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Sammanfattning 
Studien undersöker nyanlända invandrares motivation till lärande av det svenska språket, hur de 
ser på sitt lärande och om dessa uppfattningar skiljer sig mellan kvinnor och män. Denna studie 
är gjord ur en fenomenologisk metodologi och använder sig av intervjuer som 
datainsamlingsmetod och med en analysprocess som består av fem steg. De största 
motivationsfaktorerna till att lära sig det svenska språket är en vilja om att etablera sig i samhället 
socialt samt att finna arbete. Dock finns det omständigheter som gör inlärningen svår, som 
nuvarande livssituation, informanternas bakgrund och svårigheterna med ett språk som är väldigt 
annorlunda från modersmålet. Men en vilja att lära sig finns där, dels för sin egen skull, men även 
för att hjälpa människor omkring dem som familjemedlemmar eller andra människor i samma 
situation som de själva befunnit sig i. De skillnader som gick att utröna mellan män och kvinnor 
var att den senare talade något mer om att lära sig språket för någon annans skull. 
 
Nyckelord: andraspråk, motivation, språkinlärning. 
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Inledning 
Jag vill i denna studie undersöka vad som motiverar invandrare att lära sig det svenska språket 

och hur de ser på sitt lärande. Jag vill speciellt se närmare på om det finns några skillnader mellan 

könen. Jag har under fyra år arbetat som förskollärare i Malmö och de omkringliggande 

kommunerna. Under denna tid mötte jag många människor som kommit till Sverige från olika 

länder, både privat och genom mitt arbete. Spridningen på språkkunskaper har varit väldigt stor 

och som jag förstått det så går eleverna väldigt olika lång tid på utbildningen svenska för 

invandrare (hädanefter även kallad SFI-utbildningen eller bara SFI). Detta kan ha med 

förkunskaper att göra, men kanske finns det andra anledningar också. Att lära sig ett nytt språk är 

för många ett svårt projekt som inte alla tar sig ann med glädje och motivationen till att lära sig 

ett nytt språk kan skilja sig åt. För invandrare som anländer till Sverige är det förr eller senare 

något de behöver lära sig om de vill kunna arbeta och röra sig i det svenska samhället. 

Motivationen till att lära sig språket kan troligtvis skilja sig åt även om det finns en tydlig 

underliggande anledning som att kunna kommunicera med människor i det land man bor. Sedan 

2005 har deltagarna på SFI ökat för varje år, år 2012 hade SFI-utbildningen närmare 108 000 

deltagare vilket är en fördubbling sedan 2005 (Skolverket, 2013, 27 juni). En undersökning gjord 

samma år visar att eleverna trivs bra på utbildningen men bara hälften av eleverna känner att de 

kan studera i den takt de vill och då ska undervisning vara individanpassad (Skolverket, 2013, 14 

juni). Detta är alltså många människor som deltar i denna utbildning och när hälften av dem är 

inte helt nöjda med hur utbildningen ser ut är det viktigt att undersöka deras tankar kring detta. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka nyanlända invandrares drivkraft till att lära sig det 

svenska språket. Syftet är även att se närmare på om det finns skillnader mellan kvinnliga och 

manliga deltagare. 

Vilka faktorer känner nyanlända påverkar deras lärande? 

Vad motiverar eleverna till att lära sig svenska? 

Skiljer sig dessa uppfattningar om lärandet sig åt mellan de kvinnliga och manliga deltagarna? 
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Tidigare forskning 

Forskning och statistik i Sverige 

Det finns lite forskning gjord kring SFI-utbildningen i Sverige som enligt Skolverket beskrivs 

som en kvalificerad språkutbildning och går under vad vi i Sverige benämner som 

vuxenutbildning. SFI ska ge kunskaper i det svenska språket till vuxna med annat modersmål än 

svenska och det som karaktäriserar utbildningen är att eleverna utvecklar sina kommunikativa 

förmågor. Detta för att eleverna sedan ska kunna ha ett deltagande vardags-, samhälls- och 

arbetliv. Kommunerna är ansvariga för att anordna denna utbildning som ska anpassas efter 

individen med en individuell studieplan. Tillsammans med huvudman ska arbetsförmedlingen se 

till att eleven får möjlighet att utveckla sitt språkbruk i arbetslivet, kanske i forma av praktik, 

validering eller annan utbildning. (Skolverket, 2013, 11 december). Enligt 6 § i 22 kap. av 

Skollagen (SFS, 2010:800) skall utbildningens omfatta 15 timmar i veckan som genomsnitt över 

fyra veckor. 

 

SFI-utbildningen följer Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012a) där det står om 

dess uppdrag och värdegrund. I Läroplanen tas övergripande mål och riktlinjer för 

vuxenutbildningen upp och vem som har ansvar för vad i utbildningen. SFi-utbildningen och har 

en egen kursplan Utbildning i svenska för invandrare (Skolverket, 2012b) där det står om 

utbildningen syfte, kunskapskrav, mål och uppbyggnad. I kursplanen står det att eleverna på 

utbildningen ska utveckla ett funktionellt andraspråk, där även de som saknar grundläggande läs- 

och skrivfärdigheter ska få möjlighet att införskaffa sig det. Här beskrivs även de olika 

studievägar som eleverna kan gå beroende på bakgrund, förutsättningar och mål. Det finns tre 

olika där studieväg 1 som riktar sig mot elever med kort studiebakgrund och innehåller kurserna 

A och B. Studieväg 2 utgörs av kurserna B och C och studieväg 3 kurserna C och D, där eleverna 

är vana vid att studera. Eleverna kan avsluta sin utbildning i svenska när de är klara med en kurs 

eller studieväg, men målet är att alla ska ges chansen att nå D-nivå. Betygen som ges är A, B, C, 

D och E och sätts efter varje kurs, kurserna B, C och D har dessutom ett obligatoriskt nationellt 

prov efter kursen är slut. 

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum 

på uppdrag av regeringen, det är placerat vid Stockholms universitet och har som ansvar att vara 
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en länk mellan forskning, skola och offentlighet (Stockholms universitet, odat.a). Här läggs 

information om aktuell forskning ut som är allt från uppsatser till avhandlingar och rapporter 

(Stockholms universitet, odat.b). Då det förvisso går att hitta en del forskning kring svenska som 

andraspråk så är det bara ett tiotal avhandlingar, utredningar och rapporter som faktiskt inriktar 

sig på just SFI-utbildningen, resterande är inriktade på skolan samt fenomen kring just utbildning 

i svenska eller integration.  

 

År 2005 kom rapporten Vilka deltar i svenska för invandrare?, denna rapport visar på något 

högre deltagande av kvinnor, ungefär 3 procent mer kvinnor när undersökningen gjordes, vilket 

betyder att män har lägra sannolikhet att delta i SFI än kvinnor (Kennerberg & Sibbmark, 2005).  

Den visar även att sannolikheten att delta ökar bland migranter upp till 34 år för att sedan avta. 

Enligt Kennerberg och Sibbmark visar deras undersökning på att mer utbildning hos individen 

minskar sannolikheten att de deltar i SFI-utbildningen. Vidare skriver de att sammanboende eller 

gifta oftare deltar än personer som är ensamstående. Vad som också framkom var att deltagandet 

skiljer sig mellan de olika invandrargrupperna, alltså beror det på vart den nyanlände kommer 

ifrån. Invandrare från Västeuropa, Nordamerika och Oceanien deltog mer sällan än de andra 

personerna i undersökningen, vilket kan bero på att de kommer som arbetskraftsinvandrare. De 

som kom som flyktingar deltog med tre procents större sannolikhet än de som kom som 

arbetskraftsinvandring, vilket enligt Kennerberg och Sibbmark betyder att födelseregion hänger 

nära samman med deltagande i SFI eller ej. 

 

I sin artikel ” From Refugee Camp to Solitary Confinement: illiterate adults learn Swedish as a 

second language” beskriver Elmeroth (2003) problematiken med att hålla motivationen uppe att 

lära sig ett främmande språk när kontakten med andra svensktalande människor är låg eller inte 

förekommer alls. Elmeroth menar att det behövs aktiva åtgärder för att förändra samhällets 

attityder när det gäller användningen för det svenska språket i Sverige, eleverna känner inte att de 

får chans att höra och använda svenskan så att de lär sig. Även Sandwall (2013) tar i sin 

avhandling upp att eleverna får mycket begränsade tillfällen att praktisera sin svenska på sina 

praktikplatser av flera olika anledningar, en åtgärd som sätts in just för att de ska få tillgång till 

människor som pratar svenska och kunna interagera med dem och praktisera det svenska språket. 
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Elmeroth (2003) tar i sin artikel upp den amerikanska psykologen Malsows behovstrappa där hon 

menar på att motivation är basen till allt lärande. Vidare skriver Elmeroth om hur motivation kan 

vara instrumentell (praktiskt syfte) eller integrativ (socialt syfte), men att kopplingen mellan 

motivation och lärande är komplext och inte lätt förklaras. Hon ser i sin studie hur studenterna 

har mål som att få jobb eller att studera vidare, men även att många elever inte har någon bild 

över vad som ska komma efter SFI-utbildningen. Elmeroth beskriver även hur kunskaper inom 

det svenska språket en förutsättning för att arbetsförmedlingen ska hjälpa till i sökandet efter 

arbete och hur detta gör att behovet för att lära sig det svenska språket är stort, men då av 

påtryckande yttre faktorer. Även AKKA-utredningen (SOU 2012:69) tar upp hur 

svenskkunskaper är en förutsättning för att få jobb och hur arbetsförmedlingen ska verka för att 

eleven ges möjligheter att öva på det svenska språket genom olika åtgärder. Där tas även upp hur 

undervisningen får ske både på modersmål eller ett annat språk och att rätten till SFI inte är 

tidsbegränsad. Vidare står det om hur det är kommunernas ansvar att erbjuda SFI-undervisning 

till behövande och att kommunerna är skyldiga att aktivt försöka motivera människor att delta, 

om det inte finns särskilda skäl ska undervisningen börja inom tre månader efter att rätten till SFI 

inträtt. Något som borde kunna uppmuntra till deltagande är att de nyanlända riskerar att förlora 

sitt etableringsbidrag om de inte deltar i utbildningen enligt AKKA-utredningen, även om detta i 

sig kanske inte är speciellt motiverande.  

