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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som motiverar nyanlända gymnasieelever att 

lära sig svenska. Begreppet motivation har visat sig vara svårdefinierat, men det är trots det en 

av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning enligt många 

forskare. Det finns flera olika typer av motivation och många olika faktorer som spelar in i 

inlärarnas motivation. I denna uppsats kan man se att konstruktionen som motivation ofta 

framställs ha inte alltid stämmer, det framställs nämligen ofta som en linjär process med stora 

kontraster mellan de olika typerna av motivation. Det har visat sig att de är svåra att helt ställa 

i kontrast till varandra, det finns i stället mycket som tyder på att motivation är en dynamisk 

process och att det kan finnas samband mellan de olika typerna av motivation. Som blivande 

gymnasielärare i svenska som andraspråk känns det både intressant och viktigt att ta reda på 

vad det är som motiverar eleverna för att kunna individanpassa undervisningen och ge varje 

enskild elev de bästa tänkbara möjligheterna till framgångsrik inlärning. För att ta reda på 

detta har jag i denna studie valt att intervjua tre olika elever från tre olika skolor, med ungefär 

samma vistelsetid i Sverige. De räknas alla som nyanlända, då de inte varit i Sverige längre än 

fyra år, och de läser alla svenska som andraspråk på gymnasiet. I denna kvalitativa studie och 

genom de semistrukturerade intervjuerna fick jag fram information om elevernas bakgrund 

och framtidsmål, samt vad det är som motiverar dem till att lära sig svenska. Beroende på vad 

de svarade kring frågorna som ställdes och vad de berättade kring de samtal som hölls, har jag 

analyserat deras typer av motivation. Det visar sig att de trots sina olika bakgrunder har 

relativt samma typer av motivation, det var alltså inte så stor variation informanterna emellan. 

De vanligaste motivationsfaktorerna är integration i samhället, bra betyg och framtida 

studieplaner. Som nämnts ovan ställs ofta olika typer av motivation i kontrast till varandra, 

men jag kan se hur de olika typerna av motivation ofta går ihop med varandra.  

Nyckelord: motivation, svenska som andraspråk, andraspråksinlärning, instrumentell och 

integrativ motivation, intern och extern motivation, dynamisk motivation 
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1. Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning och under en period som vikarierande lärare på en 

skola märkte jag en stor variation i motivationen hos eleverna som läser svenska som 

andraspråk. Dels vad som motiverar dem att lära sig svenska, dels hur pass motiverade de är. 

Det intresserar mig att se vilka faktorer det är som motiverar elever i svenska som andraspråk. 

Med denna studie vill jag skapa en bättre förståelse för vad som motiverar elever att lära sig 

svenska som andraspråk på gymnasiet, vilka faktorer som spelar in och få en bättre bild av hur 

olika det kan se ut hos varje enskild elev. För att ta reda på detta kommer tre nyanlända elever 

som läser svenska som andraspråk på gymnasiet att intervjuas.  

Motivation är en avgörande aspekt av lärande. Är elever motiverade är det lättare att få dem 

att prioritera sina studier och lära sig nya saker. Det är många elever som läser svenska som 

andraspråk, vilket är ett ordinarie skolämne i svenska skolan idag. Dessa elever har ett dubbelt 

utbildningsmål, de ska inte bara få undervisning i svenska som andraspråk utan de ska även 

kunna delta i undervisningen och inhämta kunskaper i de andra skolämnena, på svenska 

(Tingbjörn 2004:759–760). Detta ställer ett stort krav på eleverna och motivationen är med 

största sannolikhet av ännu större vikt för elever som läser svenska som andraspråk än för 

elever som läser svenska. Som blivande lärare i svenska som andraspråk intresserar jag mig 

av att se vad det är som motiverar eleverna, för att kunna göra allt för att lära mina elever 

svenska på ett framgångsrikt sätt. Man kan fråga sig om det endast är motivationen som avgör 

hur framgångsrik inlärningen blir, eller om det kan finnas andra faktorer som spelar in. En sak 

är i alla fall säker, motivation är en ytterst viktig förutsättning för att lära sig något nytt, 

utvecklas och ta sig framåt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka vad det är som motiverar tre 

nyanlända elever att lära sig svenska och hur stor variationen är dem emellan. 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien är följande: 

- Vilka motivationsfaktorer hos de intervjuade nyanlända gymnasieleverna är de 

vanligaste när det kommer till att lära sig svenska som andraspråk? 

