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Sammandrag 
 

Uppsatsen undersöker skillnader gällande svårigheter andraspråksinlärare stöter på 

beroende på motivation och syn på möjligheter till en god framtid i det nya landet. Fyra 

elever med tillsynes liknande bakgrunder får komma till tals. Alla har utbildning från 

sina hemländer och inga särskilda inlärningsproblem. Det är alltså elever med god 

förmåga att lära. Trots detta ser resultaten gällande ordförråd, uttal och språkriktighet 

väldigt olika ut. En mängd olika faktorer spelar in när det gäller motivationen såsom 

känsla av tillhörighet och framtidstro. Elever som beskriver att de kommit till Sverige 

på frivilliga grunder har en betydligt snabbare inlärningstakt än de som flytt från krig 

eller kommit som politiska flyktingar. Studien visar också att elever som kommit till 

Sverige av positiva anledningar såsom att de gift sig och bildat familj i Sverige lyckas 

bättre med andraspråksinlärningen. Av naturliga skäl ser man i sådana fall mer ljust på 

sin framtid här i Sverige. Motivation är en del av förklaringen, men också den typ av 

nätverk personerna hamnar i och därmed den typ av samt mängd av inflöde (input) de 

får. 
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Inledning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader gällande svårigheter 

andraspråksinlärare stöter på, beroende på motivation och framtidstro. Jag vill påvisa att 

just dessa faktorer, samt en människas identitet och syn på sig själv spelar en viktig roll 

vid språkinlärning. Jonas Stier skriver: ”Etnocentrismen är inte enbart ett sätt att tänka 

utan ett sätt att känna. Att uppfatta sin egen kultur som bättre eller mer civiliserad än 

andras sammanhänger med positiva känslor om den egna gruppens förträfflighet” (Stier, 

2004, s. 133). Viljan att anpassa sig till det nya landet spelar en stor roll vid 

andraspråksinlärning. Om man hellre vill bevara värderingar, kultur och språk än att ta 

till sig det nya ökar klyftan, vilket är negativt för språkinlärningen. Ju lättare du kan 

smälta in rent språkligt desto bättre går andraspråksinlärningen. Man måste ”behärska 

de situations- och relationsberoende oskrivna regler som styr språkanvändningen, dvs 

den del av språkanvändningen som brukar kallas pragmatik” (Wellros, 2004, s. 647).  

 

Människans motivation till att lära sig språket är också en viktig faktor. Har man 

kommit till det nya landet frivilligt? Ligger krig och flykt bakom? Ser man en framtid i 

det nya landet? Jag vill visa på att det finns en mängd faktorer som påverkar 

andraspråksinlärning mycket mer än rent språkliga skillnader mellan modersmålet och 

målspråket. 

 

Elevintervjuer har genomförts och elevernas berättelser om sina egna språkliga 

framgångar skiljer sig avsevärt från varandra. Det finns de som varit i Sverige 1,5 – 2 år 

och som redan betat av SFI A, B, C, D, Svenska på grundskolenivå; Svenska A och som 

nu läser Svenska B och planerar högskolestudier i höst. Sedan finns elever som kämpat i 

8-10 år för att nå gymnasienivå i svenska. Dessa elever har till synes liknande 

studiebakgrund som den första gruppen. De har studievana och många gånger en 

fullföljd utbildning från sina hemländer. Studien kommer alltså inte att omfatta elever 

som saknar studievana från sina hemländer eller de som kommer till Sverige som 

analfabeter. Jag vill jämföra elever som har liknande bakgrund och som därför rimligen 

borde lyckas lika bra. Syftet är att ta reda på varför de inte gör det. Intervjuer med 

elever kommer att genomföras och resultatet kommer att kopplas till aktuell forskning.  
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Jag har valt att intervjua fyra personer som alla läser Svenska B denna termin. De har 

varit olika länge i Sverige. Det har alltså tagit dem olika lång tid att nå gymnasienivå i 

svenska. Den av intervjupersonerna som det har gått snabbast för har läst svenska i 3 år 

och den som varit långsammast har behövt 18 år för att nå gymnasienivå i svenska. Inga 

språktester har genomförts utan fokus ligger istället på elevernas egna upplevelser av att 

lära sig det svenska språket. Detsamma gäller diskussioner kring elevernas uttal, det 

handlar om hur eleverna själva upplever sitt uttal. 
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Tidigare forskning 

