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Abstract 

The need for second language learning is increasing in today’s multicultural and globalized 

society, and adult studies are becoming more common. Teachers must encourage all students, 

and all schools need to promote equality. Motivation is one of the most important factors for 

positive learning and progress, and it can be helpful for second language teachers to know 

more about this subject. The aim of this study was to examine which motivational factors that 

influence adult immigrants to learn Swedish through SFI education in Sweden. The 

importance of different motivational factors in studying was examined. Results were 

produced through a combined method of a survey among 44 SFI students, and interviews 

with six of these students. A future job was the factor that had the greatest impact on the 

informants’ motivation to study SFI. Also the ability to help their children with school work 

was essential to them. It is important to know Swedish in Sweden and that contributes to the 

desired independence. Meaningfulness, future goals and positive expectations are important 

for motivation. The study cannot be generalized to a larger population, but it can say 

something about the diversity in today’s schools. Further studies are proposed in the 

conclusion. 
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1 Inledning  
Det blir allt vanligare att människor lär sig ett andraspråk, och utbildning i svenska för 

invandrare växer (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:83). Behovet av 

andraspråksinlärning är stort, och SFI är den vanligaste utbildningen för vuxna immigranter 

som vill lära sig svenska. Att studera som vuxen är inte en självklar situation, men 

majoriteten av eleverna inom SFI gör framsteg i språkinlärningen ändå. Den övergripande 

fråga som ställs i studien är varför de vuxna elevernas svenskinlärning går framåt och varför 

de vill tillägna sig språket, alltså vad som motiverar dem.  

En viktig uppgift i läraruppdraget är att kunna ta tillvara alla elevers unika egenskaper och 

erfarenheter. Skolan ska främja jämlikhet, och behöver därför ge eleverna så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt oberoende av deras bakgrund (Skolverket, 2012b). För att kunna 

skapa bra förutsättningar för elevernas framtid behöver vi som lärare veta vad som får dem 

att utvecklas och komma framåt i språkinlärningen, och i det arbetet är motivation 

grundläggande (Jenner, 2004:15; Myndigheten för skolutveckling, 2004). I 

andraspråkslärares arbete är det därför vara värdefullt att undersöka hur motivationen till 

språkinlärning kan se ut hos eleverna, och varifrån den kommer. Ordet motivation betyder 

”rörelse”, och grunden för motivation är att röra sig framåt mot ett mål (Hedin & Svensson, 

2011:51; Jenner, 2004:37). Det har tidigare funnits en brist på svenska studier om 

vuxenutbildning och motivation. Davidsson & Flato (2010) menar att genom 

motivationsarbete kan skolans pedagoger hjälpa eleverna att bryta mot segmenterade sociala 

mönster och låta dem välja nya vägar (2010:20). Lärare behöver bli medvetna om eventuella 

skillnader i motivation till inlärning. Skillnaderna behöver uppmärksammas i förebyggande 

syfte, för att undgå att hamna i en stereotyp slentrian när det gäller elevernas framtid.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning olika motivationsfaktorer anses 

viktiga för andraspråksinlärares vilja att lära sig svenska genom SFI-utbildning.  

Frågeställningarna i studien är följande: 

1. Vilka enskilda faktorer bedömer informanterna som viktiga för deras motivation? 

2. Vilka motivationsfaktorer är av störst betydelse för att informanterna ska läsa SFI? 

3. Vilket samband finns mellan informanternas framtidsvisioner och deras 

studiemotivation? 
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1.2 Disposition 
I kapitel 2 presenteras bakgrunden för vuxenutbildning och SFI i Sverige, samt hur det ser ut 

idag. En redogörelse för motivationsbegreppet och dess innebörd för studieframgång och 

språkinlärning följer därefter. I kapitel 3 presenteras hur undersökningen har genomförts samt 

vilka som deltog. Kapitel 4 utgörs av studiens resultat. Därefter, i kapitel 5 diskuteras 

resultaten och en sammankoppling mellan resultat och bakgrund görs, följt av en kritisk 

reflektion av studiens metod i kapitel 6. Avslutningsvis i kapitel 7 presenteras förslag på 

vidare forskning.  

 

2 Bakgrund  
Inledningsvis ges en beskrivning av SFI (svenskundervisning för invandrare)

1
. Därefter följer 

en forskningsbakgrund där perspektiv på andraspråksinlärning och motivation presenteras, 

följt av en redogörelse för motivationsbegreppet.  

 

2.1 Att läsa SFI 

I början av 2000-talet beslutades att ”alla ska ha rätt till språk: både det svenska språket, det 

egna modersmålet/minoritetsspråket, liksom möjlighet att lära sig främmande språk” (Norrby 

& Håkansson, 2007:12). Från 1 januari 2013 gäller den nya kursplanen för vuxenutbildning 

SKOLFS 2012:101. Den omfattar kommunal vuxenutbildning och SFI. Uppdraget är att 

erbjuda en framtid med större möjligheter för vuxna som av olika anledningar måste utbilda 

sig senare i livet. Larsson och Olsson (2006) tydliggör att det är såväl arbetsmarknadens som 

individens behov som ska tillgodoses enligt styrdokumenten (2006:27).  

SFI har funnits sedan 1960-talet, och är en frivillig skolform. Enligt Skolverket har den 

som fyllt 16 år och bor i Sverige rätt att läsa SFI, och kommunen är skyldig att tillhandahålla 

det (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Skolverket, 2013). SFI är indelat i tre studievägar 

och dessa innehåller fyra olika kurser (A–D). Målsättningen är att alla elever oavsett 

förutsättningar ska ges möjlighet att studera upp till och med kurs D, som är den sista kursen 

inom SFI (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Skolverket, 2012a). Eleverna testas i 

läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet samt muntlig produktion och interaktion. Syftet 

                                                 

1
 Den korrekta terminologin är sedan 2010 ”Utbildning i svenska för invandrare”, men förkortningen SFI är 

fortfarande accepterad på grund av dess etablering (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:83).  
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efter A- och B-kurs är att eleven ska klara av situationer kopplade till vardagslivet. Det är 

först i kurs C och D som samhälls- och arbetslivet skrivs fram som exempel på situationer 

som eleven ska behärska kommunikativt och språkligt (Skolverket, 2012a).  

Styrdokumenten för vuxenutbildning klargör inledningsvis att huvudsyftet med 

utbildningen är att eleverna ska kunna verka och arbeta i samhället. Både män och kvinnor 

ska ha lika rättigheter och möjligheter, såväl inom utbildningen som inför framtiden, och det 

är något som särskilt lyfts fram i läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012b). 

Elever ska för det första ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen eller på liknande 

sätt vara förberedd för arbetslivet, och för det andra ges möjlighet till vidare studier. För det 

tredje ska eleven ges möjlighet att tillägna sig så pass goda kunskaper att denne klarar av det 

framtida arbets-, vardags- och samhällslivet (Skolverket, 2012b). Därtill säger läroplanen att 

eleverna ska uppmuntras till och lära sig om att starta och driva ett eget företag. Skolan ska 

alltså främja ”entreprenörskap, företagande och innovation”, samt se till att eleverna har 

”grundläggande kunskap om arbetsmarknaden” (Skolverket, 2012b:7). Lärare ska stötta 

eleverna i deras planering för framtiden. Elevers enskilda förutsättningar ska inte vara en 

hämmande faktor utan alla ska ges chans att utvecklas (Skolverket, 2012b).  

SFI har i stor utsträckning kritiserats genom åren av olika anledningar (Hyltenstam, 

Axelsson & Lindberg, 2012:87). Elmeroth (2008) skriver att det ibland uttrycks att det tar 

lång tid för elever att genomgå SFI, och att det nu finns en tendens inom utbildningen att den 

ska vara så tidseffektiv som möjligt. Att det ska gå snabbt är kopplat till arbetsmarknadens 

behov, mer än i vad individerna själva behöver för att integreras i det nya samhället 

(Elmeroth, 2008:109; Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:86). Tidigare kritiker har 

menat att utbildningen lika väl kunde kallas ”arbetslivsintroduktion” (Carlson, 2002:22). 

Larsson och Olsson (2006) skriver att den svenska vuxenutbildningen (där SFI ingår) under 

slutet av 1900-talet övergick till att bli en aktör på den ekonomiska marknaden (2006:11–12). 

Det pågår fortgående ett kvalitetsarbete ”för att vuxna fortare ska komma ut på 

arbetsmarkanden och bli delaktiga i det svenska samhället” (Myndigheten för skolutveckling, 

2004:12). 

 

2.2 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden ges först en presentation av motivationsbegreppet och olika former 

av motivation. Därefter följer forskningsöversikten över motivation i förhållande till 

andraspråksinlärning. 
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2.2.1 Om motivation 

För att komma vidare framåt som ordet motivation antyder, så måste det finnas ett mål att 

sträva emot. Drivkraften hos eleven måste komma ifrån en vilja att sträva mot något specifikt 

(Angelöw, 1991:87; Davidsson & Flato, 2010:17; Jenner, 2004:37), som att lära sig svenska. 

Både det latinska ursprungsordet ”movere” och det engelska ordet ”move” betyder just ”att 

röra sig” (Hedin & Svensson, 2011:51; Jenner, 2004:37). Även NE (Nationalencyklopedin) 

definierar motivation utifrån riktning, och beskriver det som en ” psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2013).  

Det är problematiskt att avgöra om hög motivation ger större framgång, eller om det 

fungerar tvärtom. Trots kausalitetsproblematiken går det att fastställa att hög motivation är 

positivt för inlärning generellt (Lightbown & Spada, 2010:63). Det finns två faktorer som 

tillsammans utgör förutsättningarna för motivation, enligt Lightbown och Spada. Dels behövs 

ett kommunikativt behov hos individen, dels behöver denne ha en positiv attityd till det språk 

som ska läras in. Genom ett behov av att kunna målspråket kommer inlärarens motivation att 

öka (2010:63). Även Myndigheten för skolutveckling anger den kommunikativa viljan i 

språkinlärning som avgörande (2004). 

Motivation är viktigt i allt pedagogiskt arbete, men den har en särskilt viktig roll i arbetet 

med extra utsatta elever (Jenner, 2004:15). Det finns enligt Jenner tre viktiga aspekter som 

avgör hur motivationen ser ut hos eleven. För det första är det om målet är rimligt och möjligt 

för eleven att uppnå. För det andra är det vilket värde som uppnåendet har, vilket är ett 

subjektivt mått. Slutligen är det avgörande hur chanserna för att lyckas ser ut. Man vill inte 

utsätta sig själv för risken att misslyckas (Jenner, 2004:43–49). Motivation är därmed inte en 

statisk egenskap, utan en effekt som baseras på elevens erfarenheter i kombination med vilket 

bemötande denne får. Om erfarenheterna är dåliga och självkänslan är låg så finns det inte 

stora förhoppningar om ett lyckat resultat hos individen (2004:15). Förutom att arbeta med 

elevernas självkänsla behöver läraren bemöta dem med goda förhoppningar och höga 

förväntningar. Först då kan eleven växa och prestera (2004:18).  

I likhet med Jenner (2004) beskriver Angelöw (1991) motivation som något som är 

beroende av olika faktorer inom och utanför individen. Hans modell bygger på sex olika 

förutsättningar som tillsammans fungerar som en drivkraft för individen mot att vilja förändra 

något, som att vilja lära sig svenska. Det handlar om viljan att förändra, delaktighet genom 

den egna möjligheten att genomföra förändringen, samt om tilltro från omgivningen. Det 

handlar även om självförtroende i kombination med information och kunskap, och slutligen 
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handlar det om trygghet (1991:89). I språkinlärningssammanhang innebär det att eleven 

måste vilja lära sig språket, och att läraren måste vara stöttande. Eleven måste tro på sig själv 

och den egna kunskapen och känna sig trygg för att en god språkinlärning ska äga rum. 

 

2.2.2 Olika former av motivation 

Det finns inre och yttre motivation. Individens drivkraft riktas då mot inre eller yttre mål, 

alltså mål som antingen är fysiska i yttervärlden, så som arbete eller försörjning, eller mål 

som är inneboende hos individen, som exempelvis självförverkligande (Jenner, 2004:60). 