- Hur stor variation är det i motivationen hos gymnasieeleverna? 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer studiens forskningsbakgrund att beskrivas. Det som beskrivs är 

begreppet motivation och hur det har framställts genom tiderna av några utvalda forskare. 

Avsnittet inleds med en kort introduktion av begreppet nyanländ elev och information om 

nyanlända elever på gymnasiet. 

2.1 Nyanlända elever på gymnasiet 

Enligt Skollagen i kap. 3 § (SFS 2010:800) är en nyanländ elev någon som har bott i ett annat 

land och som nu bor i Sverige. Eleven räknas som nyanländ under de fyra första åren i 

Sverige. De nyanlända eleverna kommer till skolan med olika bakgrunder, upplevelser och 

erfarenheter och det är viktigt att skolorna är väl förberedda och utrustade med kompetent 

personal. Vissa elever kan ha en trygg bakgrund från hemlandet medan vissa elever kan ha 

upplevt krig, flykt och andra traumatiska upplevelser. Några elever kan ha föräldrar som är 

etablerade i det svenska samhället, medan några elever kanske inte ens vet var deras föräldrar 

befinner sig. Mycket kan se olika ut mellan dessa elever och sist men inte minst kan deras 

skolbakgrund se väldigt olika ut: några kan ha mycket skolbakgrund, några mindre och några 

ingen skolbakgrund alls. De nyanlända eleverna i gymnasieskolan är precis som alla andra i 

tonåren, men de har ett annat utgångsläge än sina jämnåringar (Skolverket 2021). De har fler 

lärprocesser igång samtidigt, de ska bland annat lära sig svenska språket parallellt med att lära 

sig de andra obligatoriska ämnena i skolan, på svenska.  

Det har funnits politiska diskussioner om tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Det är 

Migrationsverket som bedömer vem som har rätt till uppehållstillstånd i Sverige, till exempel 

uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå (Migrationsverket 2021). År 2018 

kom den nya gymnasielagen, vilken har vissa bestämmelser som innebär att personer som 

hade fått eller som annars skulle få ett beslut om utvisning kunde få uppehållstillstånd för 

studier på gymnasial nivå, om de uppfyllde vissa krav, bland annat ska du ha fyllt 17 år men 

inte vara över 25 år (Migrationsverket 2021). Det är däremot skillnad på om man är EU-

medborgare eller inte, som EU-medborgare har man rätt att studera, arbeta eller att bo i 

Sverige utan uppehållstillstånd. Man kan börja arbeta eller studera direkt man kommer till 

Sverige (Migrationsverket 2021). Får man uppehållstillstånd i Sverige omfattas man av 

samma regelverk som alla andra personer som bor i landet. Efter avslutade gymnasiestudier 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever-i-gymnasieskolan
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya-gymnasielagen.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Arbeta-studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare.html
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kan man få rätt till förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader efter avslutad 

gymnasieutbildning, detta är för att man ska få tid på sig att hitta ett arbete. Samma regler 

gäller för högre utbildning på högskolenivå eller universitet (Migrationsverket 2021). 

2.2 Motivation 

Begreppet motivation har funnits i många århundraden men sedan några decennier tillbaka 

har det blivit studerat av hundratals forskare runt om i världen. Ordet härstammar från latinets 

”movere” och betyder ”att röra sig” (Dörnyei 2011:3). Detta är en bra beskrivning av 

motivation då det handlar om att lära sig, komma framåt, engagera sig och vilja anstränga sig 

för att nå dit man vill. Motivation är en otroligt viktig faktor för skolframgång och kan vara 

avgörande för hur framgångsrik en elev blir. Det kan även vara avgörande för 

språkutvecklingen. Enligt Dörnyei (2011:4) är motivationen en orsak till varför människor 

bestämmer sig för att göra något, hur länge de är villiga att fortsätta och hur hårt de är villiga 

att jobba för att nå dit de vill. Motivation anses till och med vara en av de viktigaste 

faktorerna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117).  