 

Om andraspråksinlärning 

I en undersökning som är gjord i USA bland immigranter från Lao ser Gordon (2004) hur 

dramatiska förändringar sker i invandrarfamiljerna, bland annat i könsrollerna där kvinnor bryter 

de traditionella könsrollerna genom att de lär sig tala engelska och därmed får reda på sina 

rättigheter och tjänar egna pengar. Dessa förändringar påverkar attityderna kring lärandet och 

Gordon menar på att språkutbildningarna inte är redo för att hantera de problem som kommer 

med kulturförändringarna som invandrare upplever. Vikten av att få interagera med människor 

som har språket som modersmål för att andraspråksinlärningen ska fungera är något Gordon tar 

upp som väsentligt för inlärning, detta är även viktigt för att invandrare ska se meningen med att 

lära sig det nya språket. Snow (1992) skriver om hur språk är knutet till identitet, kulturell 

identifikation och hur vissa grundläggande attityder i lärandet av ett andraspråk kan förändras. 

Positiva associationer till kulturen som förknippas med språket som ska läras in hjälper 
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inlärningen då att kunna detta språk verkar mer attraktivt. Vidare skriver Snow om hur kognitiva 

aspekter som motivation och kontakt med människor som har språket som modersmål är av stor 

vikt. Men även den sociokulturella meningen av andraspråket i livet hos den som lär sig, att 

förstå mönstren för språkvalet hos sig själv och i sin utveckling. Med detta menar Snow den 

sociala och kulturella pressen som påverkar de som lär sig och de olika sociala värden som följer 

de olika språken hos individen. Snow skriver att man måste se till aspekter som vilket språk som 

är det viktiga för individen och vad anser samhället om de olika språken. Den sociokulturella 

synen på språket ser inte bara på färdigheten i sig, utan tar även hänsyn till kommunikationens 

effektivitet och social användbarhet som olika människor kan se på olika sätt. MacIntyre (2007) 

menar på att motivationen för att lära sig det nya språket följer av att människan vill bli 

accepterad i det nya språkliga samhället, att få en kommunikativ relation med en annan kulturell 

grupp. I kontrast till detta visar Gordon (2004) i sin undersökning att i dessa familjer var det 

oftast en person som hade ansvar för kommunikationen på engelska. Resterande vuxna 

familjemedlemmar arbetade ofta med saker där språkkunskaper inte behövdes eller hade andra 

som kunde tolka åt dem, de stannade kvar i sin egen kulturella grupp. 

 

Stevens (1999) skriver om hur andraspråksinlärningen ska ses som en social process där 

invandraren behöver exponeras för andraspråket för att få möjlighet till att praktisera sina aktiva 

och mottagande färdigheter. Det måste finnas en miljö där språkkunskaperna krävs och 

uppmuntras för att utökas. Stevens menar vidare på att åldern gör stor skillnad på om invandrare 

lär sig andraspråket ordentligt eller ej, detta på grund av att livsbanor kan se väldigt olika ut i 

olika åldrar. Till exempel så kanske en yngre invandrare går i skolan och då träffar mer 

förstaspråksinlärda samt kommer in i samhället på ett annat sätt än någon som kommer till landet 

med en högre ålder. Invandrare som kommer till ett nytt land i äldre ålder visar sig enligt 

undersökningen ha större problem med att få ett flytande språk. Men alla åldrar måste enligt 

Stevens exponeras för språket, ha motivation och möjlighet att praktisera språket. 

Kommunikation och social interaktion är de viktigaste komponenterna enligt Stevens för att 

språkbruket ska utvecklas. En annan del Stevens upptäckte som gjorde skillnad i språkinlärningen 

var familjens bakgrund och utbildningsbakgrund. Familjer som hade aktiviteter utanför skola och 

arbete visade sig också hjälpa lärandet. 
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Även Snow (1992) skriver om hur människans språkbakgrund gör skillnad vid inlärning av ett 

nytt språk. Snow menar på att det finns stöd för att språkinlärning sker som en kunnandeprocess, 

där du har lättare för att lära dig ett nytt språk om du redan gått igenom en sådan process än om 

du är novis i språkinlärning. van Tubergen (2010) finner i sin undersökning om 

andraspråksinlärning hos flyktingar som lever i Nederländerna att kunnigheten hos 

andraspråksinlärda är bättre om de haft mer skolgång både före och efter att de har migrerat. Han 

ser också att de som stannar längre i landet och tänker att de ska bo kvar där får lättare för 

andraspråksinlärningen. Något som van Tubergen upptäckte var att tiden de nyanlända fick bo i 

så kallade mottagningscenter, där de väntade som asylsökande, kunde påverka deras 

språkinlärning. Vad han upptäckte var att de som var kvar i mottagningscentren hade sämre 

andraspråk när han genomförde undersökningen. Centren fungerade som en barriär där de 

asylsökande fick begränsad vardaglig kontakt med befolkningen i landet och därmed språket. Att 

de asylsökande inte visste om de skulle få stanna eller ej gjorde också att deras motivation för att 

lära sig språket minskade. Många led även av hälsoproblem och depression som kan påverka 

inlärningen. De fick inte heller arbeta vilket gjorde att incitament minskades för att lära sig det 

nya språket. van Tubergen såg att en integrationskurs och att vara involverad i någon slags 

organisation hjälpte med språket. Något annat som påverkade inlärningen var om flyktingarna 

kom från större städer innan de kom till det urbaniserade Nederländerna. De hade nämligen då 

lättare för att integrera sig i samhället som ledde till ett bättre andraspråk. 

 

MacIntyre (2007) tar i sin artikel upp viljan att kommunicera (Willingness to Communicate, 

WTC), med detta menar han hur vissa människor väljer att kommunicera, medan andra är tysta. 

Motivation till lärande i kombination med språkängslan påverkar om människor söker att 

använda sig av sitt andraspråk eller ej. MacIntyre menar vidare att viljan att tala på sitt 

andraspråk kräver en samordning av drivande och återhållande krafter som opererar med eller 

utan individens explicita medvetande. Pedagogiska, psykologiska, situationsbaserade, 

språkbaserade och sociopolitiska aspekter har inverkan och influerar beslutet att tala eller ej vid 

olika specifika tidpunkter. Beslutet är alltså ett resultat av konvergerande och motstridiga 

processer, där individen kan känna sig både motiverad att lära sig och hämmas av ångest. 

MacIntyre tar även upp hur självförtroende och lusten eller begäret att prata med en specifik 

person inverkar på beslutet att känna sig redo för att kommunicera. Snow (1992) menar att 

språkinlärning är komplext och att de kunskaper som en kompetent talare har går långt utöver den 



 

 
7 

information som ges, den aktiva och kreativa rollen hos den som lär sig är av större vikt än rollen 

som lärare i en lyckad språkinlärningsprocess. Dock påpekar hon att alla faktorer måste fungera 

för en väl fungerande inlärning, en teori kan inte förklara framgång eller misslyckande. 

Metod 

Metodologisk utgångspunkt 

Den metodologi som i denna undersökning används är fenomenologin. Som 

samhällsvetenskaplig metodologi används fenomenologi för att få fram essensen i det utforskade 

fenomenet, det är tolkningen av och förståelse för vad fenomenet har för betydelse för individens 

upplevelser (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman (2012) skriver att fenomenologin är en filosofi 

som handlar om hur människor förstår världen omkring dem och hur filosofen ”parentetiserar” 

förutfattade meningar, sådant som kan påverka dennes uppfattning om världen. Forskaren letar 

enligt Bryman efter den sociala verkligheten hos informanten och hur denna gör det mänskliga 

handlandet till meningsfullt, handlandet kommer alltså ur individens tolkning av världen. Fejes 

och Thornberg (2009) och Bryman (2011) menar på att fenomenologin har ett induktivt 

förhållningssätt där empirin och inte teorin är utgångspunkten, teorin genereras med hjälp av de 

praktiska forskningsresultaten, därför ställs inga hypoteser innan datainsamlingen. Även 

Thomassen (2007) skriver om detta och hur fenomenologin kräver en förutsättningslös 

undersökning i den mån det går, som forskare måste du lämna egna uppfattningar och föregående 

vetande inom parantes för att kunna undersöka fenomenet för att få fram dess essens. När Fejes 

och Thornberg (2009) skriver om fenomenologin som metod menar de på att kunskapsintresset 

måste ha två grundläggande kriterier för att kunna utredas med hjälp av fenomenologisk 

forskningsmetod. Kriterierna är att kunskapsintresset måste gälla ett fenomen och att 

kunskapsintresset inriktar sig på det väsentliga i den utforskade upplevelsen. I denna studie är det 

fenomenet drivkrafterna för lärandet av svenska och det väsentliga är de informanternas tankar 

kring detta. 