Eleven kan vilja lära sig svenska för att i förlängningen få ett arbete, eller för att känna sig 

stolt över den egna bedriften. Huruvida yttre eller inte motivation är mest effektivt är 

omdebatterat. Enligt Davidsson & Flato (2010) är den inre motivationen mer effektiv och 

eftersträvansvärd för eleverna. Kunskap som tillägnas genom inre motivation blir mer 

långvarig. Den yttre motivationen är däremot lättare att uppnå och arbeta med för elever som 

saknar motivation (2010:13). Det har framhållits att yttre belöningar för elever verkar 

hämmande på den inre motivationen. Istället anses det då vara bättre att utveckla elevernas 

inre motivation så mycket som möjligt för ett mer genuint intresse för det som ska läras in 

(Jenner, 2004:61).  

Förutom inre och yttre motivation finns det två andra kategoriseringar som tagits fram av 

Gardner och Lambert under 1970-talet. Det är för det första integrativ motivation, som 

handlar om social acceptans genom att andraspråksinlärare vill kunna samtala med 

omgivningen. För det andra finns den instrumentella motivationen som är mer praktiskt 

riktad och handlar om att inlärarna vill åstadkomma materiella bedrifter så som att skaffa ett 

arbete efter språkutbildningen eller att kunna läsa facklitteratur (Lightbown & Spada, 

2010:63–64; Viberg, 1987:102). Vilken av dessa som är mest effektiv för 

andraspråksinlärningen är svårt att säga enligt Viberg, men det har hävdats att den 

instrumentella motivationen är mer effektiv på kort sikt men att den integrativa motivationen 

är mest effektiv i det stora hela (Abrahamsson, 2009:207; Viberg, 1987:102). Hedin & 

Svensson framhåller att yttre och inre motivation kan förekomma inom samma individ men i 

olika grad beroende på vilket område som är aktuellt för motivationen (2011:51).  

 

2.2.3 Motivation och andraspråksinlärning 

Idag blir det allt vanligare att vuxna väljer att utbilda sig och studera efter grundskolan och 

den gymnasiala utbildningen (Hedin & Svensson, 2011:42). För de som genomgår SFI-
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utbildning ser situationen lite annorlunda ut, än för de som utbildar sig inför ett yrke eller av 

eget intresse. Majoriteten av SFI-eleverna är mer eller mindre nya i landet och håller 

parallellt med språkundervisningen på att acklimatisera sig och lära känna den nya kulturen. 

Därtill har en del av dem traumatiska minnen, upplevelser och erfarenheter med sig i bagaget 

som behöver bearbetas (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:370; Hyltenstam & 

Lindberg, 2004:18–19). Målet för dem är att få ett fungerande liv i det nya landet. Att läsa 

svenska som andraspråk är viktigt på ett samhällspolitiskt plan, eftersom det är så nära 

kopplat till arbetsmarknaden (Hyltenstam & Lindberg, 2004:14).  

  Forskning om andraspråksinlärning ökar nu sedan ett par årtionden tillbaka i takt med att 

behovet av kunskap inom ämnet växer (Hyltenstam & Lindberg, 2004:11–14). När man ser 

på forskningsfältet i Sverige har det däremot funnits en brist på studier om vuxnas 

språkinlärning. I likhet med den svenska utbildningsdebatten läggs större fokus på barn och 

ungas andraspråksinlärning (Carlson, 2002:26). En mindre studie från Uppsala universitet 

visar att motivation är den faktor som har störst betydelse för en framgångsrik 

andraspråksinlärning hos vuxna. Den visar även att ett framtida arbete är en bidragande faktor 

till ökad motivation hos informanterna i studien (Valberg Simpson, 2011). Denna 

undersökning är emellertid en studentuppsats, och motsvarande forskning på högre nivå har 

inte hittats inför den här studien. 

Helene Ahls (2004) översikt om motivation hos vuxna visar att motivation är ett svårt och 

flerdimensionellt begrepp, och att det inte går att säga vad det är som får vuxna att vilja 

utbilda sig (2004:10). Hon problematiserar begreppet motivationsarbete genom att ifrågasätta 

de strukturer i samhället som tar för givet att den ”rätta” vägen för eleverna är att vara 

motiverade till studier. Det är ett allt för enkelspårigt och exkluderande synsätt, enligt Ahl. 

Dock menar hon inte att motivationsbegreppet ska skrotas, utan att det ska ses som ett 

hypotetiskt begrepp. Istället för att fokusera på motivationens essens, bör man istället bredda 

synfältet. Motivation bör snarare ses som ett relationellt begrepp, alltså som en produkt av 

omgivningen och ingenting som äger rum isolerat i individen (2004:11: 98). 

I en avhandling från Göteborgs universitet ger Marie Carlson en översikt av SFI i Sverige, 

och presenterar sina studier i ämnet. Flera av Carlsons (2002:167) informanter anser att det 

svenska språket är biljetten till en framtida utbildning och ett yrke. Vad Carlson 

uppmärksammat är att deltagarna inte fullt ser SFI som en utbildning. Utbildning enligt dem 

är mer konkret kopplat till ett yrke, medan språkstudierna tycks vara mer en transportsträcka 

mot något annat. Hos såväl svenska som hos utländska elever står en framtida anställning 

högst på prioriteringslistan efter avslutade studier (2002:170).  
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Immigranter som av olika anledningar inte tillägnar sig språket beskylls ofta för att inte 

vilja lära sig språket, och att de inte förstår att språket är viktigt (Hyltenstam, Axelsson & 

Lindberg, 2012:371; Hyltenstam & Lindberg, 2004:19). Tidigare studier visar dock att 

immigranter i Sverige inte har brist på motivation till språkinlärning. Motivationen finns, och 

är som störst på grund av främst en vilja att få ett framtida arbete samt att studera vidare. 

Många andraspråksinlärare har långsiktiga framtidsmål som att känna sig delaktiga i 

samhället. Huruvida man vill få pengar eller andra kortsiktiga mål har visat sig mindre 

viktiga för andraspråksinlärare (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:371–372). 

Motivation är nödvändigt för inlärning, och det fastslås av Myndigheten för 

skolutveckling (2004). De framhåller därtill att det i sin tur är många faktorer som påverkar 

motivationen och om man vill lära sig svenska, som till exempel om man avser stanna i 

Sverige eller om man känner sig integrerad i samhället. En trygg omgivning och ett 

respektfullt bemötande ökar motivationen hos inläraren (2004). Även Hyltenstam & Lindberg 

(2004) framhåller vikten av integrering och social kontakt med det nya samhället för god 

motivation (2004:19).  

Vilken attityd inläraren har till det som ska läras in påverkar motivationen (Abrahamsson, 

2009:207; Lightbown & Spada, 2010:63; Viberg, 1987:102). Den tidigaste forskningen om 

motivation och andraspråksinlärning bedrevs av Gardner på 1960- och 70-talen. Då ansågs 

till en början attityd och motivation vara synonymt, men senare skiljdes de åt. Attityden 

påverkar motivationen direkt, så man kan säga att attityden påverkar utfallet av inlärningen 

indirekt (Abrahamsson, 2009:205–207). Förutom god attityd behövs ett mål att sträva mot för 

att motivation ska infinna sig. Elevens mål måste vara realistiska, men ändå framåtsyftande. 

De får inte vara för svåra, och inte heller för lätta för att eleven ska komma framåt (Jenner, 

2004:60). Målen måste vara meningsfulla för eleven. För att en elev ska lära sig svenska 

behöver denne alltså ha en god attityd till det svenska språket, och även ha som personlig 

målsättning att lära sig språket och se behovet av att kunna det.  

För att språkinlärning inte ska hindras behöver pedagogen vara medveten om eventuell 

negativ attityd som finns gentemot målspråket. Det blir då lärarens ansvar att få eleven att se 

nyttan och värdet av att lära sig språket för att bättre kunna klara sig i samhället (McKay & 

Hornberger, 2010:36). Ett av problemen i skolan är just att elevernas attityd till det som ska 

läras in kan vara negativ eftersom de inte förstår vad de har för nytta av kunskapen (Carlgren, 

1999:18). Det är viktigt att elevernas inlärning är kontextualiserad och grundad i något 

verkligt så att eleverna finner det meningsfullt (Davidson & Flato, 2010:16). För att känna 
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motivation behöver eleven se kunskapen i ett sammanhang och inte bara som text i en bok 

(Carlson, 2002:189). 

Eftersom den vuxne eleven investerar hela sig själv i utbildningen och därmed utsätter sig 

själv för stora risker i personlighetsutvecklingen, är självkänsla viktigt inom SFI och 

språkinlärning (Hedin & Svensson, 2011:43). Det är i elevens tolkning av verkligheten, det 

som av Jenner kallas attribution, som problematiken kan uppstå. Det handlar om hur eleven 

förklarar sina eventuella framgångar eller misslyckanden. Förklaringarna kan vara interna, 

inom eleven, eller externa och ligga utanför eleven. Huruvida man ser sig själv som ansvarig 

för, eller som offer för omständigheter är centralt för framtida motivation (Jenner, 2004:51). 

Elever har ofta en strategi för att behålla god självkänsla, som går ut på att lyckanden 

förklaras med intern attribution och misslyckanden med extern attribution (2004:57). Ibland 

kan en elev med låg självkänsla göra misstaget att beskylla sig själv för ett misslyckande som 

egentligen beror på externa faktorer (2004:52, 58).  

På samma sätt som att elevernas förklaringsmodeller, alltså attributioner, påverkar 

framtida bedrifter positivt eller negativt, så kan lärarens förväntningar påverka hur det går för 

eleven. Fenomenet kallas Pygmalioneffekten (se Rosenthal & Jacobson, 1968) och blev känt 

under 1960-talet. En studie publicerades då som visade att lärarens förväntningar blir en 

självuppfyllande profetia eftersom elevernas resultat speglar dem (Jenner, 2004:65). Det är 

därmed inte sagt att positiva förväntningar är allt som krävs för goda resultat. Dock kan det 

nästan aldrig bli goda resultat för eleverna om en lärare har negativa förväntningar (Jenner, 

2004:85). Gibbons (2006) skriver också om vikten av en stöttande lärare för en lyckad 

andraspråksinlärning. Om läraren tror väl om elevernas förmåga kan de lättare lära sig 

svenska och slipper riskera upplevelser av att språket blir ett hinder för kunskapstillägnande 

överlag (2006:185).  

Ett problemområde inom motivationsforskningen och andraspråksinlärning är 

kausaliteten, alltså vad som är orsaken till att elever blir motiverade att lära sig ett 

andraspråk. Abrahamsson beskriver svårigheten i att avgöra huruvida det är motivationen 

som skapar bättre andraspråksinlärning, eller om det tvärtom är en effektiv 

andraspråksinlärning som skapar motivationen (2009:208). 
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3 Metod och material 
I det här kapitlet presenteras vilka instrument och tillvägagångssätt som har använts, samt hur 

undersökningen och sammanställningen av resultaten har utförts. Därefter presenteras urvalet 

av studiens informanter, och bakgrundsinformation om dessa. Etiska aspekter av studien lyfts 

fram, och slutligen tas validitet, reliabilitet samt studiens generaliserbarhet upp.  

 

3.1 Urval och informanter 
Undersökningen utfördes på en kommunal skola med SFI-undervisning, belägen i södra 

Sverige. För att genomföra undersökningen krävdes det att informanterna behärskade svenska 

i tillräcklig utsträckning, och därför valdes två grupper på nivå C. Informanterna valdes även 

på den här nivån för att könsfördelningen skulle bli jämn. De 44 elever som valdes (23 män 

och 21 kvinnor) läste både på nivå 2C och 3C. Skolan valdes utifrån ett så kallat 

bekvämlighetsurval, eftersom jag hade kontakter sedan tidigare med skolan. I 

enkätundersökningen tillfrågades deltagarna om de kunde tänka sig att vara med i en enskild 

intervju. Sex stycken intervjudeltagare valdes ut bland dem som svarade ja.  

 

3.1.1 Om informanterna 

Av de 44 informanter som deltog i enkätundersökningen var 23 män och 21 kvinnor. Av 

enkätsvaren framkom att informanterna hade olika ursprung, och kom från totalt 19 länder. 