Vid inlärningen av ett nytt språk är det viktigt att ha motivation till att engagera sig i sin 

process. Har man engagemang, vill anstränga sig och blir frekvent exponerad för målspråket 

har man stora möjligheter till en resultatrik språkinlärning. I Lgr 11 (Läroplan för 

grundskolan) står det att skolans uppdrag är att: ”främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper" (Skolverket 2011). Att det är skolans uppdrag innebär 

indirekt att det är varje enskild lärares uppdrag, men som lärare kan det vara svårt att veta vad 

det är som motiverar eleverna till inlärning och därmed är det svårt att veta vilka metoder man 

ska använda sig av för att stimulera sina elever både i och utanför klassrummet. Att skapa ett 

inlärningsintresse är något varje lärare vill, men alla lärare vet med största sannolikhet inte 

vilka faktorer som spelar in i varje elevs motivation.  

2.2 Inre och yttre motivation 

Många forskare gör distinktionen mellan två typer av motivation, den inre och yttre 

motivationen. Man menar att den inre (intrinsic) motivationen är den faktor som handlar om 

den inre drivkraften, intresset och den egna viljan att lära sig (Dörnyei 1998:121). Det är det 

beteende som utförs för sin egen skull för att uppleva tillfredställelse. Den yttre (extrinsic) 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-/Om-gymnasiestudier.html#:~:text=Efter%20avslutade%20gymnasiestudier%20kan%20du,sex%20m%C3%A5nader%20efter%20slutf%C3%B6rd%20utbildning.&text=Du%20m%C3%A5ste%20ans%C3%B6ka%20om%20permanent%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%20innan%20ditt%20tillf%C3%A4lliga%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%20slutar%20g%C3%A4lla.
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motivationen handlar om att utföra något och sträva mot mål för att få någon form av 

belöning, till exempel betyg (Dörnyei 1998:121).  

2.4 Spolskys andraspråksmodell 

Teorier betraktar den sociala kontexten som grund för inlärarnas attityder vilka blir till 

motivation hos individen, sedan är det motivationen tillsammans med andra faktorer som 

ansvarar för hur framgångsrik och snabb inlärningen blir. Spolskys modell över 

andraspråksinlärning visar detta orsaksförhållande (Abrahamsson 2009:205–206). 

”Den sociala kontexten leder till attityder vilka manifesteras hos inläraren som motivation, 

som tillsammans med andra individuella egenskaper avgör hur inläraren förvaltar tillgängliga 

inlärningsmöjligheter och i slutändan lyckas med sin inlärning” (Abrahamsson 2009:206). 

Kortfattat så påverkar attityderna motivationen och motivationen har direkt påverkan på 

inlärningen. Figuren nedan visar hur detta går till. 

 

Figur 1 visar Spolkys andraspråksmodell (Abrahamsson 2009:206). 
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2.5 Integrativ och instrumentell motivation 

Gardner (1972) beskriver termen motivation som ”vilja att lära sig målspråket och den grad 

av ansträngning som läggs ned på uppgiften” (Abrahamsson 2009:207). Vidare har 

motivation av Gardner och Lambert delats in i två olika begrepp, integrativ motivation och 

instrumentell motivation, vilket de beskriver i sitt arbete Attitudes and Motivation in Second 

Language Learning (1972). Gardner och Lamberts socio-educational model har haft stort 

inflytande vid studier av motivation inom andraspråksinlärning. Modellen innefattar som sagt 

integrativ och instrumentell motivation (Gardner & Lambert 1972:14–15). Med integrativ 

motivation menas att inläraren vill lära sig språket för att bli en del av en gemenskap, 

inlärararen vill integrera sig. Till exempel kan personer som flyttat från ett annat land finna 

språket som ett sätt att identifiera sig med det nya samhället och för att nå social interaktion. 