 

Datainsamlingsmetod  

I undersökningen används intervjuer. Intervju är enligt Fejes och Thornberg en av de metoder 

som oftast används inom fenomenologin för datainsamling (2009). Intervjuformen menar 
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Bryman (2011) på är typiskt för en kvalitativ metod och som ofta har allmänna och öppna frågor 

eller bara teman för att få fram deltagarnas perspektiv, vilket är vad jag vill få i denna studie. Jag 

använde mig av en semistrukturerad intervju som Bryman beskriver som en metod där ett 

frågeschema finns, men ordningsföljden kan variera. Vidare är frågorna allmänt formulerade och 

jag ställde ytterligare frågor där svaren informanterna gav var intressanta och kanske kunde 

utvecklas. Jag gjorde ett intervjuschema med öppna frågor som jag vill ska täckas in under 

samtalet för att kunna svara mot syftet med studien, se bilaga 3. Intervjuerna spelades in, för att 

sedan transkriberas och analyseras. Under intervjuerna hade jag även med penna och papper för 

att kunna skriva ned reaktioner och annat från informanten som kan vara användbart i analysen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

När en forskningsstudie görs finns det vissa forskningsetiska principer som ska följas. Dessa 

presenteras av Vetenskapsrådet (2002) som de fyra huvudkraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna i studien ska informeras om deras deltagande samt att det är helt frivilligt och kan 

avbrytas när de vill, detta gör jag i informationsbrevet till både SFI-eleverna och deras lärare, se 

bilaga 1 och 2. Samtyckeskravet handlar om att få elevernas samtycke som jag får innan 

intervjuerna genomförs. Konfidentialitetskravet innebär i detta fall att endast jag kommer att 

hantera datainsamlingen, att materialet inte kommer att kunna kopplas till en enskild individ och 

att informanterna delges denna information, vilket jag också tar upp i informationsbrevet. 

Namnen är fingerade så individernas identitet döljs. Det sista av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer är nyttjandekravet som innebär att materialet som samlas in bara får 

användas till forskning och inte användas eller utlånas till icke-vetenskaplig eller kommersiellt 

bruk. 

 

Urval  

Jag har valt att ta kontakt med elever som går på en utbildning som ingår i de etableringsinsatser 

arbetsförmedlingen håller i. På denna utbildning lär de sig grundläggande svenska och om det 

svenska samhället. Detta gjorde jag i en medelstor stad i centrala Sverige. Jag åkte dit och 

träffade lärarna på utbildningen först för att förklara vad mitt arbete gick ut på och att jag ville 
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göra 8 intervjuer varav 4 med kvinnor och 4 med män. Anledningen till att jag valde just denna 

instans var närheten och att jag sedan tidigare hade kontakt med en person som kunde förmedla 

information till potentiella informanter. Efter samtal med min kontaktperson så valde jag elever 

som nyligen (4 månader upp till 2 år) anlänt till Sverige, då tillgång till tolk fanns vid behov. 

Dock var en av intervjuerna med en kvinnlig lärare där som 2006 själv kom till Sverige som 

invandrare. Informanterna är alltså elever som är i början av sin utbildning i svenska och om det 

svenska samhället. Alla deltagare omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare (Sveriges riksdag, 2010). Min tanke med detta val var att det vore 

intressant att få in tankar från människor som inte redan varit involverad så länge i utbildningen 

och kanske då fortfarande har kvar de tankar som fanns innan utbildningen dragit igång 

ordentligt. Med längre tid i utbildningen kan tankar och åsikter påverkas och ändras. 

 

I denna undersökning tas inte hänsyn till ursprung inför intervjuerna, dock kommer majoriteten 

av informanterna från Syrien eller omliggande länder, endast en man var från Eritrea. Alla 

deltagare har efter grundläggande utbildning i sitt hemland även deltagit i någon slags 

fortbildning i form av universitet eller olika institut där vidareutbildning inom specifika områden 

givits. Vid ett tillfälle användes tolk, de andra pratade antingen engelska eller tillräckligt bra 

svenska för att kommunicera med mig själva. Även om jag skulle ha velat göra en större 

undersökning för att tillföra mer validitet till studien så är inte detta möjligt i denna studie. Därför 

kommer jag inte att kunna generalisera detta resultat på ett sätt som inkluderar alla nyanlända. 

Studien kan dock tillföra ett öppnande för vidare diskussioner och forskning inom området. 

Följande informanter deltog i undersökningen som jag här presenterar kort vid namn, kön och 

ålder även om inte alla nämns vid namn senare i denna uppsats. Ahmed 27 år och man, Rashid 47 

år och man, Hamid 30 år och man, Yasir 34 år och man, Alina 38 år och kvinna, Zahida 37 år och 

kvinna, Samina 30 år och kvinna, Hawa 48 år och kvinna. 

 

Analys av insamlad data 

Bearbetning och analys är en central del av den fenomenologiska forskningsmetoden enligt Fejes 

och Thornberg (2009). Det finns flera olika tillvägagångssätt som är utarbetade inom 

fenomenologin men Fejes och Thornberg har utarbetat en som passar sig för mindre studier som 
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denna som jag har tänkt följa. Analysprocessen består av fem steg som jag i korthet går igenom 

nedan. 

 

1. Bestämning av helhetsbetydelsen där en översiktlig genomgång görs för att få grepp om 

det huvudsakliga innehållet i det insamlade materialet. Här kommer jag göra analyser för 

varje intervju för sig. Texterna måste vara begripliga för forskaren samt ha ett fokus på 

den utforskade upplevelsen annars plockas texten bort. 

2. Här bryts texterna ned till mindre delar för att upptäcka skiftningar och därigenom 

avgränsa meningsbärande enheter. Det kan vara meningar, enstaka fraser eller 

meningssekvenser men ska alla säga något nytt om fenomenet. 

3. En detaljerad analys sker där man tittar närmare på de meningsbärande enheterna och 

försöker reda ut dess meningsinnehåll, både den explicita och implicita meningen 

försöker fångas. Meningsenheterna relateras till varandra och det sammanhang de ingår i, 

analysen är kontextuell. Vardagliga beskrivningar ersätts med mer precisa kortare utsagor 

och texterna komprimeras. 

4. Här fogas återigen meningarna samman och ger en enhetlig beskrivning av den 

utforskade upplevelsen som speglar fenomenets situerade struktur. Alla enheter ska få 

plats, men ska komprimeras så mycket som går för att göra nästa steg i analysen lättare. 

5. I det femte steget studeras varje beskrivningarna noga för att identifiera centrala teman. 

När detta är gjort genomförs en eidetisk reduktion, en reduktion där fenomenets essens 

ska fångas genom fri föreställningsvariation. Här är syftet att hitta variation mellan teman 

(som utgör det utforskade fenomenets existens) och de som inte varierar, invarianta teman 

(som är fenomenets essens). En kontroll av empirisk förankring är viktigt i denna del. 

Essensen speglar fenomenets generella struktur. I denna sista del kommer jag även att se 

närmre på likheter och olikheter mellan de olika könen. 
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Resultat 
Jag kommer här att redovisa resultatet från undersökningen med utgångspunkt i tre olika teman 

och underteman som framkom under analysen av det datamaterial jag samlat in. 

 

Faktorer som motverkar inlärning 

Informanternas bakgrund 

Något annat som påverkar inlärningen enligt de nyanlända är den bakgrund som de bär med sig. 

Informanterna kommer alla från oroliga områden där människor skadas, bomber sprängs och krig 

pågår. Samina säger ”And what they have you know, many of them they have houses, they have 

kids, they have everything, their family, they have a normal life and one second everything is 

left”. En dag har de ett normalt liv för att nästa lämnat hela sitt liv och de människor som ingick i 

det. Många av deltagarna känner sig ensamma i Sverige, känner sig ledsna och saknar sin familj, 

de väntar på att de också ska komma hit.  

 

”… we´re living here but our minds is with our family in Syria. Our life is 

there, it´s not move with us till now, we´re waiting till the family came to 

here […] Thinking most of the time, and what is happened in Syria  

[…] And I am alone in this site, sad site, and I heard most of the times that 

there is still the war and I know that the war is around my area. And I´m still 

thinking about my family, what they can do, and it´s so difficult for me”, 

Hamid. 

 

Tre av kvinnorna som deltog hade sin närmaste familj med sig i Sverige vid tidpunkten för 

undersökningen, men uttryckte precis som de andra informanterna uttryckte en oro för vad som 

pågick i deras hemland, hur deras familj mådde och vad som hände med dem. När tankarna 

cirkulerar kring vad som händer med deras hemland och situationen deras familj är i så är det 

svårt att finna fokus och motivation för studier. Chocken av vad som hänt i deras hemland är 

något som följer med till Sverige, de har flytt och känner att även om de kommit till ett land i fred 

så finns detta kvar i tankarna och de mår inte alltid så bra. Alina har förlorat sin man och en son 

som satt spår och gjort att livet känns mycket svårt. När vi talar om faktorer som kanske kan vara 
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motverkande eller hindra inlärningen av ett nytt språk talar Rashid om hur han tycker att 

människor från Syrien såsom han själv är högutbildade och att detta i sin tur påverkar 

språkinlärningen. 