De flesta kom från Rumänien (6), Tjetjenien (6) och Somalia (4). Övriga informanter kom 

från Palestina (3), Iran (3), Kosovo (3), Afghanistan (2), Frankrike (2), Polen (2), Albanien 

(2), Irak (2), Syrien (2), Italien (1), Grekland (1), Bosnien (1), Ungern (1), Bulgarien (1), 

Thailand (1) och Jemen (1). Informanterna var mellan 19 och 52 år gamla, med en 

medelålder på 30,5 år. Det var 33 stycken som hade en partner, och 22 av dem hade barn.  

Vid undersökningstillfället hade informanterna varit i Sverige mellan en månad och fem år. 

De hade studerat svenska på SFI under olika lång tid, från en månad till drygt två år. 

Vid intervjuerna framkom bakgrundsdata om informanterna vilket presenteras i Tabell 1. 

Intervjudeltagarna förblir anonyma i undersökningen, och har här fått fingerade namn.  
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Tabell 1. Information om intervjudeltagarna 

Namn och 

ålder 

Hemland och 

modersmål 

Tid i 

Sverige 

Tid för 

SFI 

Familjesituation Tidigare 

sysselsättning i 

hemlandet 

Morad,  

19 år 

Afghanistan, dari 3 år 5 

månader 

Svensk sambo 

och 2 månader 

gammalt barn 

Studerade 

Zaneta, 36 

år 

Tjetjenien, tjetjenska 4 år 2,5 år Tjetjensk man och 

fyra 

hemmaboende 

barn, 3-17 år. 

Tog hand om 

hemmet och barnen 

Sandor, 34 

år 

Bulgarien, turkiska 2 år 8 

månader 

Fru från 

Bulgarien, ett 

barn, 11 år 

Arbetade inom städ 

och bygg 

Reza,  

28 år 

Iran, persiska 2 år 7 

månader 

Singel Arbetade 

Henriette, 

25 år 

Frankrike, (har 

tidigare även bott i 

Belgien), franska 

6 

månader 

1 månad Sambo från 

Frankrike, bor i 

kollektiv med 

olika 

nationaliteter 

Arbetade inom film 

och redigering 

Ermin,  

32 år 

Bosnien, bosniska 4 

månader 

3 

månader 

Bosnisk-svensk 

fru som har bott i 

Sverige sedan 

1995,  

ett barn, 3,5 år 

Studerade vid 

universitet och 

arbetade med 

marknadsföring 

Alla informanter har gått i skolan i hemlandet, men i varierande utsträckning, från endast 

grundskola till universitetsutbildning. 

 

3.2 Metoder 
Undersökningen utfördes genom en metodkombination, vilket innebär att både en kvantitativ 

och en kvalitativ metod har använts (jfr Denscombe, 2009:149).  

En enkät distribuerades för att undersöka vilka motivationsfaktorer som var viktiga för att 

deltagarna skulle vilja läsa SFI, samt i vilken grad de var viktiga (se bilaga 1). Enkäten bestod 

dels av en sida med bakgrundsinformation om informanten, dels av 12 frågor som berörde 

motivationsfaktorer. Faktorerna i enkäten togs fram utifrån tänkbara företeelser som skulle 

kunna motivera deltagarna att studera, alltså utifrån faktorer och situationer som eventuellt 

kräver kunskaper i svenska. Frågorna besvaras enligt en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar att 

faktorn inte är viktig alls för att läsa SFI, och 5 motsvarar att faktorn är mycket viktig. 

Avslutningsvis lämnades en möjlighet för informanten att komplettera med eventuella andra 
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faktorer, förutom de som fanns med i enkäten. Det förekom en del interna bortfall vid enstaka 

frågor i enkäten, det vill säga att enstaka frågor lämnades obesvarade i vissa fall. Svaren i 

kapitel 4 redovisas därför tillsammans med separata deltagarantal. 

Som komplement till enkäten utfördes en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden (se 

bilaga 2) utformades för att fungera som stöd under intervjun, med möjlighet till varierade 

och öppna svar från informanterna. Med en guide att följa kunde en röd tråd bibehållas, 

samtidigt som möjligheten till fördjupning och oplanerade frågor fanns. Intervjun blir då mer 

ett samtal snarare än en utfrågning. Intervjuerna genomfördes i enlighet med vad som är 

brukligt för en semistrukturerad intervju (jfr Denscombe, 2009:234–35). 

 

3.3 Genomförande 
Lärarna var positivt inställda till att låta undersökningen äga rum under deras lektionstid. 

Både enkäten och intervjuguiden skickades till skolan för lärarnas kännedom innan besöket, 

och därmed kunde de även hjälpa till under genomförandet. De kunde även låta 

intervjudeltagarna titta på frågorna i förväg för ökad språklig säkerhet.  

Enkäten distribuerades med läraren närvarande i klassrummet. Under genomförandet var 

det ett flertal elever som hade frågor. Majoriteten av frågorna var av språklig karaktär, alltså 

att eleverna frågade om vad enstaka ord eller fraser betydde. Både jag och läraren hjälpte 

informanterna i mesta möjliga mån under genomförandet.  

Intervjuerna genomfördes i ett separat rum med de utvalda eleverna en i taget. De fick 

intervjuguiden i förväg av respektive lärare för att kunna studera frågorna och få en överblick 

av vad samtalet skulle komma att handla om. På så vis fick de även möjlighet att slå upp och 

översätta ord och fraser, samt tänka igenom sina svar. En del elever ville ha några språkliga 

förklaringar innan vi påbörjade intervjun, vilket de fick. Stor flexibilitet eftersträvades för ett 

så öppet samtal som möjligt. Intervjuerna spelades in och sparades för transkribering.  

 

3.3.1 Transkriberingsprinciper 

Intervjuerna transkriberades, men inte i sin helhet utan endast de delar som efter 

genomlyssning var relevanta för resultatet. Transkriberingen liknar mest det som Norrby 

beskriver som en grov överföring av ljud till text, än den förfinade transkribering som anger 

precis alla detaljer i det sagda. På så vis kan en större mängd data hanteras (2004:90). 

Markeringar av pauser eller andra företeelser har endast gjorts om det avviker från det 

normala talet (jfr Norrby, 2004:96). I den här studien är det innehållet i det sagda som är det 
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väsentliga, och inte på vilket sätt det sades ljudmässigt. Norrby poängterar att en transkription 

aldrig kan tas för en sanning, utan är alltid en subjektiv tolkning av ett samtal (2004:93). 

De delar som transkriberades genomfördes i enlighet med Norrbys principer och 

transkriberingsnyckel. Utelämnade delar i transkriberingen är mestadels mina egna frågor och 

kommentarer, eller partier som har bedömts som irrelevanta för studien. De tecken som 

använts i transkriberingen presenteras nedan, och är en kombination av Norrbys markeringar 

(2004:98–99) samt mina egna tillägg.  

(.) paus (min markering) 

vansinnigt  emfatiskt tryck (Norrby) 

fan-  avbrutet ord (Norrby) 

va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud (Norrby) 

SKRATTAR  talaren skrattar (Norrby) 

xxx  ohörbart (min markering) 

[…]  ej transkriberad del (min markering) 

[namn]  borttagen information av anonymitetsskäl (min markering) 

 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Informanterna i enkätundersökningen fick information om anonymitet innan genomförandet 

av enkäten, och de fick skriftligen ge sitt medgivande till medverkan. De informerades om att 

medverkan var frivillig, och att de kunde avbryta närhelst de ville. Informanterna fick min 

mailadress om de önskade att kontakta mig i efterhand med frågor eller dylikt. 

Intervjudeltagarna fick skriva under ett ytterligare medgivande (se bilaga 3). De blev även 

lovade att inspelningen skulle raderas efter att den använts färdigt. Denscombe betonar vikten 

av att man som forskare anonymiserar sina data, samt att man endast använder dem för det 

uttalade syftet och därefter inte sparar data längre än nödvändigt (2009:192). Denscombe tar 

även upp vikten av deltagarnas samtycke till medverkan i studien (2009:197). 

Grunden för att all typ av forskning ska kunna bedrivas är att vissa etiska aspekter följs, 

och att de personer som deltar i studier och forskning aldrig utnyttjas eller kommer i andra 

hand i förmån för forskningens intresse (Holme & Solvang, 1997:32). Det finns fyra 

forskningsetiska principer som alla har tagits i beaktning i den här studien. De fyra 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013; Patel & Davidson, 2011:63).  
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3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
De informanter som inte angivit att de har barn fick sina eventuella svar borttagna i fråga 4 

och 8. Svaren blir annars missvisande, alltså visar att de som inte hade barn inte heller tyckte 

att det var en viktig faktor. Resultatet speglar då inte vad som efterfrågades, och validiteten 

blir låg (se Patel & Davidsson, 2011:102).  

Liknande problematik går att se i fråga 7 som handlar om pengar. Den frågan togs bort ur 

undersökningen eftersom flera informanter svarat på frågan trots att de inte får några pengar 

för att läsa SFI. Frågan besvaras då som att pengar är en oviktig faktor, när de i själva verket 

menar att det inte har betydelse för just deras motivation eftersom de inte får några pengar.  

En metodkombination är fördelaktig vid utformande av ett eget instrument, enligt 

Denscombe (2009). Det som framkommer vid den kvalitativa delen av metoden kan hjälpa 

till att utveckla, stärka, bredda, bekräfta och även förklara den kvantitativa delen (2009:152–

153). Det finns emellertid en oönskad risk för att tvetydiga resultat framkommer, och därför 

ställs högre krav på att bakgrundsarbetet är väl utfört. Då stärks studiens validitet 

(Denscombe, 2009:165), vilket var min förhoppning i den här studien.  

Studien är inte statistiskt beprövad och därmed finns inga signifikansnivåer för eventuella 

korrelationer, skillnader eller prediceringar. Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande 

för populationen SFI-elever i Sverige, utan kan enbart säga något om informanterna i studien. 

Undersökningens resultat kan däremot tänkas ligga till grund för vidare studier i ämnet (se 

kapitel 7).  

I kapitel 6 finns reflektioner angående studiens metoder, och en del av den kritik som finns 

att framföra angående studiens metodval lyfts fram.  

 

4 Resultat 
Syftet med studien var att undersöka vilka motivationsfaktorer som får vuxna immigranter att 

vilja genomgå SFI-utbildning för att lära sig svenska. Studiens frågeställningar berörde i 

första hand vilka faktorer som ligger till grund för informanternas motivation. Utifrån det 

undersöktes även på vilket sätt informanternas framtidsvisioner påverkar studiemotivationen. 

Nedan presenteras resultaten tematiskt. Inledningsvis redogörs för informanternas bakgrund. 

Efter det presenteras resultat kopplade till familj och vänner, följt av resultat rörande 

arbetsliv, studier och framtid. Därefter presenteras resultat som handlar om samhällsliv och 

trygghet. Avslutningsvis sammanfattas resultaten utifrån de tre frågeställningarna. 
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4.1 Familj och vänner 

Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen hade både partner och barn, eller endast det 

ena alternativet. I Tabell 2 visas deltagarnas svar på de frågor som berör familj och vänner 

som motivationsfaktor för informanternas vilja att lära sig svenska. N är antal personer som 

svarat på frågan och M är medelvärdet av deras svar. Den viktigaste faktorn utifrån dessa 

frågor tycks vara att kunna hjälpa barnen med deras skolarbete. Det är ingen märkbar skillnad 

mellan män och kvinnor i den frågan, utan majoriteten anger att det är mycket viktigt. Minst 

viktigt är partnerns svenskkunskaper enligt deltagarna. 

Tabell 2. Medelvärden över frågor som rör familj och vänner  

___________________________________________________________________________ 
    N          M   N          M  N          M 

    Män      Kvinnor   Totalt 

3. Min man/fru/sambo/ 14 4 16 3 30 3 

partner lär sig svenska,  

eller kan redan svenska. 

 

4. Mina barn har lärt sig  11 5 10 3 21 4 

svenska. 

 

8. Jag vill kunna hjälpa 11 4,8 10 4,7 21 4,8  

barnen med deras 

skolarbete. 

 

9. Jag har eller vill ha 23 4,6 21 4,7 44 4,6 

vänner i Sverige som 

pratar svenska. 