Niclas Abrahamsson skriver om hur det sociala dominansmönstret påverkar 

andraspråksinlärningen. Om det råder en obalans mellan målspråksgruppen och 

andraspråksinlärarna påverkas inlärningen negativt. Obalansen kan handla om hur stor 

känsla av tillhörighet man har med målspråksgruppen och även hur stor vilja man har 

att höra till och anpassa sig. Ju mer lika de båda grupperna är desto bättre går 

andraspråksinlärningen. Med andraspråkinlärning åsyftas en helhetssyn på 

intervjupersonernas språkbehärskning.  

 

Ruth Illman och Peter Nynäs skriver om vikten av det öppna mötet när det gäller 

andraspråksinlärning (Illman & Nynäs, 2005, s. 65). Seija Wellros menar att den roll 

man har på samhällsscenen påverkar språkinlärningen (Wellros, 2004, s. 647). Sally 

Boyd skriver om hur synen på brytningar kan orsaka stigmatisering (Boyd, 2004, s. 

433). Mehrdad Darvishpour och Charles Westin visar i sin forskning hur betydelsen av 

social exkludering eller inkludering påverkar en människas möjligheter till 

framgångsrika studier som i sin tur ska leda till ett arbete (Darvishpour & Westin, 2008, 

s. 117). 

 

Med god integration underlättas språkinlärningen. Man blir en del av det samhälle man 

lever i och stigmatisering som annars är vanlig bland de som saknar dessa nära 

familjerelationer förebyggs. Illman och Nynäs menar att människan har två olika 

förhållningssätt i mötet med en annan människa: ”Jag-det och Jag-du. Bemöter vi andra 

som ett det betraktar vi dem från ett visst avstånd, kategoriserar dem och sätter dem 

inom kunskapens definierade ramar. Bemöter vi andra som du står vi inför varandra på 

ett omedelbart och helhetsmässigt sätt, öppna och närvarande. Detta är mötet” (Illman & 

Nynäs, 2005, s. 65). Detta möte får man om man lever i gruppen istället för utanför och 

det underlättar språkinlärningen. 
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Metod 

Metoden är att intervjua fyra elever som läser på Komvux om deras upplevelser av att 

lära sig det svenska språket. Eleverna som deltar har alla kommit till Sverige i vuxen 

ålder och de har alla i dag nått gymnasienivå i svenska. Källmaterialet kommer att vara 

de dokumenterade intervjuerna. Urvalet kommer att bestå av fyra elever från fyra olika 

länder som alla har tidigare studievana från sina hemländer. Intervjuerna kommer att 

genomföras på Komvux med hjälp av ett antal förberedda intervjufrågor som är lika för 

alla som intervjuas. Som metodkritik kan nämnas att det bara är fyra personer som 

intervjuas och att intervjuerna och frågeställningarna kommer att vara ganska 

begränsade och korta. Intervjuerna kommer att presenteras anonymt. 

 

Informanterna 

Intervjudeltagare nummer 1 är en 32-årig kvinna från Brasilien. Hon har bott i Sverige i 

3 år. Anledningen till att hon flyttade till Sverige var att hon mötte den stora kärleken, 

en svensk man på semester i Fortaleza. Efter att de hade känt varandra i 2 år gifte de sig 

och flyttade till Sverige. Sedan hon kom till Sverige har hon läst SFI, grundläggande 

svenska, Svenska A och Svenska B på Komvux. Hon arbetar inom hemtjänsten och har 

nyligen varit föräldraledig med parets två tvillingsöner. Hon har en 

barnmorskeutbildning från hemlandet Brasilien. 