 

”Here is the bit about the people, who, where they come from. For example, 

I´m not, I´m not saying that becuase I´m Syrian, but most Syrian that came 

here are well educated people. They like to, eh, speak other language 

[…] And already in our school we start to learn from the beginning. We 

have two language, English and French. That´s helped the Syrian people, 

they are educated people”, Rashid. 

 

Vad han säger är alltså att en högutbildad bakgrund kan hjälpa till vid inlärningen av ett språk, 

som han anser att människor från Syrien har, medan andra nyanlända kanske är lågutbildade och 

inte har en bakgrund som kan hjälp dem i deras lärande. Hawa talar också om högutbildade och 

hur människor som är det inte har valt att komma till Sverige, de bär med sig en tung väska och 

har tappat allt. Oftast får de inte med sig certifikat och examensbevis och får starta om från noll, 

då försvinner flera år från personens liv och det känns tungt att börja om. 

 

Nuvarande livssituation 

Även levnadssituationen de nyanlända är i känner de påverkar deras språkinlärning. Flera av 

informanterna känner att deras levnadssituation är ohållbar och gör att de mår dåligt. Flera av 

informanterna bor kvar i flyktingbostäderna de först kom till när de anlände till Sverige. Några 

känner att de ibland påminns om krig och vad som hänt innan även så som de lever nu. Ahmed 

uttrycker det som att ”When we live in camp, eh, we live in djungle”. Rashid talar om sin 

livssituation och hur den ibland påminner om tider där som han inte vill tillbaka till. Som när han 

går till restaurangen med sin mugg där han bor nu. 

 

”… but it´s sometimes you make you back in your memory when you was 

growning, when you was young, when you go to the military. You take your 

cup to the restaurant and something like that, and this things already you 

forget when you was young”, Rashid. 
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De bor tillsammans med främmande människor och känner att bristen på privatliv hindrar deras 

utveckling. Det är svårt att koncentrera sig och att få chansen att praktisera språket när resterande 

människor de träffar har samma modersmål. Detta är något som inte gäller alla informanter, men 

även de som nu bor i egen lägenhet talar om svårigheterna med att bo som de gjorde i början av 

deras tid i Sverige. Några uttrycker en förvirring över vad som händer i deras liv, vart de är på 

väg och vad de kan göra åt sin situation. ”Most of us, most of us, we are confused, we don´t 

know what to do”, Hamid. De anser att det är mycket som händer och ibland svårt att förstå, 

någon uttrycker frustration över byråkratin i Sverige där de slussas fram och tillbaka. De försöker 

lyssna på människorna omkring dem men tycker att det är jobbigt när de inte förstår vad det är 

som händer. ”It´s difficult because you, you listen to people speak svenska, and you cannot 

understand what they speak, so it´s very difficult. You don´t know what happened”, Ahmed. 

Detta gör även att vissa av dem känner att de är främmande eller konstiga. Dock uttrycker alla 

informanter en tacksamhet över att vara i Sverige och hur de blivit väl mottagna av de människor 

de träffat. 

Skillnader i språkuppbyggnad 

Svårigheterna med att lära sig det svenska språket består enligt informanterna bland annat av att 

det svenska språket i sig är väldigt annorlunda från informanternas hemspråk. Ahmed säger ”all 

thing, grammar and how to speak, and about the words, all different”. Det är alltså ett nytt alfabet 

och nya sätt att uttala ord på, grammatiken är annorlunda, så att tala är den svåra biten av lärandet 

enligt de flesta. Yasir beskriver sina tankar om det svenska språket såhär ”… and there are some 

words, like oäö […] these words are quite strange you know, when you pronounce the words, you 

know. Sometimes very weird yeah, to accent the words and pronounce it”. Zahida valde att 

intervjuas utan tolk på svenska, när jag frågar henna vad hon tycker är svårast med att lära sig 

svenska svarar hon ”Svårt, eh, prata. Skriva är lättare, ja”. Detta är något hon upprepar vid ett 

flertal gånger, hennes gester och minspel visar även på en obekvämhet när hon talar, även om 

hon är med på intervjun frivilligt. Hennes svar är också oftast kortare än de andra informanternas. 

Även de sex informanter som kan något annat språk som engelska eller franska tycker att 

svenskan skiljer sig åt även från andraspråket. Dock anser de att eftersom de redan lärt sig 

ytterligare ett språk så kan hjälpa dem i deras inlärning av det svenska språket. Detta för att de vet 

hur processen att lära sig ett språk ser ut och att de kan se likheter mellan deras andraspråk och 
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svenskan. ”So it´s the difficult thing in the first you know, when you start a language. Because I 

studied French before, so I know the process we must start with it”, sa Samina i intervjun. Några 

menar på att dialekter i Sverige försvårar inlärningen, då människor uttalar saker olika och till 

och med gör om orden så det är ibland svårt att förstå av denna anledning. Hawa som är lärare på 

programmet säger att eleverna bor på olika ställen och tar med sig dialekten från där de bor när 

de talar, vilket hon säger också är rätt, men ett gemensamt akademiskt språk för alla hade 

underlättat. 

 

Hjälpmedel för inlärning 

Praktiska hjälpmedel 

Något som enligt några av informanterna skulle kunna hjälpa dem med inlärningen är olika 

hjälpmedel, som till exempel film, tv, tidningar och musik. Vissa nämner mobiler och datorer 

som hjälpmedel att lära sig språket med. Alina och Yasir nämner att läraren måste vara där för att 

de ska kunna lära sig. ”The pronounce with the teacher should be in the correct way, to make 

them help, eh, have a helping to say it”, Hamid. Flera vill ha hjälp med till exempel uttal och 

meningsuppbyggnad men nämner inte lärare specifikt som den som skulle hjälpa dem. Men vad 

de flesta talar om är hur det viktigaste i själva utbildningen är att lyssna på det svenska språket 

för att så småningom förstå. ”Even if I can not speak at least I can listen and I, eh, from in general 

I can understand a little bit”, Hamid. Några känner att de ser likheter mellan svenskan och sitt 

andraspråk, Yasir säger ”You know, some of them is very like close to English, words”, även om 

han även tycker att vissa ord är konstiga. Även om de flesta tror att det är positivt att ha lärt sig 

till exempel engelska innan och att detta kan hjälpa dem att lära sig ytterligare ett språk menar 

Rashid på att han inte vill förlita sig på de andra språken när de lär sig svenska. Han menar att det 

är bättre att börja från noll och inte använda sig för mycket av ett annat språk för att lära sig ett 

nytt. 

 

Sociala hjälpmedel 

Något som framför allt framkommer från informanterna är att de tycker att kontakten med 

människor som har svenska som modersmål är det viktigaste för att lära sig svenska enligt 

informanterna. Detta är något nästan alla tar upp som en faktor som de känner verkligen påverkar 
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inlärningen positivt. Yasir menar på att det skulle vara lätt att lära sig svenska om de hade 

svenska vänner. Hawa, som är lärare på utbildningen, säger att praktiken var bra och hjälpte 

henne mycket, där fick hon tillfälle att praktisera sin svenska. Hon hade även en granne som hon 

menar på hjälpte henne i hennes lärande. 

 

”Och sen va jättespännande för mig, innan jag börja och läsa, jag hade en 

granne, oavsett hon är, var jättegammal, 92 år, men hon är en stjärna, hon 

hjälpte mig. Jag försökte knacka på dörren och bjuda henne på nånting, 

meningen att jag ville prata med en person”, Hawa. 

 

I nuläget anser informanterna inte sig ha mycket kontakt med svensktalande människor, vilket de 

flesta ser som tråkigt då de tror detta skulle hjälpa dem. Informanterna känner inte att de får höra 

det svenska språket tillräckligt mycket då de personer som lever tillsammans med dem framför 

allt pratar deras eget språk, ett annat språk eller kommunicerar med dem på engelska. De som 

nämner lärare talar om hur denna måste lära ut på ett korrekt sätt, med uttal och grammatik så att 

de lär sig lätt. Samina menar på att självförtroende behövs för att lära sig språket, ”… you know,  

when I came like stranger I fell like I can´t talk to the people, no. I go directly, I talk with them, I 

know them, I make like friendship with them” säger hon och när jag frågar om det är lättare att 

lära sig svenska på det sättet fortsätter hon ”Yeah, and even here the confidence when you trust 

yourself, you can do”. Flertalet informanter nämner intresset som en stor del till lärande, viljan att 

få hjälp att lära sig språket är stor och alla är entusiastiska till att få prata och kommunicera med 

svenskar. Hamid nämner att det vore bra om de fick lära sig genom att göra utflykter som 

picknick eller gå i affärer. Yasir talar om hur språket kan utvecklas genom att individen deltar i 

olika aktiviteter som individen tycker är roliga, ”Is the way you act, the activities for you” säger 

han. Detta nämns även av Alina som går i kyrkan en gång i veckan för att träffa svenskar. Hon 

har en vän där och tycker att det är ett sätt att kommunicera med nya människor. 
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Motivation för lärande 

För sin egen skull 

Vad som motiverar informanterna till att lära sig det svenska språket skiljer sig lite åt, även om 

alla uttrycker en önskan och längtan om att få arbeta och vara en del av samhället. Vissa talar om 

att ge tillbaka till samhället som de redan fått så mycket av, något som de inte tror att de skulle 

fått i andra länder. Flera an informanterna talar om hur de inte bara vill vara medborgare på 

papper utan även anstränga sig och prata språket och lära sig om kulturen. ”I told you to 

communicate better with people and to work in Sweden. And you know, you hold paper from 

Sweden, id card and passport and you have to speak this language. Not only hold the paper” 

svarar Ahmed på frågan om vilka anledningar han har till att lära sig det svenska språket. 