 

12. Jag träffar nya 23 4,6 21 4,4 44 4,5 

vänner i skolan.  

___________________________________________________________________________ 

De flesta anser att vänner är viktigt eller mycket viktigt för motivationen att ha eller att de vill 

ha vänner som pratar svenska, samt att träffa nya vänner i skolan. Utöver att endast välja ett 

svar på enkäten har även två av deltagarna markerat med extra plus i kanten bredvid det valda 

alternativet mycket viktigt på fråga 9. 

Under intervjuerna framkom att ingen av intervjudeltagarna umgås regelbundet med 

svenska vänner, trots att de alla tycker att det är en viktig motivationsfaktor. Det finns en 

önskan hos flera av dem att komma i kontakt med svensktalande människor, men de uttrycker 

att det är svårt. Sandor pratar endast svenska med skolkamrater, och Reza tycker att det är 

tråkigt att han inte längre pratar med svenska vänner. 
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(1) svensk kompis nej (.) de skola bara finns kompisar prata svenska men inte hemma (Sandor) 

(2) ja jag har eh svenska vänner men jag kontakt inte mer och eh (.) det är jätte- det är big problem eh 

stort problem eh (.) när eh man kan inte pratar men människor (.) svensk människor [...] tyvärr jag 

var jag kan inte svensk människor jag har inte mer kontakt och pratar mer (Reza) 

Informanterna har varierande behov av att kunna använda svenska på fritiden. Henriettes 

svenska umgänge är hennes arbetskamrater, och ibland svenska vänner. Flera av de 

intervjuade anger att de inte talar svenska hemma i någon större utsträckning, förutom Morad 

som har en svensk sambo. Han säger att språket ibland utgör ett hinder för deras 

kommunikation eftersom de heller inte kan prata engelska. De försöker ta hjälp av lexikon 

när det uppstår språkförbistringar. Ermin säger att hans fru uppskattar att han lär sig svenska, 

men att det är svårt att använda svenska språket hemma när båda två har samma modersmål. 

Bosniska blir då hemmets naturliga språk och han får ingen chans att prata svenska i sin 

hemmiljö. 

(3) i min hemma min fru (.) min fru mamma pappa (.) min barne alla prata bosniska (Ermin) 

Sandor säger att hans dotter kan bättre svenska än vad han kan. Han tycker också att det är 

viktigt och nödvändigt att hon lär sig svenska inför framtiden. 

(4) hon också kan bättre (.) ja bra […] ja ja viktigt där lär svenska (.) därför (.) vet inte de a de bor i 

sverige de måste: (.) läsa svenska måste prata svenska (.) där de går kanske kompisar spelar måste 

prata svenska (Sandor) 

(5) ja de ar viktigt att hon ska studerar och hon måste prata svenska (.) för att hon bor här och hon födde 

här (.) han […] for mej viktig att han kan svenska och engelska (.) de ar dom språken viktig (Morad) 

(6) ja mycket viktig ja (.) därför eh (.) här dom kan lära och (.) dom studera universitet exempel dom 

xxx dom viktiga utbildning (.) dom (.) vill också bra studera bra utbildning också (.) det viktiga när 

jobba efter skolan när du dom vill dom tjäna pengar SKRATTAR dom behöver mycket (Zaneta) 

Morad och Zaneta anser att det är viktigt att barnen lär sig svenska. Det är viktigare för 

informanterna att deras barn lär sig svenska, än vad deras partners svenskkunskaper är för 

motivationen. Ermin håller med om att det är viktigt att hans dotter lär sig svenska i 

framtiden, men än så länge är hon liten. Han och hans fru försöker aktivt att använda svenska 

i hemmet för att dottern, som är lite motvilligt inställd till svenskan, ska lära sig mer. 

(7) min barn lite prata svenska [...] men hon liten flicka och (.) det är bra […] min barn gillar inte prata 

svenska mm och jag vet inte därför (.) men lite lite eh vi eh vi eh köpar (.) köpar (.) barnbok på 

svenska och jag och min fru lyssnar lite eh läser lite (Ermin) 

Reza och Ermin framhöll självmant att den egna ansträngningen är avgörande för hur 

framgångsrikt man kan lära sig svenska. 

(8) men jag tror jag tror de räcker inte eh perfekt lära svenska i sfi svenska i sfi (.) men jag tror man e:h 

lära själv sej själv eh (.) och läsa mer för sej själv (Reza) 
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(9) innan sfi jag jag SUCKAR e:h jag mm jag går i bibliotek [stadens namn] och eh studera mej själv (.) 

men eh mellan tre månader fyra månader varje dag jag eh var i bibliotek och studerade [...] därför jag 

var eh jag går i bibliotek och läsa eh (.) därför jag eh jag kän- jag känse jag måste mera lära svenska 

eh jag känse räcker inte för mej (Reza) 

Innan Reza började läsa på SFI valde han att studera själv på biblioteket eftersom han kände 

att det var viktigt för honom att lära sig svenska. Ermin visar också upp en vilja till 

språkinlärning genom att berätta om vikten av egna insatser utanför skolan. 

(10) jag skriver min praxa ja ja (.) ja har min papper och jag repetar hemma (Ermin) 

Ermin använder här ordet ”praxa” istället för läxa. Han säger att det är viktigt för honom att 

göra sina läxor och öva hemma. Ermin anser att det endast är de personer som ägnar tid åt att 

verkligen lära sig svenska som kan få ett bra jobb i Sverige (se citat 11). Förutom Ermin så 

säger även Sandor att han lägger tid på att göra sina läxor. 

 

4.2 Arbetsliv, studier och framtid 

Av de 44 informanterna som deltog i enkätstudien svarade 32 att de ville arbeta efter 

avslutade SFI-studier. Det var 14 deltagare som svarade att de ville studera vidare. I tabell 3 

anges deltagarnas svar på de frågor som rör arbetsliv och studier. N är antal personer som 

svarat på frågan och M är medelvärdet av deras svar. Tabellen visar att kvinnor och män i 

ungefär lika stor utsträckning vill ha ett bra arbete i Sverige. De anser att det är en mycket 

viktig motivationsfaktor eftersom de flesta angett svarsalternativ 5. Framtida studier verkar 

vara nästan lika viktigt för motivationen som ett framtida arbete. 

Tabell 3. Medelvärden över frågor som rör arbetsliv, studier och framtid 

___________________________________________________________________________ 
    N           M   N           M  N           M 

    Män      Kvinnor   Totalt 

1. Jag vill ha ett bra arbete 23 4,8 21 4,9 44 4,8 

i Sverige.  

 

2. Jag vill studera i Sverige. 23 4,5 21 4 44 4,3 

___________________________________________________________________________ 

Att arbeta och studera i framtiden är de två vanligaste sysselsättningarna som informanterna 

har som målsättning, och alltså något som motiverar dem till att lära sig svenska. I Tabell 4 

visas vad intervjudeltagarna har angett som sina framtidsmål. 
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Tabell 4. Intervjudeltagarnas framtidsmål  

 Morad Zaneta Sandor Reza Henriette Ermin 

 

Framtids-

mål efter 

SFI 

Studera på 

universitet, bli 

författare 

Studera 

datorkurs, 

arbeta inom 

förskola 

eller bageri 

Arbeta, 

kanske som 

byggare 

Studera 

datorkurs, 

arbeta i en 

egen 

klädbutik 

Starta eget 

företag inom 

film och 

redigering 

Validera sin 

utbildning, 

arbeta inom 

ekonomi och 

marknadsföring 

Samtliga intervjudeltagare uppger att de vill klara av kurs D inom SFI, och därmed fullfölja 

hela SFI-utbildningen. För många är detta en förutsättning för att de ska kunna fullfölja sina 

framtidsmål, så som exempelvis framtida studier. 

Intervjudeltagarna har bekräftat enkätundersökningens resultat om att ett framtida arbete 

är mycket viktigt för motivationen. Sandor och Ermin säger att det är viktigt att kunna 

svenska för att få jobb i Sverige, och flera av intervjudeltagarna säger att det svenska språket 

är inkörsporten till ett arbete i Sverige. Ermin menar att om man vill ha ett arbete i Sverige så 

måste man själv anstränga sig för att lära sig språket. 

(11) många man (.) många person komma till sverige och eh (.) dom inte prata bra inte skriv bra och 

därför e:h (.) dom har inte bra jobbar (.) ja vill bra jobbar (.) ja vill bra pratar (.) ja vill eh bra skriv eh 

everything (Ermin) 

Henriette bekräftar vikten av att kunna språket för att få ett arbete. Hon fick frågan vad hon 

tror skulle hända om hon bodde kvar i Sverige men inte lärde sig svenska, och hon svarade då 

att svenska är nödvändigt för att kunna arbeta och leva i Sverige. Det är på grund av 

jobbmöjligheterna som hon vill stanna i Sverige. 

(12) jag kan inte jobbar (.) jag kan inte (.) jag behöver svenska (Henriette) 

(13) jobb is är mycket viktig (.) för nu i frankrike finns det inte there is no (.) få good job (.) och jag vet 

inte att tio år (.) ah jag vet inte (.) jag är ung SKRATTAR (Henriette) 

Ett framtida arbete är alltså viktigt för Henriette, och en av anledningarna till att hon vill bo i 

Sverige. Hon anser att det inte är möjligt att arbeta utan ett fungerande språk.  

Intervjudeltagarna tycker att det är svårt att uttala sig om framtiden och tycker att frågan 

om vad de tror om deras liv tio år framåt är svår att svara på. Det finns ändå en del av dem 

som har konkreta mål och drömmar. Morad har en tydlig dröm om att bli författare och 

tänker mycket på sin framtid. 

(14) ja försöker så mycke att jag ska författare å ja ska skriva en bok själv […] ja ska skriva mitt liv på 

den boken (.) från afghanistan till sverige ja […] först ja vill att jag ska sluta sfi skolan å att sen ja 

måste känd författare […] ja jag så mycke drömmer (.) ibland ja tänker jag fixar mig såhär när ja 

skriver å sen ja tänker skriva en bok och så (.) å jag tänker så mycket hela tiden och jag saknar också 

(Morad) 
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(15) ja saknar den dagen jag ska gå till universitetet (Morad) 

Även Henriette har ett tydligt framtidsmål. Hon vill starta ett eget företag inom 

filmbranschen, där hon just nu arbetar som volontär.  

(16) jag börjar (.) en ny business company SKRATTAR så jag jag vill arbeta (.) med det (Henriette) 

Zaneta har flera olika planer för framtiden:  

(17) forst ja vill studera slut sfi efter sen ja vill och en kurs datorkurs (.) vill lara dator lite kurs 

SKRATTAR och ja villa jobba också i förk- förskollärare också FNISSAR […] jag var lite förstår att 

dator också jag måste göra (.) därför jag förstår jag lite måste lära dator […] eller men jag kan göra 

praktik också och eh jobba i dagis också (Zaneta) 

(18) svårt hemma hela dagen sitta också jag vill inte (.) jag vill studerar och eller jag vet inte efter sen 

men stanna hemma jag tycker om inte […] stanna hemma nej (Zaneta) 

Hon vet i alla fall att hon inte bara vill sitta hemma utan hon vill ha något att göra om 

dagarna. Hon pratar både om att läsa en datorkurs och att arbeta antingen inom förskolans 

värld eller arbeta med bageri och konditori. 

Reza vill helst arbeta, men om han inte får något arbete kan han tänka sig att studera. Även 

han tycker att det är svårt att sia om framtiden. 

(19) om jag går eh jobba (.) fabrik ja jobb jag fortsätter inte studera eh (.) om jag jobba jag måste inte 

fortsätta (.) ja tvungen jobba och bättre hitta jobb (Reza) 

(20) jag säljade kvinnakläder och pojke […] det är mina specialjobb […] jag gillar fortsätta här men eh 

måste tjäna penga […] tio år jag säljade och jag hade affär (.) jag vet mer den jobb jag kan men eh 

jag måste har pengar och så för att öppna affären [...]okej jag eh SMACKAR jag kan inte svara nu 

exakt vad vill jag göra i framtid (.) jättesvår för mej men eh […] ja framtid jag men jag gillar eh (.) 

först jobba och sen om jag tjänar penga öppna affären klädaffären […] men nu de lite svårt svara eh 

exakt vad vill göra i framtid (.) därför jag vet inte för imorgon vad ska göra jag SKRATTAR (Reza) 

Hans dröm är att arbeta i en klädaffär så som han gjorde i sitt hemland. Det finns en 

ekonomisk problematik med att starta en ny klädaffär i Sverige och därför känner han sig 

osäker på om det går. 

