxten och skolgången i hemlandet/Sverige. 

-Självporträtt. 

-Välbefinnande och hälsa. 

-Begåvning.  

-Identitet, självbild och självförtroende. 

-Kontakten med svenskar.  

-Egna attityder till svenskarna och svenska språket. 

-Föräldrarnas uppfattning om skolan, svenskarna, svenska språket. Hjälp hemma med läxorna. 

-Språk talas hemma.  

-Resultat andra ämnen och speciellt språkämnen.  

-Uppfattning om skolan, lärarna, ämnet svenska som andraspråk och dess lärare. 

-Gruppdynamiska aspekter. 

-Motivationens drivkrafter: instrumentell/integrativ. 

-Delaktig svenska samhället. 

-Det kulturella och ekonomiska kapitalet. 
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Bilaga 2: Informantbrev 
Du hjälpte mig att svara på lite frågor om motivation att lära sig svenska. Stort tack för 

hjälpen! Jag glömde att lämna skriftlig information. Jag berättade ju om undersökningen för 

er under lektionen, men jag måste berätta en gång till skriftligt, för det ska man göra enligt de 

regler jag måste följa vid universitetet. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

     Uppsatsen handlar om vad som påverkar motivationen att lära sig svenska som du säkert 

vet vid det här laget. Jag har intervjuat sex elever i två undervisningsgrupper. Att jag har valt 

just er beror inte på någonting annat än att det inte finns några andra sva-grupper på skolan. 

Allt som jag skriver blir anonymt, det vill säga ditt namn sätts inte ut, och det ska inte heller 

gå att spåra vem som sagt vad utifrån innehållet. Vill du se den färdiga uppsatsen så säg till 

mig. Den beräknas vara klar i slutet av januari.  

     Jag delar inte ut uppsatsen på skolan, däremot har jag lovat att berätta om resultatet på ett 

personalmöte på skolan. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalen Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. De bandinspelningar 

som jag har gjort raderar jag, inspelningen i min smartphone kastas i papperskorgen, när 

uppsatsen är klar. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 

för dig.  

     Som jag har berättat för dig är jag själv gymnasielärare i sva som nu läser den sista kursen 

på universitetet för att bli behörig även i det här ämnet.  

 

Peter Olofsson tel.070-243 3581, e-post: peterolofssonjournalist@gmail.com 

Handledare: Gustav Bockgård tel. 021-151702, e-post:gustav.bockgard@mdh.se 

Kursansvarig: Ingemar Haag tel. 021-107027, e-post:ingemar.haag@mdh.se  
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