 

”If you want to live in country you should know at least their language, their 

culture, how they liv, what they do, what they like, what they hate. You 

should, if you want to enjoy this community, you should learn, not 

everything, at least how you can arrange yourself between them, and how to 

contact with them. If you want to contact with them, the language is most, 

most, most thing important in contact between the people”, Rashid. 

 

De flesta talar om hur nästan alla de svenska medborgarna talar engelska men uttrycker vikten av 

att lära sig modersmålet för att kunna arbeta. Men de vill också kunna konversera med 

befolkningen vardagligt och bli bemötta som en av dem, finna vänner och skapa sig ett nytt liv 

här i Sverige. Hawa sa ”För att vi tänkte att första steg att man har språket, det blir nyckeln i 

handen, att man öppnar flera dörrar”. Språket ses alltså som en ingång till allt annat. Vissa av 

dem har utbildning med sig som de vill använda sig av här i Sverige, de vill lära sig svenska så att 

de återigen kan få arbeta i sitt område och utnyttja den utbildning de redan har, kanske 

komplettera utbildningen lite. 

 

”As I told you I modify my license and take admission from university to 

complete study. Because I have a master now, and I have bring all my 

license with me. So I havet o modify the license to know what I have to, to 

complete study. Because I study a lot of years in Syria, so I don´t want this 
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year to go back, without benefit for me. So this mine goal, my hoping”, 

Amhed. 

 

Några av dem vill gå på universitet och anser att svenskan är det första steget på vägen mot att 

kunna vidareutbilda sig. Alla informanter talar om att arbeta och ser med optimism på Sverige 

och möjligheterna att kunna arbeta efter att de har avslutat sin svenskundervisning, oftast har de 

tankar och drömmar om vad de vill syssla med. 

 

Yttre faktorer 

Vissa av dem har andra människor som motiverar dem i sitt liv. Vänner eller familjemedlemmar 

som lärt sig språket och som uppmuntrar dem. Ahmeds fastrar bor i Sverige och han har därför 

sett fördelar med att kunna det svenska språket. ”They have been in Sweden twenty years and 

now like, they speak like Swedish people. So that is, that encourage me to, to learn svenska”, 

Ahmed. De ser även hur andra människor i deras närhet har lärt sig språket och nu har ett liv i 

Sverige. Detta är något som uppmuntrar dem och får dem motiverade till att lära sig språket, helst 

så snabbt som möjligt enligt de flesta. Yasir vill lära sig svenska snabbt för att sedan kunna arbeta 

och bistå sin familj i hemlandet ekonomiskt, han säger att detta är något han behöver göra, men 

även för att han vill klara sig själv. Tre av kvinnorna talar om hur de vill hjälpa sina barn eller 

andra människor. Hawa säger ” Men det som motiverar mig, att jag ska hjälpa mina barn, från 

början”. Även Alina talar om hur hon vill hjälpa sina barn och Samina om hur hon vill hjälpa 

kvinnor i sitt hemland och att Sverige är rätt plats för henne att vara då hon här får möjligheten att 

göra detta. 

 

Skillnader mellan kvinnor och mäns tankar 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns tankar i denna undersökning är inte stora, men det finns 

en del saker som tas upp av deltagarna som skiljer sig åt. Kvinnorna talar mer specifikt om vad de 

kan göra för sin familj eller andra människor de bryr sig om. Alina är obekväm med att hennes 

döttrar kan mer svenska än henne, de hjälper henne, när hon vill vara den som hjälper dem. Hon 

vill arbeta och vara en förebild.  

 



 

 
18

”Important is student svenska because I want work, I want help my 

daughters for skolan. Because no like it my daughter help me. It´s a 

problem, yeah. I need help my daughter, because our, my love is my 

daughter. I, our, no have man, I want work for my daughter. I want, I don´t 

know, but I think is muy, muy, muy importante, speak svenska. Muy 

importante ” Alina. 

 

Alina talar även om kommunikation med barnens lärare i skolan och hur hon vill kunna prata 

med dem för att kunna hjälpa döttrarna. Hawa nämner även hon sina barn som en av 

anledningarna till att lära sig det svenska språket. Hon säger att hon måste leda dem på rätt sätt 

och att hon och hennes man inte ville att barnen skulle förlora mycket, något som inte skulle vara 

möjligt utan det svenska språket. Yasir tog upp hur han villa assistera sina föräldrar i hemlandet 

ekonomiskt och att svenskan är en del i att kunna göra detta. De andra männen nämnde sina 

familjer, men inte i samband med lärandet av det svenska språket utan talade mer om saknaden 

och undran över hur de har det. 

 

Bara en av informanterna, Samina, kom till Sverige av en annan anledning än att av någon 

anledning komma ifrån sitt hemland. Hon kom inbjuden för att lära sig om kvinnors rättigheter, 

men var dock sedan tvungen att stanna då situationen i hennes hemland förvärrats. Denna kvinna 

ser språket som en väg att hjälpa andra invandrare, kvinnor och sitt hemland fast på avstånd. Hon 

talar även om självförverkligande på ett mer tydligt sätt än de andra informanterna, det hon gjort 

innan och det hon vill göra i framtiden genom att lära sig det svenska språket. ”So I start to prove 

myself as a woman, I want my rights […] it´s a new thing, that I have experience, but I´m gonna 

prove it in my new life” säger hon när hon talar om hennes erfarenheter och hur hon känner att 

hon blivit starkare som människa. Något som hon vill visa när hon lärt sig det svenska språket 

och går vidare till universitet och sedan jobb med lagen eller jämställdhetsarbete.  
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Analys 

Faktorer som motverkar inlärning 

Informanternas bakgrund 

Alla informanter har talat om hur deras och andras upplevelser i livet påverkar deras inlärning. 

De tänker på hur deras familjer som ibland är kvar i hemlandet mår, hur människor de känt dött, 

det liv de lämnat och inte kan gå tillbaka till. Förutom Stevens (1999) som nämner att familjens 

bakgrund gör skillnad i språkinlärningen är detta ingenting som tas upp direkt av de andra 

forskarna. Däremot tas Elmeroth (2003) upp hur motivationen är grunden till lärande, motivation 

är även något som bland andra MacIntyre (2007) och Stevens (1999) tar upp som stor av stor vikt 

för inlärningen. Snow (1992) nämner hur viktig den aktiva rollen hos den som lär är. 

Informanterna talar just om brist på fokus och motivation eftersom deras tankar och känslor 

cirkulerar kring annat. Rashid och Hawa talar om hur utbildning kan göra skillnad för inlärningen 

av det nya språket. Rashid menar på att högutbildade kanske klarar sig bättre än lågutbildade då 

de lågutbildade inte har vanan för att studera och att detta kan motverka inlärningen. Hawa menar 

på att högutbildade som fått lämna allt behöver börja om från noll och att det då kan kännas tungt 

och även detta motverka inlärningen. Stevens (1999), Snow (1992) och van Tubergen (2010) ser 

alla i sina undersökningar att utbildningsbakgrunden hos invandrare gör skillnad för 

andraspråksinlärningen. Stevens (1999) menar på att utbildningsbakgrund tillsammans med andra 

faktorer påverkar språkinlärningen. Något som även Snow (1992) håller med om då han menar på 

att språkinlärningen sker som en kunnandeprocess, har du redan gått igenom den så är det lättare 

att göra detta igen än om du är en novis i språkinlärning. Detta har även van Tubergen (2010) sett 

i sin undersökning då flyktingar i Nederländerna har bättre andraspråk om de haft mer skolgång 

innan de kom till landet. 

 

Nuvarande livssituation 

van Tubergen (2010) skriver om hur tiden de nyanlända bor i vad han kallar för 

mottagningscenter kan påverka deras språkinlärning, de som är kvar där längre hade ett sämre 

andraspråk. De är i mottagningscentret isolerade från befolkningen i landet och många visste 

fortfarande inte om de skulle få stanna kvar. van Tubergen även tar upp hur hälsoproblem och 
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depression påverkar inlärningen, att inte veta om de får stanna eller ej påverkar också språket. 

Detta gäller inte för informanterna i denna undersökning som alla fått uppehållstillstånd, men 

många vet ändå inte riktigt vad som händer i deras liv eller vart de är på väg. Men att fortfarande 

bo i flyktingbostäderna känner flera av dem påverkar deras nuvarande livssituation, flera 

uttrycker hur denna tid är väldigt svår. Informanterna känner att de bor i, som Ahmed uttryckte 

det, en djungel och som enligt Rashid påminner om ett liv som han mådde dåligt i. Även om alla 

informanter känner sig tacksamma över att ha fått komma till Sverige och har en ljus syn på vad 

som komma skall visar de på en frustration över hur de lever nu. Byråkratin nämns som en 

negativ del där de känner att de slussas fram och tillbaka utan att känna någon kontroll över 

situationen. Snow (1992) menar på att positiva associationer till kulturen som förknippas med 

språket som ska läras in hjälper de nyanlända att lära sig det. 