Ermin har en universitetsutbildning från sitt hemland, och även arbetslivserfarenhet inom 

marknadsföring.  

(21) i bosnia jag arbetar inte ekonomic jobbar (.) jag vill arbetar med economic jobbar i sverige [...] jag 

tycker jag vill jobbar i sverige (Ermin)  

(22) därför jag mål det skolan i bosnia (.) jag gick den skolan inte fyra eh fem eller sex år (.) och jag 

måsta efter eh xxx min diplom i [stadsnamn] validera till sverige (.) efter det jag (.) jag sök (.) jag 

sök jobbar [...] efter sluta d level eh jag ska gå till [stadsnamn] skolen e:hm åtta månad (.) fyra 

månad e:h teoretic och fyra månad praxa (.) efter det jag har validering diplom (Ermin) 

Hans plan är att fortsätta sin karriär på samma sätt i Sverige som han planerade för i 

hemlandet. Han vill inte studera mer i Sverige utan validera den utbildning han har från 

hemlandet, och därefter fortsätta med den karriärplan som han påbörjat. 
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Sandor är den av informanterna som har svårt att uttrycka vad han vill i framtiden. Han vet 

varken vad han skulle vilja arbeta med eller studera om han fick chansen. 

(23) ja vet inte va SUCK bara de finns jobb (.) de bara de finns jobb de de inte välja de […] bara de 

kanske de företag där de finns jobb [...] nej (.) ja vet inte måste tänka […] kanske de måste läsa […] 

där de finns jobb de bara jobb där de finns inte jobb kanske då (.) läsa (Sandor) 

Han tillfrågades om han har några drömmar eller mål och det påpekades att han får önska sig 

vad han vill eller välja vilket yrke han vill. Det han till slut sa, är att han kan tänka sig att 

arbeta inom byggbranschen, inom vilken han arbetade i sitt hemland. 

(24) SKRATTAR ja vet inte (.) a:h (.) kanske (.) ja vet inte ja måste tänka […] ja vet inte (.) tycker om 

byggare ah (.) byggare de jobba mycke (Sandor) 

Majoriteten av informanterna uppger att de planerar för en framtid i Sverige och att de inte 

har några tankar på att återvända till hemlandet.  

(25) nej idag jag tänker inte (.)  ja jag tror men jag vet inte idag men jag vet jättestor problem har (.) men 

mycket svårt tillbaka (.) jag vet inte när bättre men idag nej (.) stor problem (.) men här du kan läsa 

barnen och jag exempel göra lugnt jag (.) men jag mycket trött men när jag kommer sverige den bra 

den lugn men innan jag mycket alltid byta byta byta men barnen också kan inte studera i skolan 

också (Zaneta) 

(26) de är bra (.) ja tänker gå i sverige […] ja tänker de e bra (.) de e mycke bra (Sandor) 

(27) jag vill stanna i sverige (.) en jag jag skulle vilja arbeta men jag behöver prata svenska SKRATTAR 

(Henriette) 

Också Reza svarar att han vill bo i Sverige när jag ställer frågan. Morad och Ermin är de som 

säger att de vill återvända till sitt hemland i framtiden. Morad vill tillbaka till Afghanistan när 

kriget är slut eftersom han saknar sin familj och att den familj som han skaffat här inte kan 

kompensera för den familj han lämnat bakom sig. Ermin är mer osäker i sin planering, men 

betonar att han skulle vilja bo i Bosnien om den ekonomiska situationen såg annorlunda ut 

och det fanns lika bra förutsättningar för honom och hans fru där som i Sverige. 

(28) ja vill nar de ska slut krig i afghanistan for att ja har min familj dar och ja ensam har och ja inte så 

mycke trivs har (.) ibland ja mycke ledsen och ja saknar min familj och till mej jättesvårt och ja har 

ingen familj i Sverige och ja har inge kompis å ibland helgen ja tänker så va ska ja göra (.) till mej 

jättesvårt […] ja jag har en sambo och ett barn men ja älska dom men inte samma min mamma och 

samma min bror (Morad) 

(29) minimum tre eller fyra eller fem år next år jag bor i sverige (.) efter det jag vet inte eh eh (.) jag vill 

tillbaka min hemma men e:h i min hemma inte it bra politik situation inte bra ekonomic inte bra inte 

jobbar eh jag och min fru eh vi bor i bosnia sex eller sju år (.) eh min fru min frus slutade många 

skola i sverige men i bosnia inte hon sitter in hemma inte jobbar (.) därför bor vi kommer sverige (.) 

men jag vill tillbaka min hemma (Ermin) 

Det är förutsättningarna i hemlandet, det vill säga både krig och sviktande ekonomi, som gör 

att de inte har möjlighet att bo i Afghanistan eller i Bosnien. Ermin bodde i Bosnien med sin 
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fru under några år innan han kom till Sverige, men precis som han säger så var 

förutsättningarna för dem där inte lika goda som i Sverige. 

 

4.3 Samhällsliv och trygghet 

Informanterna i studien har bott i Sverige under olika lång tid, och har alla olika upplevelser 

av att kunna (eller inte kunna) använda språket. Deras andraspråksinlärning är beroende av 

deras individuella behov. Tabell 5 visar medelvärden från de frågor som berör ämnet 

samhällsliv och trygghet, det vill säga hur viktigt de uppfattar det vara att känna sig 

inkluderade och trygga i såväl samhälle som i skolan. N är antal personer som svarat på 

frågan och M är medelvärdet av deras svar. Samtliga informanter anser att en fungerande 

vardag i Sverige samt att inte känna sig utanför samhället är två är viktiga faktorer för 

studiemotivation. 

Tabell 5. Medelvärden över frågor som rör samhällsliv och trygghet 

___________________________________________________________________________ 
    N          M   N           M  N           M 

    Män      Kvinnor   Totalt 

5. Jag vill klara av en vardag 21 4,5 21 4 42 4,2 

i Sverige. 

 

6. Jag vill inte känna mig 20 4,5 19 3,7 39 4,1 

utanför samhället. 

 

10. Jag tycker om att gå 23 4,5 21 4,6 44 4,6 

i skolan. 

 

11. Mina lärare på SFI 23 4,6 21 4,7 44 4,7 

tycker att det går bra 

för mig. 

___________________________________________________________________________ 

Informanterna anser att deras trivsel i skolan samt huruvida läraren tycker att det går bra för 

dem är två faktorer som är viktiga för att de ska vilja läsa SFI. 

I intervjuerna framkom att några av informanterna uttrycker en önskan om ökad 

självständighet. Morads svar på frågan om varför han vill läsa SFI lyder: 

(30) ja måste (.) ja måste fi- fixa mej som en svensk nar ja gå ja ja be- behover inte tolk ibland ja behover 

tolk men till mej inte bra (.) att någon annan ska hjälpa mej (.) jag måste hjälpa mej själv (.) så 

(Morad) 

Han svarar därefter jakande på frågan om han menar att han vill klara sig själv utan hjälp från 

andra. När han inte förstår vad någon menar, exempelvis en person inom ett serviceyrke som 

vård eller butik, då klandrar han sig själv och blir besviken.  
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(31) iblan någon sa till mej (.) ja förstår inte den xxx också ja mycke arge på mej varfor ja ja förstår inte 

den orden va betyder den orden […] darfor ar viktig att ja måste studera svenska o ja måste lara mej 

svenska (Morad) 

Zaneta och Sandor uttrycker samma önskan om att klara sig själva utan tolk eller hjälp. 

(32) därför när bor här ja nu stanna mej mycke viktig men ja göra själv å mm exempel ja gå i (.) 

vårdcentral i skolan utvecklingssamtal exempel ja göra själv inte med tolk (.) också tolk göra också 

(.) ibland fel […] du kan kunna själv den bra ja vill själv (.) göra [...] viktig att du när du förstår 

exempel när du gå i affären och nånting du kan fråga du förstår inte ja lite arg bli (Zaneta) 

(33) därför xxx de bor i sverige måste (.) a: måste förstå svenska måste (.) prata svenska när d bor i 

sverige (.) där de kanske de (.) går i vårdcentralen eller går i arbetsförmedlingen måste klara sej eh 

också i affäre (Sandor) 

Både Morad och Zaneta upplever att det är ett störande moment att behöva använda tolk, och 

säger att det är bättre för dem att kunna klara sig utan. Alla tre säger att de vill lära sig så pass 

bra svenska att de kan klara sig själva i samhället.  

Det finns en lust hos informanterna att i framtiden kunna kommunicera obehindrat.  

(34) en dag jag ska prata samma dej (.) eller samma ja kan prata riktig svenska (.) och dialogen också bra 

me dej […] så om 10 år ja tror ja kan perfekt svenska (Morad) 

(35) pratar när ja går i arbetsförmedlingen (.) sen eh när de går tandläkare eller xxx affärer (.) där de 

träffas på väg te skolan kompisar prata där arbetskompisar också (.) ja (.) prata svenska (Sandor) 

(36) jag pratar svenska i eh på arbetet [...] i affären (.) jag kan prata svenska (.) på jobbet nu ja börja prata 

svenska (Henriette) 

Att tala verkar vara det mest frekvent förekommande för informanterna i vardagen, och även 

den del av andraspråksinlärningen som flera av dem finner lättast. En av dem sa att tala är 

lättast, eftersom det är vanligare förekommande i vardagen jämfört med att läsa och skriva. 

Informanterna upplever flera situationer när deras svenska inte räcker till. Morad beskriver 

bland annat svårigheten med talsvar och knappalternativ, och även Zaneta tycker att 

telefonsituationer är ett problem.  

(37) när ja söker jobb och när jag tittar på tv och dom pratar ja förstår inte å nar jag har möte me någon (.) 

eller ibland ja ring mina räkning o ja kan inte när dom sa vilken fråga bäst du måste trycka å på den 

ja har mycke problem (Morad) 

(38) när du måste prata telefon exempel måste ibland olika (.) dom ringer och du måste svara men du (.) 

du du vet svenska du kan prata men eh inte mycket tankar (.) det kan snabba dom i telefonen 

(Zaneta) 

Båda två anser att det är det snabba tempot som gör att just telefonsituationer är extra svårt. 

Ermin hade förväntat sig att kunna mer svenska vid det här laget, och är besviken på hur 

det går för honom.  

(39) inte bra (.) inte bra […] SUCKAR när jag kommer till sverige (.) inte många timmar xxx fyra månad 

(.) och e:h jag tänker fyra månad jag lite prata svenska det är bra (.) men jag eh prata med eh (.) du (.) 

jag många ord inte förstår (Ermin) 
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Han berättar om två situationer, på banken och på förskolan, där han kände att hans 

svenskkunskaper inte var tillräckliga och då det är svårt att göra sig förstådd utan tillräckligt 

språk. 

(40) ja ja många många sita- tion (.) exempel jag lost mi bank card och e:h jag ska gå i swedish bank och 

ja prata svenska och (.) många många timma jag prata jag prata (.) å: och jag e:h inte har other card 

men jag inte prata bra (.) jag många prata och det kvinna förstår mej […] eller jag ska varje dag gå på 

dagis på min barn (.) och hennes lärare prata mej jag lite förstår lite inte och jag please repeat repeat 

repeat det inte bra (Ermin) 

Sandor upplever svårigheter i såväl en formell situation på vårdcentralen, som i en informell 

situation då någon ska fråga om vägen. På frågan om vid vilka tillfällen som han upplever att 

hans språkinlärning inte har kommit tillräckligt långt svarar han: 

(41) kanske (.) går i där de vårdcentral eller när de fråga väg kanske ja inte svara 

Även Henriette beskriver svårigheter med språket på just vårdcentralen, och att hon saknar 

mycket i ordförrådet än så länge.  