 

Intervjudeltagare nummer 2 är en 38-årig man från Iran. Han kom till Sverige som 

politisk flykting och har bott här i 9 år. Sedan han kom till Sverige har hon läst SFI, 

grundläggande svenska, Svenska A och Svenska B på Komvux. Han är sambo med en 

svensk kvinna sedan 5 år tillbaka. Han arbetar på ungdomsgård och är politiskt 

engagerad i kommunen. Han är utbildad ekonom i sitt hemland. 

 

Intervjudeltagare nummer 3 är en 24-årig man från Elfenbenskusten. Han kom till 

Sverige som flykting och har bott här i 8 år. Han har gått gymnasiet i Sverige men har 
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ofullständiga betyg. Han är ensamstående och har haft praktikplatser på bageri och som 

vaktmästare men aldrig en riktig anställning. Från hemlandet har han 

grundskoleutbildning.  

 

Intervjudeltagare nummer 4 är en 42-årig kvinna från Afghanistan. Hon kom till Sverige 

tillsammans med sin man som flykting för 18 år sedan. Hon har läst SFI, Svenska A och 

Svenska B. Hon har också varit föräldraledig med sina 3 barn och har 

grundskoleutbildning från sitt hemland. 

 

De har alla utbildning från sina hemländer och de talar alla fler språk än sina 

modersmål. De har varit i Sverige olika länge. Brasilianskan har varit här kortast tid, 

bara 3 år och har hunnit gift sig, fått barn, köpt hus, studerat svenska från SFI upp till 

gymnasienivå. Mannen från Elfenbenskusten kom till Sverige som ensamkommande 

flyktingbarn för 8 år sedan. Han lever ensam i en lägenhet med enbart invandrare som 

grannar. Mannen från Iran har bott i Sverige i 9 år. Han kom som politisk flykting. Han 

har en svensk sambo sedan 5 år tillbaka och umgås nästan enbart med svenskar. 

Kvinnan från Afghanistan har varit i Sverige längst tid, 18 år. Hon är gift med en 

landsman och har 3 barn. Familjen bor i ett hyreshus där enbart invandrare bor.   
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Resultat 

 

Intervju nummer 1 

 

 Berätta om dina upplevelser av att lära dig svenska? Vad har varit svårast? Vad 

har varit lättast?  

Det har varit roligt och intressant att lära sig svenska. Inget har varit speciellt 

svårt. Det bästa i Svenska B var det nationella provet, särskilt den muntliga 

delen. 

 Vad har du för planer för framtiden? 

Jag har läst svenska för att få min validering så att jag kan arbeta som 

barnmorska i Sverige. För det behövs Svenska B och den kursen är jag klar med 

nu. 

 

 

Intervju nummer 2 

 

 Berätta om dina upplevelser av att lära dig svenska? Vad har varit svårast? Vad 

har varit lättast?  

Jag talar 5 språk sedan tidigare och tycker inte att svenska är ett svårt språk att 

lära sig om man jämför med de andra språken jag talar. Jag har en svensk sambo 

sedan 5 år tillbaka och jag har många svenska vänner så jag har haft mycket 

hjälp förstås.  

 Vad har du för planer för framtiden? 

Jag vill ändra inriktning och utbilda mig till socionom. 
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Intervju nummer 3 

 

 Berätta om dina upplevelser av att lära dig svenska? Vad har varit svårast? Vad 

har varit lättast?  

Svårast är grammatik och att få rätt ordföljd. Lättast är uttal. 

 Vad har du för planer för framtiden? 

Vet inte. 

 

 

Intervju nummer 4 

 

 Berätta om dina upplevelser av att lära dig svenska? Vad har varit svårast? Vad 

har varit lättast?  

Svårast var SFI. Jag läste där i 4 år. Sedan gjorde jag ett uppehåll i 2 år innan jag 

fortsatte och blev klar efter 2 år till. Efter det har jag läst på Komvux i 4 år. 