 

Skillnader i språkuppbyggnad 

När informanterna intervjuas är det inte många som visar vad MacIntyre (2007) beskriver som 

språkängslan, däremot visar de motivation trots att de alla tycker att det svenska språket är 

annorlunda och svårt. Dock kan det finnas en underliggande språkängslan då alla nämner 

problematiken med att lära sig det svenska språket vid något tillfälle. Antingen om det har med 

uttal, meningsuppbyggnad eller dialekt att göra nämner alla hur talet är den svåra biten i lärandet. 

MacIntyre skriver om hur beslutet är ett resultat av konvergerande och motstridiga processer, där 

individen kan känna sig både motiverad att lära sig och hämmas av ångest. Något som Zahida 

visar då hon frivilligt är med i intervjun och besvarar alla frågor, men gör det med kortare svar 

och med gester och minspel som visar på en motvillighet. De deltagare som redan har ett 

andraspråk med sig säger sig tro att detta kan hjälpa dem i deras inlärning av det svenska språket. 

Dessa tankar tas upp av Snow (1992) som menar på att en människan språkbakgrund gör skillnad 

vid inlärning av ett nytt språk och att språkinlärningen har en kunnandeprocess där du har lättare 

för att lära dig ett språk om du redan gjort det förut. Vilket var precis det som flertalet av 

informanterna påtalade under intervjuerna. van Tubergen (2010) fann även i sin undersökning att 

flyktingar som haft mer undervisning innan de migrerat klarade andraspråksinlärningen bättre. 
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Hjälpmedel för inlärning 

Praktiska hjälpmedel 

När det gäller praktiska hjälpmedel talar några informanterna om saker som skulle kunna hjälpa 

dem i sitt lärande, som tv, tidningar och musik. Det nämns hur de praktiskt behöver öva och att 

genom att framför allt lyssna. Detta är dock ingenting som tas upp i den forskning som hittats, det 

som forskningen har i fokus är de mer sociala hjälpmedlen. Vad forskningen tar upp är hur 

språkinlärningen är en process där du har lättare för att lära dig ett nytt språk om du redan har lärt 

dig ett innan (Snow, 1992; van Tubergen, 2010). Att de redan lärt sig ett andraspråk är även 

något som flera av informanterna anser kan hjälpa dem praktiskt i lärandet av det svenska 

språket, dels som process och för att de ser likheter med andraspråket. Det är bara Rashid som 

säger att han vill börja från noll, att inte använda sig av sina tidigare språkerfarenheter när han lär 

sig svenska. Några tar upp hur läraren måste finnas där som stöd när det gäller att praktisera sitt 

språk, läraren är då där som hjälp för att till exempel lära sig korrekt uttal. Snow (1992) menar på 

att alla faktorer måste fungera för en lyckad språkinlärning, men att elevens egen kreativitet och 

vilja är av större vikt än läraren. 

 

Sociala hjälpmedel 

Informanternas önskan och vilja att kommunicera med den svenska befolkningen är ett av de 

teman som tydligt kan relateras till tidigare forskning. Bland annat Elmeroth (2003), Snow 

(1992), Gordon (2004) och Stevens (1999) tar upp just vikten av kontakt med människor som har 

språket som modersmål. Gordon (2004) skriver att det är väsentligt för inlärningen, men att det 

också är viktigt för att invandrare ska meningen med att lära sig det nya språket. Elmeroth (2003) 

menar det svenska samhällets attityder måste ändras när det gäller användningen av det svenska 

språket och att eleverna inte får chans att höra och använda sig av svenska tillräckligt för att lära 

sig. Något som stämmer överens med vad informanterna i undersökningen säger då de inte säger 

sig ha mycket kontakt med svenskar när undersökningen gjordes. De känner inte att de har 

möjligheten att träffa svenskar och att kunna få en sådan kontakt som skulle fungera utvecklande 

för dem. Men de tycker det är tråkigt och tror att detta skulle vara det bästa sättet att faktiskt lära 

sig svenskarnas modersmål. Snow (1992) skriver om den sociokulturella meningen av 

andraspråket och hur mönstren för språkvalet, eller meningen med andraspråket, är viktigt att 
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förstå. Hur samhället ser på de olika språken och vikten av språken hos individen är viktigt att ta i 

beaktande. För informanterna är det viktigt att lära sig svenska och även om de kan kommunicera 

på engelska menar de på att det svenska språket behövs för att bli en del av samhället. 

Andraspråk ska enligt Stevens (1999) ses som en social process, exponering för det svenska 

språket behövs i en miljö som kräver och uppmuntrar språkkunskaper. Vilket i detta fall inte 

finns hos informanterna som deltog i undersökningen. 

 

Egen kreativitet och vilja är något Snow (1992) skriver om och det visar Samina och Hawa som 

är undantag när det gäller kontakten med svenskar, Hawa tog själv kontakt med sin granne för att 

få chansen att tala svenska. Samina talar om hur självförtroende behövs och att man måste lite på 

sig själv, hon tar själv kontakt med svenskar och skapar relationer. Även andra nämner hur 

individen själv måste visa intresse för att lära sig. Hawa att hennes praktik hjälpte henne att 

utveckla sitt svenska språkbruk. Sandwall (2013) tar dock upp i sin avhandling att många elever 

har begränsade möjligheter till att praktisera sin svenska på sina praktikplatser, trots att det är 

därför dessa finns till. Förutom kontakten med människor i det svenska samhället påpekar tre av 

informanterna hur olika aktiviteter kan hjälpa till med språkutvecklingen. Hamid talar om 

utflykter, Yasir om aktiviteter som individen finner intressanta, Alina går redan till kyrkan en dag 

i veckan för att hon känner att detta kan hjälpa henne med språket. van Tubergen (2010) skriver 

om hur att vara involverad i någon slags organisation kan hjälpa till med språket. Han menar 

också på att en integrationskurs är bra för nyanlända, detta är dock något som finns i Sverige och 

som deltagarna deltar i.  

 

Motivation för lärande 

För sin egen skull 

Den största motivationsfaktorn som syns hos majoriteten av informanterna är motivationen att 

kunna kommunicera med människor omkring dem, något som Elmeroth (2003) kallar för ett 

integrativt (socialt syfte) syfte med inlärning. De uttrycker en önskan om att få vara en del av det 

samhälle de nu lever i. Något som MacIntyre (2007) tar upp är just denna del om acceptans i det 

nya språkliga samhället och att kunna kommunicera med människor i en annan kulturell grupp. 

Detta menar MacIntyre är grunden till motivation för att lära sig ett nytt språk. Men kanske är det 
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en social och kulturell press som informanterna känner av. Snow (1992) skriver att just social och 

kulturell press påverkar de som lär sig och de sociala värden som individen har i de olika 

språken. Så när de nyanlända talar om det svenska språket och möjligheterna med vad de ska ha 

det till är frågan vad som är deras egna svar och vad som kommer från andra. Alla informanterna 

kommer från bakgrunder som troligtvis har satt spår hos dem men de visar alla på en optimism 

för framtiden och är motiverade att lära sig. Elmeroth (2003) skriver om hur svårt det är att hålla 

motivationen vid liv när invandrare inte för chansen att träffa och tala med svenska människor. 

 

Gordon (2004) upptäckte i hans undersökning att det oftast var en i familjen som hade ansvar för 

kommunikationen med samhället och att de andra vuxna familjemedlemmarna inte blev 

tillräckligt kunniga i språket för att kunna kommunicera med människorna i det nya landet. De 

hade till exempel arbeten där språkkunskaper inte behövdes. Detta verkar inte vara något som 

stämmer överens med tankarna hos informanterna då alla uttrycker vikten av att kunna språket. 

Men eftersom alla informanter har en önskan om att arbeta och anser att språket är nödvändigt för 

att kunna göra det så kanske detta gör skillnaden. Att språkkunskaperna är nödvändiga för att 

arbeta skriver Elmeroth (2003) om i sin undersökning, detta för att arbetsförmedlingen ska hjälpa 

till i sökandet efter arbete. Flera av informanterna vill även studera vidare eller komplettera 

tidigare utbildning när de är klara med SFI-utbildningen, men många vet inte vad de vill studera 

eller arbeta med. Elmeroth (2003) upptäckte i sin studie att nyanlända ofta vill ha arbete eller 

studera när de lärt sig svenska, men att de flesta är oklara på vad och hur livet kan se ut då.  

 

Yttre faktorer 

Något som skulle kunna räknas som en yttre faktor är arbetsförmedlingens påtryckningar för att 

lära sig språket, men detta är ingenting som informanterna nämner i intervjuerna. Det de däremot 

tar upp är hur vänner och familjemedlemmar uppmuntrar dem. Även andra människor i deras 

närhet som har lärt sig språket och har ett liv i Sverige gör att de känner sig motiverade. Snow 

(1992) skriver om att de som ska lära sig ett språk behöver ha ett gott anseende av kulturen där 

det nya språket används. Detta får troligtvis de personer i undersökningen som ser att andra har 

lyckats innan med något de nu själva ska göra. Ingen av deltagarna i denna undersökning nämner 

att kommunerna har försökt motivera dem att läsa svenska, vilket AKKA-utredningen (SOU 

2012:69) säger att de är skyldiga att göra. Fyra av informanterna talar om hur de vill lära sig det 
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svenska språket för att hjälpa andra människor i deras närhet, men Samina tar även upp hur hon 

vill hjälpa kvinnor med rättigheter i sitt hemland. Något som visar på att hon ser på Sverige med 

gott anseende då hon säger att Sverige är platsen för henne. 