(42) ja easy SKRATTAR eh i vårdcentralen to explain what i have […] och e:h i daily life (.) i don’t 

know exactly when but (.) nu […] varje dag jag kan känna frustration (.) men i start sfi just one 

month ago så (Henriette) 

(43) på jobbet när människor kan inte prata engelska (.) jag prata svenska […] när människor prata inte 

engelska utanför jobbet också […] först ingel- svenska (.) och engelska […] jag börjar med svenska 

(.) men efter jag vet inte (.) i miss vocabulary (.) obviously SKRATTAR (.) så engelska (Henriette) 

Hon är ibland tvungen att prata svenska, men använder gärna engelska då det är möjligt och 

när svenskan inte räcker till. Hon påpekar själv att hon endast läst SFI i en månad, och 

klandrar inte sig själv för bristande språk så som Morad och Zaneta säger att de ibland gör. 

Morad, Henriette och Ermin tycker om att gå i skolan och berättar att de trivs bra. 

Henriette är nöjd med såväl klasskamraterna som läraren och pedagogiken.  

(44) de är till mej jätteroligt i skolan (.) ja tycker om så mycke skolan […] ja tror min lärare vet att jag 

kan (Morad) 

(45) det är intressant (.) för att det finns människor from syrien from (.) ja (.) och [lärarens namn] är en 

fantastic lärare (.) really så ja […] pedagogic är unbelievable SKRATTAR ja (Henriette) 

(46) min lärare många bra (.) jag gillar inte prata engelska inte prata all svenska i klassrummet (.) i 

klassrummet bara samma svenska (.) de bra (Ermin) 

Ermin är positiv till lärarens koncept att i klassrummet får eleverna endast prata svenska. 

Morad, Sandor och Henriette upplever att läraren tycker att de gör framsteg. Frågan om 

vad läraren tycker om deras prestation gör informanterna lite osäkra och de skrattar mycket, 

men trots det svarar de flesta av dem med säkerhet att läraren förmodligen anser att det går 

bra för dem. 

(47) jag tror min lärare vet att jag kan bra (Morad) 
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(48) kanske SKRATTAR ja bra bra (Sandor) 

(49) SKRATTAR jag vet inte (.) ja (.) ja tror jag ja (Henriette) 

Zaneta är mer osäker på vad läraren tror om hennes framsteg. 

(50) SKRATTAR ja vet inte (.) kanske sådär SKRATTAR ja vet (.) inte ja: för mej jättesvårt (.) själv 

skriver lite men jag kan jag tänker jag kan inte kommer inte ihåg att skriva (.) jättesvårt (Zaneta) 

Alla intervjudeltagare blev tillfrågade om att ange en enda anledning till varför de läser SFI. 

Henriette och Sandor menar att det är självklart att kunna prata svenska om man bor i 

Sverige. 

(51) för jag här i sverige SKRATTAR svenska sverige logical (Henriette) 

(52) ja studera svenska därför första de är (.) bor i sverige måste (.) (x) eh då svenska prata svenska 

(Sandor) 

Majoriteten av dem svarade att de läser SFI för att kunna arbeta och passa in i Sverige.  Rezas 

svar får agera som exempel på vad de flesta av deltagarna tycker, eftersom kontentan av vad 

de menar är densamma.  

(53) därför jag leve sverige ett land och eh jag måste lära svenska därför jag måste kontakta människor 

och hitta jobb eh jag måste kontakt eh eh allt platsen (.) men när jag vet inte jag eh visste inte jag vet 

inte nä svenska kan inte kontakt med människor (.) så de jätteviktig att man lära svenska språk de 

jätteviktig (Reza) 

De tycker att det är självklart att lära sig svenska eftersom de bor här. De behöver språket för 

att kunna hitta ett jobb och för att kunna vara sociala och självständiga i samhället. 

 

4.4 Sammanfattning  

Den första frågeställningen i studien var vilka enskilda motivationsfaktorer som går att finna 

hos informanterna. Undersökningen har styrkt att 10 av de 11 motivationsfaktorer som fanns 

med i enkäten var viktiga eller mycket viktiga för att informanterna ska vilja läsa SFI. Endast 

en faktor verkade vara varken viktig eller oviktig, och det var frågan som berörde huruvida 

det är viktigt för språkinlärningen att partnern redan kan eller håller på att lära sig svenska. 

Förutom de motivationsfaktorer som fanns angivna i enkäten tog informanterna upp en 

ytterligare faktor: att lära sig så mycket svenska att de ska kunna klara sig själv och därmed 

inte behöva tolk. Ur ett mer långsiktigt perspektiv vill informanterna lära sig svenska för att 

kunna bo och leva i Sverige, eftersom det här finns bättre förutsättningar både för dem själva 

och för deras familjer. I dagsläget upplever informanterna en del situationer då deras 

språkinlärning inte räcker till utan begränsar dem, bland annat vid formella möten som på 

vårdcentralen, banken eller förskolan.  
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Studiens andra frågeställning var vilka motivationsfaktorer som har störst betydelse för 

informanternas språkinlärning. De två faktorerna som graderades som mest viktiga totalt av 

informanterna i enkätstudien var att kunna hjälpa barnen med deras skolarbete (4,8) samt att 

få ett bra arbete i Sverige (4,8). Därefter tyckte informanterna att det var viktigt att deras 

lärare tycker att det går bra för dem i skolan (4,7). I enkätundersökningen angavs alla 

föreslagna faktorer utom en som viktiga eller mycket viktiga (4-5) för att informanterna ska 

vilja läsa SFI. Intervjudeltagarna menade att det är viktigt med ett framtida arbete i Sverige, 

precis som enkätresultatet visade, och att det är mestadels därför som de vill lära sig svenska. 

De ansåg att svenska är en förutsättning för att kunna arbeta här. Den egna ansträngningen 

angavs som viktig för en god andraspråksinlärning, och är därmed viktig för att få ett bra 

arbete enligt informanterna. Tre av intervjudeltagarna uppger att de tycker om att gå i skolan. 

Alla utom Zaneta upplever att läraren är positivt inställd till deras studieframgångar. 

Den tredje frågeställningen var på vilket sätt informanternas framtidsvisioner påverkar 

deras studiemotivation. Intervjudeltagarna verifierade att ett framtida arbete är viktigare än 

framtida studier, eftersom samtliga av dem nämner någon form av arbete som deras 

huvudsakliga framtidsmål. Sandor är den som har svårt att uppge vad han vill i framtiden, 

men även han nämner arbete när han väl svarar. Fyra av sex intervjudeltagare har en plan om 

att stanna kvar i Sverige. Två informanter tänker på att flytta tillbaka i framtiden, men under 

vissa förutsättningar. Förutom dessa framtidsmål uttrycker intervjudeltagarna att de i 

framtiden vill kunna kommunicera obehindrat på svenska.  

 

5 Diskussion  
Nedan förs en diskussion utifrån resultaten i kapitel 4, där dessa kopplas samman med 

forskningsbakgrunden. Diskussionen är uppdelad utifrån studiens tre frågeställningar, och 

avslutas med allmänna resonemang gällande hela studien.  

 

5.1 Motivationsfaktorer hos informanterna 

De motivationsfaktorer som fanns i enkäten verifierades av informanterna, och samtliga utom 

en värderades som viktiga eller mycket viktiga för deras motivation till språkinlärning. De 

anser alltså att såväl familj och vänner som arbetsliv, studier och framtid samt trygghet och 

integrering i samhället är viktiga faktorer som får dem att komma framåt och lära sig det 

svenska språket.  
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Det tycks vara viktigt för informanterna att lära sig svenska om de ska kunna få en 

fungerande tillvaro i landet. Henriette säger att det är logiskt att prata svenska i Sverige. I 

likhet med vad Carlsons informanter säger (2002:167), menar de alltså att man behöver 

kunna svenska för att få en utbildning eller ett arbete och att språket är nyckeln till framtiden 

i Sverige. Om informanterna upplever att svenskan är användbar och självklar för ett liv i 

Sverige, blir motivationen större att verkligen fullfölja språkinlärningen. Inlärare måste kunna 

föreställa sig vad de ska ha språket till för att känna meningsfullhet. Om målet, i det här fallet 

att kunna svenska, är attraktivt så är chansen större att motivationen infinner sig (se Jenner, 

2004:63). Det är viktigt att ett fungerande språk känns som något användbart, alltså kan 

upplevas i en logisk kontext (se Carlson, 2002:189; Davidson & Flato, 2010:16; Jenner, 

2004:46). Om eleverna, precis som Henriette, tycker att det är logiskt att lära sig svenska i 

Sverige ökar sannolikt deras motivation till språkinlärning. 

Självständighet är något som intervjudeltagarna vittnar om att de eftersträvar. De vill inte 

vara hindrade av bristande språk och upplever det negativt när de behöver tolk. Förutom de 

motivationsfaktorer som fanns listade i enkätundersökningen så är självständighet den enda 

ytterligare faktorn som framkommit i undersökningen. Att vilja vara självständig kommer 

från inre motivation, vilket medför att just den motivationsfaktorn är verksam under en längre 

tid in i framtiden, enligt Davidsson & Flato (2010:13). I viss mån kan fråga 5, om att kunna 

klara av en vardag i Sverige, spegla självständighet. Frågan innehåller ett tolkningsutrymme 

och kan delvis innebära att klara sig själv utan hjälp från andra, men kan också spegla vikten 

av att integreras i samhället och få ett fungerande vardagsliv ur ett trygghetsperspektiv. 

Eftersom några av intervjudeltagarna vill att barnen ska lära sig svenska och tycker att det 

är viktigt, skulle det kunna betyda att de också finner det viktigt i allmänhet och för dem 

själva att kunna svenska. Ermin försöker aktivt att få dottern att lära sig mer svenska. Det 

visar att han lägger stor vikt vid språkinlärning, och i förlängningen säger det även något om 

hans egen motivation till att lära sig svenska. Om man som Ermin visar att svenska är något 

som är bra att kunna så är sannolikheten större att lyckas lära sig det, såväl för hans egen del 

som för dotterns del. Här blir det tydligt att det spelar roll för språkinlärningen att vilja lära 

sig svenska och anse det användbart (jfr Carlson, 2002:189; Davidson & Flato, 2010:16; 

Jenner, 2004:46). En positiv attityd påverkar motivationen, vilket i förlängningen påverkar 

huruvida målet uppnås eller inte (Abrahamsson, 2009:205–207). 

Endast fråga 3 från enkäten uppgavs av informanterna som varken viktig eller oviktig. 

Frågan berörde huruvida partnerns svenskkunskaper är viktiga för att man ska vilja läsa SFI. 

Att informanterna svarade så kan ha flera orsaker, som endast går att spekulera i. Det är 
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rimligt att tänka att det helt sonika inte har betydelse för andraspråksinlärningen, utan att 

informanterna vill lära sig språket utifrån egna önskemål. Intervjudeltagarna har både 

svensktalande och icke svensktalande partners, vilket rimligtvis påverkar hur de svarade. 

Morad, som har en svensk sambo, berättar om att språket kan vara ett hinder hemma. Därmed 

kan man tycka att han borde bli mer motiverad att lära sig svenska för att underlätta deras 

kommunikation. Ermins svenska fru kan bosniska som därför blir hemmets språk, och det 

kan eventuellt riskera att hämma Ermin i andraspråksinlärningen eftersom behovet av 

svenska inte finns i hemmet.  

 

5.2 Faktorer som har stor betydelse för studiemotivationen 

Den viktigaste motivationsfaktorn för både män och kvinnors lust att lära sig svenska var att 

få ett bra arbete i framtiden. Det hänger i första hand samman med instrumentell motivation 

eftersom det är något materiellt man vill uppnå. Instrumentell motivation är särskilt gynnsamt 

för kortsiktiga mål (Abrahamsson, 2009:207), och kan därför passa bra inom just SFI. Det går 

emellertid även att tolka det som att ett framtida arbete hänger samman med inre motivation, 

om man vill arbeta för att känna sig behövd och få en meningsfull tillvaro. Oavsett om 

motivationen är yttre eller inre hos informanterna betyder deras strävan efter ett framtida 

arbete att deras inlärning av svenska som ett andraspråk förmodligen blir framgångsrik 

eftersom det finns ett mål att sträva mot. 