 Vad har du för planer för framtiden? 

Jag skulle vilja bli sjuksköterska. 
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Diskussion och slutsatser 

Intervjuerna visar att de två första intervjupersonerna som levt i nära relationer med 

svenskar har upplevt att de haft färre problem i sin andraspråksinlärning. Dessa två 

elever har båda jobb och tydliga framtidsplaner. En är engagerad politiskt och det är 

också samma person som kom till Sverige som politisk flykting, vilket tyder på en 

känsla av engagemang för det land man bor i oavsett vilket land det är. Att man är 

engagerad och vill försöka förstå den politiska debatten har naturligtvis en positiv 

inverkan på språkutvecklingen.   

 

Darvishpour och Westin skriver: ”Grupper som riskerar att drabbas av stigmatisering är 

inte minst invandrare och etniska minoritetsgrupper som har ställts utanför 

arbetsmarknaden, ofta därför att de är utsatta för institutionell diskriminering. Att 

ensidigt inrikta sig på lönearbete och ekonomisk nytta kan också leda till att 

möjligheterna att föra en solidarisk flyktingpolitik minskar” (Darvishpour & Westin, 

2008, s. 117). Språket är starkt förknippat med den roll man har i samhället och i 

gruppen. Ens egen syn på sin identitet påverkas av hur andra människor bemöter dig. 

Om andra människor bemöter dig som en som tillhör gruppen stärks den identiteten, 

vilket är positivt för språkinlärningen. En god språkinlärning leder i sin tur till ökade 

chanser till arbete.  

 

Om man lever i nära relationer till målspråksgruppen lär man sig också det sociala 

spelet snabbare och detta har man också funnit ha en positiv inverkan på det vokabulär 

man behärskar. Seija Wellros skriver: ”Man ska med andra ord behärska de repertoarer 

av beteenden och repliker som ingår i den roll man tilldelats på samhällsscenen och 

dessutom i stora drag känna till intrigen i det manuskript för det sociala samspel som 

kulturen skapat och ständigt omskapar” (Wellros, 2004, s. 647). Detta är något som 

betydligt lättare snabbas upp i vardagliga interaktioner med målspråksgruppen.  

 

Wellros skriver vidare: ”Vare sig man vill det eller inte så är man en aktör i vardagens 

ständigt pågående relationsdrama. Och det har ofta en avgörande betydelse för ens 

framtid hur smidigt man smälter in i det och hur obemärkt man kan växla mellan de 
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olika rollrepertoarerna. Med andra ord måste man behärska de situations- och 

relationsberoende oskrivna regler som styr språkanvändningen, dvs den del av 

språkanvändningen som brukar kallas pragmatik” (Wellros, 2004, s. 647).  

 

Eleverna som intervjuats tillhör alla en etnisk minoritet. Deras familjeförhållanden ser 

olika ut. Två lever i relationer med svenskar, en lever i en relation med en man från 

samma land som eleven själv kommer från. I den familjen är alltså både de vuxna och 

barnen andraspråkstalare. En elev är ensamstående. Närsamhällets struktur skiljer sig 

också åt mellan dessa elever. De två eleverna som lever i relationer med svenskar bor i 

villaområden där det bor många svenskar. De andra två eleverna bor i lägenheter i 

områden där i stort sett inga svenskar alls bor. Detta har naturligtvis en stor inverkan på 

språkinlärningen. Att ha den ekonomiska möjligheten att kunna köpa hus kan höja 

livskvaliteten vilket i sin tur har en positiv inverkan på andraspråksinlärningen. 

 

Hur lätt socialisationen i det nya landet går spelar en stor roll vid 

andraspråksinlärningen. Två av eleverna uttrycker att de inte upplevt några större 

svårigheter vid andraspråksinlärningen. En förklaring till detta kan vara att de båda har 

nära kontakter till människor med svenska som modersmål. Båda lever i förhållanden 

med en förstaspråkstalare. 