 

Skillnader mellan kvinnor och mäns tankar 

Det som är den tydligaste skillnaden på männen och kvinnorna är att kvinnornas uttrycker att 

deras fokus ligger på andra människor omkring dem mer än männen gör, när det gäller 

anledningar till att lära sig det svenska språket. Snow(1992) skriver om kommunikationens 

effektivitet och sociala lämplighet vilket i detta fall kan ses som att till exempel Alina vill kunna 

kommunicera bättre med hennes döttrars lärare, eller Hawa som vill styra dem rätt i livet. Även 

MacIntyre (2007) skriver om lusten och begäret att prata med en specifik person inverkar på 

språkinlärningen. Yasir säger förvisso att han vill hjälpa sina föräldrar men det är mer av en 

ekonomisk anledning än den sociala och utvecklande anledningen som kvinnorna talar om. Dock 

hade kvinnorna sina familjer med sig förutom Samina och det hade inte männen i 

undersökningen, så detta kan påverka svaren. Samina säger att hon känner att hon blivit starkare, 

hon vill ha sina rättigheter och vill bevisa sig i sitt nya liv. Hon vill arbeta mot förtryck och hjälpa 

kvinnor. Gordon (2004) skriver om hur förändringar sker när människor kommer till ett nytt land. 

Traditionella könsroller bryts när kvinnor lär sig språket och får reda på sina rättigheter. Detta är 

inte något som Samina bara har förstått utan något hon även vill hjälpa andra människor med. 

Detta är ingenting de andra tar upp, dock vill kvinnorna och männen i undersökningen lära sig 

svenska, arbeta och vara en del av samhället. Sedan vet vi genom denna undersökning inte hur 

det ser ut om några år när familjerna har etablerat sig och hur det nya språket och alla 

förändringar påverkat dem. 

 

Diskussion 
Av denna undersökning kan slutsatsen dras att vilja och motivation att lära sig det svenska 

språket finns hos nyanlända. Elmeroth (2003) menar på att denna motivation dock är svår att 

bibehålla när kontakten med det svenska folket är bristfällig eller icke existerande.  De nyanlända 

tycker att språket i sig är svårt att lära sig då det skiljer sig mycket från deras modersmål, men de 
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känner det ändå en optimism om att det kommer att gå och de vill gärna göra det snabbt. Språket 

vill de ha för att kunna arbeta, bli en del av det svenska samhället och kunna hjälpa andra. Det 

som de tror främst skulle främja deras språkinlärning är att kommunicera med människor som 

kan tala svenska. För att lära sig det nya språket anser de att det vore en fördel att få tala med 

människor som har språket som modersmål, detta för att få höra hur språket ska talas och uttalas. 

Något som undersökningen visar inte sker då informanterna säger sig inte ha möjlighet att träffa 

människor som talar det svenska språket och anser att detta påverkar deras lärande. Kontakten 

mellan invandrare och människor med språket som modersmål är något som tidigare forskning 

visat är viktigt för att lärande ska ske (Elmeroth, 2003; Snow, 1992; Gordon, 2004 & Stevens, 

1999). Detta är något som skulle kunna förändras i utbildningen för att kunna ge de nyanlända 

bättre förutsättningar för lärande. När forskning visat att kontakt med människor som har språket 

som modersmål är ett av de viktigaste elementen för inlärning av ett andraspråk, kan det 

diskuteras varför kontakten då är så bristfällig. Att det inte finns en sådan kontakt kan kanske 

även ses som en brist i integrationen mellan de nyanlända och det svenska samhället. 

 

Det övergripande resultat som kommer ur denna undersökning är alltså slutsatsen att alla de 

informanter som deltog i studien har vilja, motivation och en längtan att lära sig svenska och bli 

en del av det svenska samhället. Informanterna ser det som viktigt att lära sig det svenska språket 

och känner nödvändigheten av detta för att kunna arbeta och kommunicera med människor i det 

land de kommit till. Motivationen till att lära sig det svenska språket kommer ur två stora faktorer 

som de nyanlände vill uppnå, den sociala faktorn som inkluderar kommunikation och inkludering 

i samhället. Informanterna vill kunna prata med människor i affären, lärare till deras barn och få 

en bekantskapskrets som de kan umgås med.  Den andra faktorn handlar om att viljan att arbeta. 

Att vilja arbeta är något alla informanter talar om, även om det kanske inkluderar studier innan 

eller att direkt få vara en del av arbetsmarknaden. En koppling mellan arbete och inlärning av det 

svenska språket finns inte direkt att hitta i den tidigare forskning som använts i undersökningen. 

Något som kunde ha varit en fördel för att analysera informanternas önskan om arbete som 

motivationsfaktor. Som deras situation ser ut nu är det svenska språket det första steget på vägen 

till att kunna försörja sig själva och närstående. Att kunna klara sig själv i det svenska samhället 

kräver också kunskaper i det svenska språket, vilket informanterna vet om och vill uppnå. Men 

hur ser vägen till arbete och självförsörjning ut egentligen?  
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Något som kanske hindrar inlärningen är den bakgrund de nyanlända bär med sig. Att kunna 

fokusera när andra saker oroar är svårt. Men även den livssituation de är i nu utgör en orolighet 

som i sin tur förhindrar inlärningen, flera säger att livssituationen är svår och jobbig. Att leva 

tillsammans med okända människor, inte veta riktigt vad som händer och vart de är på väg gör att 

motivationen för lärande brister. van Tubergen (2010) tar upp just livssituationen och hur 

människor som stannar länge i flyktingbostäder har ett sämre andraspråk än de som kommer 

snabbare ut i samhället. Vad kan göras för att förhindra att depressioner och hälsotillståndet 

försämras i sådana situationer? Detta är något som behöver ses över då det faktiskt påverkar de 

nyanländas inlärning och välmående. Kanske borde mer resurser avsättas just för detta då 

inlärningen av språket är en stor del i integrationen. En annan aspekt att tänka på är hur synen på 

Sverige och dess kultur uppfattas när informanterna känner att deras livssituation är som den är. 

Även om de ser på svenskar och Sverige med positiva ögon nu, kanske ändras detta om 

livssituationen fortsätter se ut som den gör för de nyanlända? 

 

Förutom anledningen att kvinnor i större utsträckning vill lära sig svenska för att hjälpa andra 

människor i deras närvaro eller andra i som är i samma situation som de innan har varit så skiljer 

sig inte tankarna mellan kvinnor och män mycket åt. Männen talar något mer om hur arbete är 

motivation för lärande medan kvinnorna talar något mer om den sociala delen i att lära sig det 

svenska språket. Att dra en slutsats att detta skulle vara representativt för alla nyanlända går inte 

att göra med det material som insamlats till denna undersökning, utan det skulle krävas en mer 

omfattande undersökning för att se om detta fenomen skulle kunna säkerställas som resultat.  

 

Det som framkom ifrån informanterna i denna undersökning stämmer alltså i stort överens med 

tidigare forskning som gjorts. Frågan är kanske nu varför inte insatser gjorts för att ändra på 

förhållandena för nyanlända? Varför ges inte möjligheter att träffa svensktalande människor? 

Varför är det så svårt för nyanlända att få chanser för kommunikation när forskning redan visat 

hur viktigt det är? Det som skiljer sig från tidigare forskning är att dessa informanter nyligen 

kommit till Sverige medan tidigare forskning till största del gjort med informanter som varit i 

landet en längre tid. Kanske skulle en undersökning visa annorlunda med informanter på nivå D i 

SFI, dock var syftet här att tala med nyanlända och deras syn på lärande. Det kan vara så att 

personlig måluppfyllelse och självförverkligande inte nämndes mycket under dessa intervjuer då 

många av dem som deltog fortfarande inte visste exakt vad som skulle hända och vart de var på 
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väg i sitt liv. Deras fokus låg ofta på vad som hänt innan de kom till Sverige och hur deras familj 

mår, det kan hända att när de fått en mer stabil tillvaro kanske resultaten skulle se annorlunda ut. 

 

Metoddiskussion och vidare forskning 

Metodvalet är i detta fall rätt för att få fram informanternas tankar, att intervjua leder till att 

chansen för att få en djupare inblick i informantens upplevelser. Analysprocessens fem steg tog 

tid att gå igenom, men att först göra en översiktlig genomgång av varje intervju, sedan bryta ned 

texterna för att se skiftningar och de meningsbärande enheterna gjorde att meningsinnehållet i 

intervjuerna kunde fångas upp. Därefter var det lättare och se den enhetliga beskrivning 

informanterna gav som sin uppfattning av fenomenet. Efter detta försökte jag hitta gemensamma 

centrala teman och vad som skilde beskrivningarna åt, för att sedan analysera dessa tillsammans 

med tidigare forskning.  