Det skulle kunna vara så att eleverna blir färgade av den atmosfär som finns inom 

utbildningen, som säger att en anställning är det som bör eftersträvas. Ett framtida arbete är ju 

i stor utsträckning vad utbildningen syftar till (se Elmeroth, 2008:109; Larsson & Olsson, 

2006:27; Myndigheten för skolutveckling, 2004; Skolverket, 2012b). Att arbete är viktigast 

för studiemotivationen hos informanterna i studien ligger i linje med vad tidigare studier har 

kommit fram till (jfr Carlson, 2002:170; Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:371; 

Valberg Simpson, 2011). 

Det läggs stor vikt vid integrering på arbetsmarkanden för SFI-elever, och det blir ett 

automatiskt mål för många. Henriette som vill starta eget företag är på rätt väg och ska 

uppmuntras, enligt styrdokumenten, eftersom skolan ska gagna entreprenörer och 

egenföretagare (jfr Skolverket, 2012b). Kritiken som har riktats mot SFI-utbildningen baseras 

på att fokus ligger så pass mycket på denna integrering i arbetslivet att SFI likväl kunde 

kallas ”arbetslivsintroduktion” (Carlsson, 2002:22). Utbildningen genomsyras av en stress av 

att eleverna ska bli färdiga snabbt och börja arbeta (se Elmeroth, 2008:109; Larsson & 
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Olsson, 2006:11–12). Elmeroth hävdar att stressen av att eleverna ska integreras på 

arbetsmarknaden går före vad eleverna faktiskt vill själva och vad de behöver för att 

integreras i samhället utanför arbetsplatsen (2008:109). Informanterna i den här studien 

vittnar dock om att ett arbete är just den främsta anledningen till varför de vill läsa SFI. 

Kanske är det därmed inte så stort glapp mellan vad eleverna och samhället vill.   

Det är inte förvånande att informanterna fäster stor vikt vid en framtida anställning. Om 

unga vuxna med svenskt ursprung hade tillfrågats om vad de ville göra i framtiden hade med 

stor sannolikhet majoriteten av dem svarat att de ville ha ett arbete, vilket Carlsons studie 

bekräftar (2012:170). Vårt samhälle är uppbyggt på att medborgarna ska arbeta. Ahl 

framhåller att motivation är ett svårfångat begrepp, och att det ska betraktas som något som 

skapas utifrån ett sammanhang (2004:98). Vad som motiverar individer är då inte någon 

inneboende egenskap, precis som Jenner säger (2004:15). Det är istället ett utfall av vad 

samhället tycker är viktigt, så som en framtida anställning, som individen sedan införlivar 

som egna målsättningar.  

Den andra viktiga motivationsfaktorn för informanterna är även den instrumentell, och 

handlar om att kunna hjälpa barnen med deras skolarbete. Det kan vara gynnsamt för 

elevernas språkinlärning att ha sådana framtidsmål i vardagslivet. Inre motivation fungerar 

som sagt bra för elever att arbeta med på kort sikt, och är mer lättillgänglig (se Jenner, 

2004:61). Det tillhör föräldrarollen att bistå barnen när de behöver hjälp. Att hjälpa barnen 

kan då även betraktas som integrativ motivation, om eleven vill följa normer i jakt på social 

acceptans (jfr Lighbown & Spada, 2010:63–64; Viberg, 1987:102).  

Framtida studier visade sig också motivera informanterna, även om det inte tycks 

överträffa önskan om ett bra arbete. Flera av intervjudeltagarna anger att de vill studera något 

som är kopplat till ett framtida arbete. Varken Henriette, Sandor eller Ermin uppger att de vill 

studera, men det behöver inte betyda att de saknar motivation. Henriette och Ermin har båda 

planer för framtiden vad gäller arbete, och de har redan studerat på högre nivå i respektive 

hemland. Att vilja studera i framtiden verkar vara en betydelsefull motivationsindikator för 

samhället idag, men det är socialt konstruerade förväntningar enligt Ahl (2004:98). Det är 

tydligt att motivationsbegreppet handlar om att just komma framåt (jfr Jenner, 2004:37), 

oavsett vad det är som får informanterna att vilja fortsätta sin språkutveckling. Det måste inte 

vara vidare studier som är målet enligt samhällets förväntningar, utan det kan vara något 

annat (jfr Ahl, 2004:11).  

Det är positivt för andraspråksinlärningen att de flesta av intervjudeltagarna upplever att 

de får stöttning både från skolan och från hemmet. De elever som tycker om att gå i skolan, 
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och som även uppfattar att läraren har positiva förväntningar på dem, har större chans att 

lyckas med sina studier genom att dra nytta av den inre motivationen. Detta tycks gälla 

speciellt för Morad, Henriette och Ermin som alla trivs i skolan och anser att läraren tycker 

att de gör framsteg. Det är viktigt för elevernas språkinlärning att de får stöttning av läraren 

(Gibbons, 2006:185; Jenner, 2004:65).  

Om eleverna upplever ett egenvärde i andraspråksinlärningen som är kopplat till inre 

tillfredställelse, som exempelvis att ha svenska vänner som flera av intervjudeltagarna 

önskar, kan deras språkinlärning bli mer effektiv eftersom de arbetar med den inre 

motivationen. Inre motivation är mer effektivt och stabilt än yttre motivation (se 

Abrahamsson, 2009:207; Davidsson & Flato, 2010:13; Jenner, 2004:61), och ger eleverna ett 

mer äkta intresse för språkinlärningen. Om elevernas får stimulans i den inre motivationen, 

och därtill stöttning så som flera av intervjudeltagarna upplever att de får, finns det goda 

chanser för dem att lyckas med andraspråksinlärningen. 

 

5.3 Framtidsvisioner och studiemotivation 
De flesta av intervjudeltagarna har framtidsvisioner som hänger samman med instrumentell 

motivation. Att ha ett framtidsmål ger högre motivation, oavsett om målet speglar inre eller 

yttre motivation. Med framtidsvisioner har informanterna större chans att lyckas, än om de 

inte skulle ha några mål. För att tillägna sig det svenska språket måste informanterna i studien 

veta vad de ska ha det till framöver för att känna att det är värt att lära sig (jfr Carlson, 

2002:189; Davidsson & Flato, 2010:16; Jenner, 2004:46). Med en positiv attityd blir 

motivationen större (se Abrahamsson, 2009: 207; Lightbown & Spada, 2010:63; Viberg, 

1987:102). 

Ermin arbetar aktivt för att lyckas med sin andraspråksinlärning. Han säger att man bara 

får jobb om man anstränger sig med språkinlärningen, och han är även den tillsammans med 

Sandor som säger att han lägger ner tid på att göra sina läxor hemma och repetera. Ermins 

motivation är yttre och instrumentell, eftersom han strävar mot något konkret: ett arbete. Han 

är då mer motiverad på kort sikt, alltså för den närmsta framtiden tills han har lyckats med att 

få ett arbete. Även Reza vittnar om samma sak, att den egna ansträngningen är viktig, och 

han studerade själv på biblioteket innan han började läsa SFI. Både Ermin och Reza har 

konkretiserade framtidsmål som de har tagit med sig från sitt hemland. De vet vad de ska ha 

sitt nya språk till, vilket gör målet attraktivt (jfr Davidson & Flato, 2010:16; Jenner, 2004:43–

49). De har stor tro på att målet är uppnåeligt, och därför kan deras framtidsvision vara 
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gynnsam för att de ska lyckas. Att de har lyckats med sitt arbete en gång tidigare kan ha gett 

dem positiva attributionsmönster och ökad självkänsla (jfr Angelöw, 1991:89; Jenner, 

2004:51; Lightbown & Spada, 2010:63). Ermin och Reza visar genom den egna 

ansträngningen tydligt att de verkligen vill lära sig språket. Viljan är viktig för 

andraspråksinlärare, och ur den föds motivationen (se Angelöw, 1991:89; Jenner, 2004:37). 

Andraspråksinlärare beskylls ibland för att inte ha tillräcklig vilja, men eleverna i studien 

antyder motsatsen. 

Zaneta visste inte säkert vad hon ville göra i framtiden, men det hon visste var att hon inte 

ville sitta hemma sysslolös. Det är en form av inre motivation som hon känner. Jenner (2004) 

menar att inre motivation kan handla om exempelvis självförverkligande (2004:60), och det 

kan vad Zaneta vill uppnå. Hon vill kanske anpassa sig till det nya, och inte vara hemmafru 

som i hemlandet. Det kan även tolkas som integrativ motivation (se Lightbown & Spada, 

2010:63–64) mot att bli en arbetande kvinna, eftersom det som sedan länge är socialt 

accepterat i Sverige är att både män och kvinnor arbetar. Om det bara handlar om att arbeta 

för arbetandets skull så blir däremot Zanetas vilja att inte vara strandad hemma en sorts yttre 

och instrumentell motivation (se Jenner, 2004:60; Viberg, 1987:102), eftersom hon vill 

åstadkomma något konkret under sina dagar genom att studera eller arbeta. 

Morad och Ermin uttryckte en önskan om att en dag återvända till hemlandet. Båda två har 

samtidigt relativt tydliga mål för en framtid i Sverige, och dessutom familj här. Huruvida man 

planerar för en framtid i Sverige eller inte påverkar motivationen till språkinlärning 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Om meningsfullhet är viktigt för en lyckad 

språkinlärning (jfr Carlson, 2002:189; Davidsson & Flato, 2010:16; Jenner, 2004:46), går det 

kanske inte lika effektivt om man själv inte är övertygad om att man kommer att behöva 

språket i framtiden.  

Informanternas bakgrund har betydelse för motivationen i språkinlärning. Reza, Henriette 

och Ermin har studerat på universitetsnivå innan de kom till Sverige. Det tycks vara dessa tre 

som har de mest konkreta och realistiska planerna för sin framtid. Det är viktigt att elever har 

just realistiska mål om motivationen ska infinna sig (Jenner, 2004:60). Målet får inte vara för 

svårtillgängligt. Risken med att drömma stort, som exempelvis Morad gör med sitt 

författarskap, är att han om ett tag riskerar att tröttna om han inte ser någon progression mot 

målet. Att då klandra sig själv för att inte åstadkomma något så stort kan vara förödande för 

motivationen och språkinlärningen (Jenner, 2004:52). Istället för att riskera framtida 

besvikelser för elever som drömmer stort, behöver de hjälp med mindre delmål på vägen så 
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att de får uppleva känslan av progression. Då riskerar inte motivationen att klinga av längs 

vägen, och självkänslan kan bibehållas. 

Det finns en kommunikativ aspekt av informanternas framtidsvisioner, och flera av dem 

önskar att de ska kunna prata obehindrat i framtiden. Informanterna har stött på 

problematiska situationer där språket utgjort ett hinder för dem. Om de har upplevt att de 

brister i att kunna kommunicera, kan det i sig fungera motiverande eftersom ett ökat behov av 

målspråket ger ökad motivation, enligt Lightbown och Spada (2010:63). Lightbown och 

Spada tar upp behovet av att kunna kommunicera som en av de två viktigaste anledningarna 

för att motivation ska uppstå (2010:63). Informanterna känner att de inte klarar sig språkligt 

så som situationen ser ut nu, och de både önskar och tror att de i framtiden ska ha lärt sig 

språket bättre. Både Angelöw och Jenner anger viljan att förändra den nuvarande situationen 

som en av de viktiga komponenter som motivation fordrar (1991:89; 2004:37).  

I enlighet med Lightbown och Spada (2010) kan man tycka att informanterna bör bli 

sporrade i sin språkinlärning av de hinder som de stött på, och ha som målsättning att i 

framtiden klara av de situationer som de tidigare har upplevt som problematiska. Morad och 

Zaneta uppger att de blir arga när de inte kan förstå andra, medan Henriette säger att på grund 

av den korta tid som hon varit i Sverige är det inte konstigt om hon inte kan kommunicera till 

fullo ännu. Om man som Zaneta och Morad skyller misslyckanden på sig själv sjunker 

självkänslan. Inför nästa uppgift blir då motivationen lägre eftersom chansen att lyckas inte 

tycks vara så stor. Om man gör misstaget att klandra sig själv för att man inte kan förstå och 

tar till ett negativt attributionsmönster, kan det uppstå problem med självkänslan och framtida 

motivation (se Jenner, 2004:51–52). Det är mer gynnsamt för självkänslan att skylla 

misslyckanden på omgivningen, och istället ge sig själv äran vid positiva utfall. Henriette har 

förmodligen större chanser till högre motivation på grund av att hon inte ser svåra situationer 

som hennes eget fel, utan förstår att det är omständigheterna som spelar in. Hedin och 

Svensson menar att det är extra stora risker med självkänslan inom vuxenutbildning då 

eleverna investerar en stor del av sig själva (2011:43). 