Instrumentell motivation betyder att inläraren vill lära sig språket för att uppnå uppsatta 

framtidsmål som kan vara att skaffa jobb, ta studenten, få bra betyg, ta körkort eller kunna 

utbilda sig akademiskt (Gardner & Lambert 1972:14–15). 

2.6 Norton Pierce om motivation och investering 

I SLA-forskning (Second language acquisition) har man ett stort behov av att problematisera 

begreppet motivation. Begreppet motivation har framför allt hämtats från socialpsykologi när 

det kommer till språkinlärning, där försök gjorts för att kvantifiera en elevs engagemang för 

att lära sig sitt målspråk (Norton Pierce 1995:16–17). I en studie menar man att motivation är 

mer komplext än att bara säga att det handlar om instrumentell eller integrativ motivation 

vilket Gardner och Lambert myntade (Norton Pierce 1995:17). I studien kommer man fram 

till att det är investeringar snarare än motivation som signalerar det sociala och historiskt 

konstruerade förhållandet mellan inlärare och målspråket och deras ibland ambivalenta 

önskan att lära sig (Norton Pierce 1995:17–18). Man tar ställning i att om elever investerar i 

ett andraspråk, gör de det för att de förstår att det kommer att tillföra ett bredare utbud av 

symboliska och materiella resurser, vilket i sin tur kommer öka värdet på deras kulturella 

kapital. Elever som lär sig ett andraspråk förväntar sig eller hoppas alltså på en bra avkastning 

på den investeringen, dessa investeringar kan ses som motsvarande till den ansträngning som 

spenderas på att lära sig andraspråket (Norton Pierce 1995:17–18). Det är dock viktigt, menar 

Norton, att begreppet investering inte motsvarar instrumentell motivation vilket det kan 

uppfattas som. Motivationen är inom instrumentell motivation en egenskap hos 
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språkinläraren, som ett fast personlighetsdrag. Det som begreppet investering däremot handlar 

om är språkinlärarens förhållande till den förändrade sociala världen. Investeringen får 

språkinläraren att uppfattas som en person med en komplex social identitet och flera 

önskningar. Begreppet investering förutsätter att när språkinlärare talar så utbyter de inte bara 

information med målspråkstalarna, utan de organiserar och omorganiserar ständigt vem de är 

och hur de relaterar till den sociala världen. Så en investering i målspråket är också en 

investering i inlärarens egen sociala identitet, en identitet som hela tiden förändras (Norton 

Pierce 1995:18). 

2.7 Motivation som dynamisk process 

Studier kring L2-motivation har utvecklats och gått igenom olika teoretiska faser sedan 1960-

talet till idag då det rör sig mot en ny fas som karaktäriseras av den socio-dynamiska (Dörnyei 

& Ushioda 2011:69). Nedan presenteras ett system som är grundat av Dörnyei och Ushioda, 

som definierar de socio-dynamiska perioderna av L2-motivationsforskning. Man menar att 

motivation inte är linjärt, utan en dynamisk process (Dörnyei & Ushioda 2011:10–11). Linjära 

modeller av motivation gör inte rättvisa åt dess komplexa verklighet utan visar endast en 

selektiv del av motivationen (Dörnyei & Ushioda 2011:76). 

The L2 Motivational Self System är ett modifierat alternativ till integrativ och instrumentell 

motivation. Systemet är indelat i tre centrala begrepp: Ideal L2 Self, Ought-to L2 Self och the 

L2 Learning Experience (Dörnyei & Ushioda 2011:79–80). I den första, ideal L2 self, 

återfinns de attribut som språkinläraren önskar uppnå genom sina språkstudier. Om inläraren 

har en inspiration av vad de vill bli, blir de motiverade att arbeta mot det målet. Inläraren 

drivs av att få sin aktuella självbild att närma sig och övergå i en idealisk självbild. Ought-to- 