 

Nu var det bara en av informanterna som behövde tolk, men tolk kan kanske göra att validiteten 

av studien måste ifrågasättas då jag som intervjuare inte får informationen direkt från 

informanten. Kanske kan översättningar misstolkas eller göras om. Sedan är det svårt att intervjua 

när informanten inte kan språket ordentligt, det blir lätt missförstånd och frågor behöver 

omformuleras. Dock såg jag själv inte detta som ett problem i denna undersökning då vi hade gott 

om tid och de flesta av informanterna var verkade bekväma och pratade på. Kanske var det 

intressant att få tala med mig då de uttryckte en brist av kontakt med svensktalande människor i 

deras närvaro. Informanterna visste vad intervjun skulle handla om, men de fick inte se frågorna 

innan. Kanske skulle detta underlättat intervjun? Kanske skulle intervjufrågorna översatts till 

informantens modersmål innan så att de på sitt eget språk fick frågorna och kunde fundera kring 

dem innan? Men att veta frågorna innan kan också göra att svaren inte skulle bli lika genuina då 

de kanske då skulle leta efter svar som de trodde att jag ville ha, eller diskutera med andra och ta 

deras svar som en del av sina. 

 

Eftersom detta är en liten undersökning kan resultaten inte generaliseras för alla nyanlända även 

om de alla övergripande hade samma tankar. Till exempel en tro om och en vilja att lära sig det 

svenska språket, få ett arbete och komma in i samhället och en näst intill icke existerande 

kommunikation med det svenska folket är troligtvis något som gäller majoriteten av de nyanlända 
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som kommer till Sverige som flyktingar. Dock kan de svar som gavs ge uppslag för vidare 

forskning. Ett förslag för vidare forskning skulle kunna vara att se närmare på känslan för 

utanförskap, vad görs från samhällets sida för att nyanlända ska motiveras till att lära sig språket 

och integreras med det svenska samhället och hur lyckade är dessa metoder. I denna 

undersökning var alla utbildade på nivån att de gått någon slags vidareutbildning efter gymnasiet, 

så en undersökning i stil med denna men med analfabeter skulle vara intressant att se. Det skulle 

även vara intressant att se närmare på om drivkrafterna för inlärning av det svenska språket 

ändras efter att de nyanlända har deltagit i SFI-utbildningen. En annan aspekt som borde 

undersökas närmare är kopplingen mellan det svenska språket och arbete/försörjning. Detta ämne 

är intressant och jag skulle själv vilja fortsätta att skriva om inlärning av det svenska språket, hos 

vuxna människor och kanske även barn och ungdomar, när jag fortsätter mot en magister i 

pedagogik. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till lärare vid SFI-programmet. 

Hej! 

Mitt namn är Rebecka Waleij och jag studerar pedagogik vid Umeå universitet. För tillfället 

arbetar jag med min kandidatuppsats som handlar om nyanländas syn på lärandet av det svenska 

språket. Mitt syfte är att få en större inblick i vad som motiverar lärandet av det svenska språket 

och vilka skillnader det kan finnas. 

 

 

Det jag behöver Er hjälp med är undersöka om några av Era elever skulle kunna tänka sig att 

delta i studien. Jag behöver 8 personer varav 4 är kvinnor och fyra är män. Frågorna i intervjun 

kommer att kunna besvaras på svenska eller engelska och det är upp till eleverna själva att 

bestämma sig för vilket språk. Det är dock viktigt att eleverna som deltar i studien har språklig 

kompetens nog att kunna göra detta. Intervjun är anonym och jag följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket betyder att materialet bara kommer att behandlas av mig för att 

efter studiens avslut raderas. Det är självklart frivilligt att delta i detta, men det skulle uppskattas 

och förhoppningsvis ge resultat som kan komma till användning för framtida utveckling. Jag har 

även här bifogat ett brev till Era elever som Ni gärna får läsa för dem så att de får en bild av vad 

intervjun kommer att bestå av så de kan besluta sig för om de vill delta.  

 

Har Ni eller Era elever några frågor om studien eller studiens syften är Ni välkomna att kontakta 

mig via e-post eller telefon! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Waleij 

[Här återfanns kontaktuppgifter] 

 

Handledare: Lars-Åke Pennlert 

E-post: lars-ake.pennlert@umu.se 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till elever vid SFI-utbildningen. 

Hej! 

Mitt namn är Rebecka Waleij och jag studerar pedagogik vid Umeå universitet. För tillfället 

arbetar jag med min kandidatuppsats som handlar om nyanländas syn på lärandet av det svenska 

språket. Mitt syfte är att få en större inblick i vad som motiverar lärandet av det svenska språket 

och vilka skillnader det kan finnas. 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie genom att besvara frågor i en intervju. Ditt 

deltagande är anonymt och är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Frågorna kommer att 

kunna ställas på engelska om detta känns mer bekvämt för Dig. Jag följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket betyder att materialet som inhämtas bara kommer att behandlas 

av mig för att efter studiens avslut raderas. Materialet kommer inte kunna kopplas till dig som 

enskild individ. Det viktiga är Dina egna tankar kring motivation. Din hjälp kommer 

förhoppningsvis att ge resultat som kan komma till användning för framtida utveckling. Studien 

publiceras efter färdigställande och kommer då att vara sökbar för alla och även Du kan ta del av 

den. 

 

Har Ni några frågor om studien eller studiens syften är Ni välkomna att prata med Era lärare som 

kan kontakta mig via e-post eller telefon! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Waleij 

[Här återfanns kontaktuppgifter] 

 

 

Handledare: Lars-Åke Pennlert 

E-post: lars-ake.pennlert@umu.se 
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Bilaga 3  

Intervjuschema på svenska och engelska. 

Hej och välkommen! 

Jag vill börja med att tacka för att du deltar i denna studie och påminna om att den är helt frivillig 

och du kan avbryta intervjun när som helst. Om det är något som du inte förstår och som du vill 

att jag ska förtydliga så säg till. (Hi and welcome. I would like to start by thanking you for 

agreeing to be a part of this study and to remind you that it is voluntarily and that you can stop 

the inteview at any time. If there is something you don´t understand and want me to explain, 

don´t hesitate to ask). 

 

Först skulle jag vilja ta lite allmän information som kan vara till hjälp för analysen. (First I just 

want to state some general information that could help with the analysis). 

 

Namn (Name) 

Kön (Gender) Kvinna (Female) Man (Male) 

Ålder (Age) 

Ursprung (Herritage) 

Hur länge har du bott i Sverige? (For how long have you lived in Sweden?) 

Hur länge har du gått på SFI-utbildningen? (How long have you been in the program Swedish for 

immigrants?) 

Vad har du för utbildningen sedan innan? (What education did you have since before?) 

 

Nu börjar vi med själva intervjufrågorna, kom ihåg att det inte finns några rätta svar utan att det 

är dina tankar som är det intressanta. (Now lets start with the interview, remember that there are 

no right answers, it´s your thought that are interesting.) 

 

Vem berättade om SFI-utbildningen för dig? (Who was it that told you about the program 

Swedish for immigrants?) 

 

Vad fick dig att börja läsa på SFI-utbildningen? (What made you start the program Swedish for 

imigrants?) 
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Vad motiverar dig mest att lära dig det svenska språket? (What motivates you the most to learn 

Swedish?) 

 

Vilka förutsättningar behöver du för att känna dig motiverad att lära dig svenska? (What 

conditions do you need to feel motivated to learn Swedish?) 

 

Vad är svårast när det gäller att lära sig svenska? (What is hardest when it come sto learning 

Swedish?) 

 

Vad tycker du motverkar (hindrar) din inlärning på SFI-utbildningen? (What do you think might 

be discouraging your learning at Swedish for immigrants?) 

 

Vad är det som är svårast att göra utan kunskaper i det svenska språket i det vardagliga livet? 

(What is hardest to do without knowledge in the Swedish language in your everyday life?) 

 

Vad vill du använda det svenska språket till? (What do you want to use the Swedish language 

for?) 

 

Vad vill du göra efter att du avslutat din SFI-utbildning? (What do you want to do after you finish 

your Swedish for immigrants program?) 

 

Vad tror du kommer förändras i ditt liv efter att du har lärt dig svenska? (What do you think will 

change in your life after learning Swedish?) 

 

Känner du att andra har påverkat dig i ditt beslut att läsa på SFI-utbildningen? (Do you feel that 

other people have affected your decision to do Swedish for immigrants?) 

 

Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte börjat SFI-utbildningen? (How do you think your 

life would have been if you had not started Swedish for immigrants?) 
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Varför är det svenska språket viktigt för din framtid? (For what purpose is the Swedish language 

important in you future?) 

 

Vad känner du hjälper dig att komma framåt med din undervisning? (What do you feel is helping 

you with your education?) 

 

Känner du att du har fått ut vad du ville och förväntade dig av SFI-utbildningen? (Do you feel 

like the program Swedish for immigrants has given you what you expected and wanted?) 

 

Känner du att din utbildning här på SFI är anpassad efter dina behov? (Do you feel that the 

education you get on the program is adjusted for your needs?) 

 

Tror du att dina mål för utbildningen har ändrats under tiden som du gått på den? (Do you think 

your goals for your education has changed during the time you have been in the program?) 

 

Har du några andra tankar som du vill dela med dig av angående ditt val av att börja på SFI-

utbildningen? (Do you have any other thoughts you would like to share about your reasons for 

starting the program Swedish for immigrants?) 

 

Finns det något annat du vill tillägga? (Is there anything else you would like to add?) 

 

Tack så mycket för din medverkan. (Thank you so much for your cooperation). 