Att känna delaktighet i samhället och bli integrerad skapar trygghet hos deltagarna vilket i 

förlängningen leder till ökad motivation i språkinlärningen (Myndigheten för skolutveckling, 

2004). Att vilja bli en del av samhället och inte känna sig utanför är en viktig faktor för att 

informanterna i studien ska vilja lära sig svenska. Den integrativa motivationen, som handlar 

om social acceptans (jfr Lighbown & Spada, 2010:63–64; Viberg, 1987:102), är gynnsam i 

språkinlärningssammanhang eftersom kunskapen blir mer bestående med denna typ av 



 

31 

 

motivation. Eleverna har då goda chanser att få ett fungerande språk som är hållbart i längden 

och möjliggör en inkluderande framtid i Sverige. 

 

5.4 Avslutande diskussion 

Ahl (2004) menar förvisso att det inte är möjligt att säga vad som får vuxna att vilja utbilda 

sig (2004:10), och hon har rätt i att det är problematiskt att generalisera i frågan. Det kan vara 

svårt att ringa in varför vuxna immigranter vill lära sig svenska, och motivation är ett abstrakt 

begrepp. Motivation måste ses både i dess kontext och utifrån dess komplexitet för att vi ska 

förstå den. Den här studien, ihop med tidigare forskning, visar ändå på några gemensamma 

drag för att studiemotivation ska infinna sig för andraspråksinlärare. Studien visar på vikten 

av ett fungerande system för andraspråksinlärning i Sverige, eftersom det enligt 

informanterna inte är tänkbart att leva här utan att lära sig svenska. Elevernas vilja till 

andraspråksinlärning saknas inte, precis som Hyltenstam, Axelsson & Lindberg skriver 

(2012:371–372). 

Om läraren känner till elevernas mål kan skolan genom motivationsarbete motverka 

segmenterade sociala mönster, och låta eleverna växa och utvecklas utan hinder på grund av 

förutbestämda mönster (Davidsson & Flato, 2010:20). Även om undersökningen inte kan 

generaliseras på populationen SFI-studenter i Sverige kan den fungera som en utgångspunkt 

för ett framtida motivationsarbete inom SFI. Den säger visserligen endast något om den 

heterogena grupp elever som deltog i studien. Men studien kan i förlängningen även säga 

något om den mångfald som finns inom SFI. Som lärare kommer man att stöta på elever med 

olika bakgrund, framtidsvisioner och motivation i språkinlärningen. Den här studien visar hur 

det kan se ut för en del av dessa elever. 

 

6 Metodologisk reflektion och kritik 
Enkäten som utfördes pilottestades inte, och det var delvis därför som en del av svaren 

behövde redigeras i efterhand för att resultatet inte skulle bli missvisande. I det här fallet blir 

det tydligt att även om reliabiliteten är hög, alltså att undersökningen har utförts korrekt, blir 

det ändå fel om validiteten inte uppfylls på grund av att frågan missuppfattas. En hög 

reliabilitet kan inte rädda en låg validitet (Patel & Davidson, 2011:102).  

Vid frågor med svarsskalor är det många gånger bättre att ha ett jämnt antal grader, alltså 4 

eller 6, istället för 5 som det var i den här enkäten. Då måste deltagarna ta ställning i högre 
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utsträckning, och kan inte svara mitt emellan. Det hade varit intressant att se vad som 

framkommit om enkäten hade utformats efter en svarsskala med fyra eller sex alternativ 

eftersom informanterna då hade varit tvungna att ta ställning åt det ena eller det andra hållet. 

Kanske hade resultaten i studien blivit tydligare då. 

Att informanterna har graderat de utvalda faktorerna i enkäten som viktiga i så hög 

utsträckning kan avslutningsvis diskuteras metodkritiskt. Uppgiften att värdera något utifrån 

hur viktigt det är för att de just ska vilja läsa SFI kan vara svårt att förstå, och därmed kan 

validiteten ifrågasättas (jfr Patel & Davidsson, 2011:102). Informanterna kan möjligtvis ha 

svarat på hur viktig de tycker att den enskilda faktorn är i allmänhet, och inte i relation till 

deras studiemotivation. Informanterna kan ha värderat faktorerna i enkäten som så pass 

viktiga för att de trodde att de förväntades anse dem vara viktiga. Precis som Denscombe 

skriver så går det inte att kontrollera sanningshalten vid självrapportering i ett formulär 

(2009:227). Därtill menar Abrahamsson att informanter ofta vill svara på ett sätt som de tror 

är ”rätt”, snarare än att svara så som de tycker (2009:209–210). I det här fallet vill jag ändå 

hävda att metodkombinationen har verkat positivt för validiteten. Intervjudeltagarna har 

bekräftat att de utvalda faktorerna i enkäten till stor del verkligen är vad som spelar roll för 

studiemotivationen. Intervjuerna har stärkt validiteten i enkäten eftersom liknande 

information har framkommit (Denscombe, 2009:152–153).  

Intervjuerna genomfördes utan tolk och på ett språk som informanten inte behärskar till 

fullo. Det är inte otänkbart att informanterna har hämmats på grund av språkliga brister. Det 

finns även en maktaspekt att tänka på i en intervjusituation (Carlson, 2002:61), på samma sätt 

som det finns i alla sorters samtal (Einarsson, 2009:11). Här kan maktbalansen ha blivit 

dubbelt sned eftersom informanten både var svagare språkligt samt även var den som blev 

”utsatt” för intervjun av mig som okänd person.  

 

7 Vidare forskning 
Det tycks finnas flera outforskade områden när det gäller kombinationen vuxenutbildning och 

andraspråksinlärning, och särskilt i kombination med motivation. Luckorna kan inte fyllas av 

denna studie. Det behövs mer forskning om vad som motiverar vuxna SFI-elever, och 

andraspråksinlärare överlag. Framtida forskning kan undersöka en didaktisk aspekt av 

motivationsarbete inom andraspråksinlärning och undersöka hur man kan arbeta 

motivationsfrämjande inom SFI. Mitt slutliga förslag är att framtida forskning skulle kunna 
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studera mer individuella förutsättningar för studiemotivationen så som familjebakgrund och 

habitus, samt hur den egna familjens förväntningar speglar motivationen. 
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Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät för undersökning om studier i svenska 

Du kommer att vara helt anonym med dina svar. Dina svar går inte att spåra till dig, din skola eller din 

stad på något sätt. Du kan när som helst ångra din medverkan och avbryta undersökningen.  

Dina svar kommer bara att användas till min magisteruppsats i svenska som skrivs vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Spara gärna min mailadress som finns på sista sidan. 

Tack för att du hjälper mig! 

 

Man     □ Kvinna     □  

Ålder:  _________ år. 

Modersmål  ______________________________________ 

Vilket land kommer du ifrån?  _______________________________________ 

Är du:          Gift  □            Sambo  □          Förlovad  □ 

Från vilket land kommer din man/fru/sambo? _____________________________________ 

Hur gamla är dina barn?  ______________________________________________________ 

Hur länge har du varit i Sverige? ________________________________________________ 

Hur länge har du studerat i Sverige?  _____________________________________________ 

Hur länge gick du i skolan i ditt hemland? _________________________________________ 

Vad gjorde du i ditt hemland innan du kom till Sverige?        

Studerade  □         Arbetade  □          Tog hand om hemmet och barnen  □          Annat  □ 

Vad vill du göra efter SFI i Sverige? _____________________________________________ 

Kan du tänka dig att vara med i en intervju där du och jag pratar mer om varför du läser SFI? 

JA       □        Skriv första bokstaven i ditt förnamn och efternamn: ____________ 

NEJ     □ 



 

 

Vad är viktigt för dina studier på SFI? 

Ringa in den siffra som visar hur viktiga olika faktorer är för dig  

för att du ska vilja läsa SFI. Kom ihåg att svara på alla frågor.  

Välj 1 om det inte är viktigt alls för att du ska vilja läsa SFI.  

Välj 5 om det är mycket viktigt för att du ska vilja läsa SFI. 

 

 

Jag vill läsa SFI för att: 

 

 

1. Jag vill ha ett bra arbete i Sverige 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

2. Jag vill studera i Sverige 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

3. Min man/fru/sambo/partner lär sig svenska, eller kan redan svenska 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

4. Mina barn har lärt sig svenska  

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

5. Jag vill klara av en vardag i Sverige 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

6. Jag vill inte känna mig utanför samhället 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

7. Jag får pengar under tiden jag läser SFI 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

8. Jag vill kunna hjälpa barnen med deras skolarbete 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 



 

 

9. Jag har eller vill ha vänner i Sverige som pratar svenska 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

10. Jag tycker om att gå i skolan 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

11. Mina lärare på SFI tycker att det går bra för mig 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

12. Jag träffar nya vänner i skolan 

1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 

Finns det något annat som har betydelse för att du ska läsa SFI?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

STORT TACK för att du svarade på mina frågor! 

 

Om du har några frågor, eller av någon anledning vill att jag tar bort dina svar,  

så kan du maila mig när som helst. 

 

Lycka till i framtiden! /Johanna 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

Johanna Eriksson, student vid lärarprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö 

jervj08@student.lnu.se 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Studier 

Hur länge har du studerat svenska på SFI? 

Vilken nivå läser du på just nu? 

Hur många nivåer vill du läsa? 

Varför vill du läsa SFI? 

Tycker du att du gör framsteg med att lära dig svenska? 

Hur tror du att din lärare tycker att det går för dig? 

Vad tycker du är bra med att läsa SFI? 

Hur mycket tid studerar du utöver timmarna i skolan? 

Har du tillräckligt med tid att studera utöver timmarna i skolan tycker du? 

Om nej - varför inte? Vad är det som tar upp tiden istället? 

 

Familj och vänner 

Vilket språk talas hemma med familjen? 

Hur bra kan din partner prata, läsa och skriva svenska? 

Hur bra kan dina barn prata, läsa och skriva svenska? 

Har barnen svenska kompisar? 

Hur viktigt är det att dina barn lär sig svenska? Varför? 

Vad anser din familj om att du studerar SFI? 

Har du svenska vänner eller vänner som du talar svenska med? 

 

 



 

 

 

Samhälle och integrering 

Är det viktigt att kunna prata svenska? 

Om ja – varför är det viktigt? 

Om nej – varför är det inte viktigt? 

När pratar du svenska utanför skolan? 

När skriver du på svenska utanför skolan? 

När läser du på svenska utanför skolan? 

I vilken/vilka situationer skulle du vilja kunna mer svenska än vad du kan idag? 

 

Framtid 

Planerar du att studera vidare efter SFI? Vad i så fall? 

Varför vill du, eller vill du inte, fortsätta att studera efter SFI?  

Vad är ditt mål efter SFI? 

Planerar du att arbeta? Med vad i så fall? 

Om du inte planerar att arbeta, vad planerar du att göra i så fall? 

Planerar du att bo kvar i Sverige? 

Vad tror du att din lärare tror om din framtid? 

Hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år? 

 

Om du fick välja bara en enda anledning till att du läser SFI – vilken skulle det vara? 



 

 

Bilaga 3 Medgivande till intervju 

 

 

 

 

Hej! 

Jag studerar på lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och skriver just 

nu mitt examensarbete.  

 

Jag skulle vilja ställa några frågor till dig och göra en inspelning där vi pratar 

med varandra. Inspelningen ska bara användas av mig i mitt examensarbete. Du 

kommer att vara helt anonym och det kommer inte att gå att spåra var 

inspelningen är gjord. När mitt examensarbete är inlämnat och betygsatt så 

kommer jag att radera inspelningen. 

 

Jag behöver ditt medgivande för att göra den här intervjun och inspelningen. 

 

Datum: ____________________ 

 

Jag ger mitt tillstånd att en inspelning av min röst får användas till 

examensarbetet. 

 

Underskrift av informant: _______________________________________ 

 

 