 

Min fjärde intervjuperson har bott i Sverige i 18 år. Hon beskriver hur svenskstudierna 

tagit många år. Hon har även varit hemma med barn i omgångar. Hon har haft betydligt 

mindre interaktion med målspråksgruppen och kom dessutom till Sverige som flykting 

med allt vad det innebär. Det faktum att hon inte kom frivilligt till Sverige gör också att 

en stark hemkänsla i det gamla landet finns kvar. Det i sin tur leder för henne och för 

många andra elever att man följer händelseutvecklingen och håller mycket nära kontakt 

med ens hemland, medan man inte är särskilt intresserad av att exempelvis se på 

svenska nyheter och läsa svenska tidningar. Detta försvårar språkinlärningen. 

 

Intervjuperson nummer 3 berättar om sina svårigheter med uttalet. Hur mycket 

interaktion man har med målspråksgruppen spelar naturligtvis en roll även för uttalet. 

Uttalet spelar en roll för ens egna identitet eftersom man blir bemött på olika sätt av 
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omgivningen beroende på hur nära ens uttal ligger målspråksgruppens. Här påverkas 

också motivation och självkänsla. Intervjuperson nummer 2 som är politiskt engagerad, 

har ett uttal som ligger mycket nära målspråksgruppens efter bara 9 år i Sverige. Det 

spelar troligen en viktig roll för hur man blir bemött, vilket är bra för ens självbild och 

självförtroende.  

 

Sally Boyd skriver om en undersökning av elevers syn på lärare med utländsk brytning: 

”Elever i alla de besökta klasserna påpekade också att man snart blir van vid en brytning 

och inte lägger märke till den. Även om en lärares avvikande uttal lämnar ett starkt 

intryck de första gångerna man hör det, tar andra intryck över efter ett tag, och 

brytningen spelar en mindre roll, ansåg de” (Boyd, 2004, s. 433). Detta stämmer men 

för att våga ta steget och försöka krävs att man ser sig själv som en i gruppen, att man är 

trygg med sin identitet och har en god självbild.  

 

Människor är gruppvarelser och vi vill oftast höra till majoritetsgruppen. Tonåringar 

som söker sig från majoritetsgruppen och bildar mindre grupper i protest mot 

majoritetsgruppen känner sig ofta stigmatiserade från majoritetsgruppen. Som exempel 

kan nämnas punkare, hippierörelsen och goth. På samma sätt sker en stigmatisering av 

invandrare som står väldigt långt ifrån majoritetsgruppen. För att nå bästa språkliga och 

personliga utveckling i Sverige är det viktigt för dem att få vara en del av 

majoritetsgruppen.  

 

 

 

 

 

 



Sida 14 av 14 

 

Litteratur 

Abrahamsson, Niclas (2009), Andraspråksinlärning. Studentlitteratur. 

Befring, Edvard (1994), Forskningsmetodik och statistik. Studentlitteratur. 

Bell, Judith (2006), Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur. 

Boyd, Sally (2004), Utländska lärare i Sverige – attityder till utländsk brytning. I: 

Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk - i forskning, 

undervisning och samhälle. Studentlitteratur. 

Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.), (2008), Migration och etnicitet: 

Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Studentlitteratur. 

Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 

Illman, Ruth & Nynäs, Peter (2005), Kultur, människa, möte: Ett humanistiskt 

perspektiv. Studentlitteratur.  

Stier, Jonas (2004), Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier. 

Studentlitteratur. 

Strömquist, Siv (2006), Uppsatshandboken: Råd och regler för utformningen av 

examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren. 

Svenska språknämnden (2000), Svenska skrivregler. Liber. 

Svenska språknämnden (2005), Språkriktighetsboken. Norstedts akademiska förlag. 

Wellros, Seija (2004), Språk och kultur i undervisningen för vuxna invandrare. I: 

Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk - i forskning, 

undervisning och samhälle. Studentlitteratur.  