L2 Self handlar om de attribut som inlärare tror att de behöver eller behöver undvika att bli 

genom att lära sig språket. Inläraren drivs av att uppfylla förväntningar och undvika 

obehagliga konsekvenser, dessa förväntningar och konsekvenser ligger i till exempel betyg 

eller andras förväntningar på ens prestationer. Den tredje, L2 Learning Experience, berör 

situationsspecifika motiv som är relaterade till den direkta inlärningsmiljön och erfarenheten, 

till exempel läroplanen, läraren, undervisningsmetoderna eller inverkan från klasskamraterna 

(Dörnyei & Ushioda 2011:86). 
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3. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras val av metod och redovisning av material. Förutom 

tillvägagångssätt av de kvalitativa intervjuerna belyses även tillvägagångssätt för urval, 

information om informanterna, utformning av intervjuguide och databearbetning. 

Forskningsetik kommer även redogöras för i detta avsnitt. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Metoden för denna studie är baserad på kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analysen 

baseras på dessa. Semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att vara flexibel 

utifrån sina förberedda frågor och lista med ämnen att ta upp. Man kan ändra på ordningen 

och lägga till eller ta bort det som inte känns relevant under intervjuns gång, samt ställa öppna 

frågor och lägga fokus på informantens tankar och svar (Denscombe 2018:269). 

Undersökningen genomförs genom tre enskilda intervjuer med tre nyanlända elever som läser 

svenska som andraspråk på gymnasiet. Före varje intervju fick eleverna en enkät med 

grundläggande frågor om dem och deras bakgrund som underlag för mig inför intervjuerna. 

Varför jag valde att kombinera dessa två insamlingsmetoder var för att inte behöva ställa 

dessa korta frågor vid intervjutillfället som har enkla svar som inte kräver mer än några ord. 

Då jag ville ha mer tid till den semistrukturerade intervjun och ha utrymme och tid till 

följdfrågor blev detta ett bra och effektivt sätt och jag hade lite information om informanterna 

redan innan intervjuerna startade. 

3.2 Urval 

Informanterna i denna studie valdes till en början utifrån ett bekvämlighetsurval. Jag 

kontaktade en före detta kollega från en gymnasieskola där jag vikarierade under en kort tid. 

Läraren arbetar idag på en annan skola, vilket var positivt då jag inte känner till eleverna hen 

undervisar i nuläget. Dessvärre var det två informanter som hoppade av i sista sekund och jag 

fick söka efter nya informanter. Detta gjorde jag via en sida på Facebook för lärare i svenska 

som andraspråk. Jag fick till slut två elever att intervjua och processen kunde fortsätta. Enligt 

Dalen (2015:58) bör det inte vara för många informanter då genomförandet och bearbetningen 

blir en tidskrävande process, men det måste ändå vara kvalitet i materialet så att man får 

tillräckligt underlag för tolkning och analys. Jag valde att ha tre informanter då detta endast är 
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en C-uppsats. Jag fick tre elevers kontaktuppgifter som sa att de gärna var med i studien och 

jag skickade mejl med missivbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1) till samtliga som de 

skrev under och skickade tillbaka till mig.  

3.3 Informanterna 

Alla deltagares namn är fiktiva för deras anonymitets skull. 

Namn Antal år i Sverige Ålder Modersmål 

Samir (informant 1) 4 år 21 år Persiska och Dari 

Elena (informant 2) 3,5 år 18 år Grekiska 

Hamid (informant 3) 3 år 18 år Persiska 

Tabell 1 

3.4 Utformning av intervjuguide 

Intervjuerna i studien har grundats i 18 semistrukturerade frågor där det fanns en tanke kring 

följdfrågor som skulle kunna ställas (se bilaga 2). Före intervjun skickades en enkät med korta 

grundläggande frågor ut till informanterna som de svarade på och skickade till mig (se bilaga 

3). Eftersom jag fick grundläggande information om informanterna kunde vi börja med lite 

kallprat för att bli bekväma vid situationen. Det börjar med frågor om framtidsvisioner och 

mål, sedan om attityd och motivation, följt av frågor om motivation kopplat till 

svenska/svenska som andraspråk. Avslutningsvis är det några frågor om eget ansvar till 

lärande. När jag hade mina intervjuer baserade jag mitt upplägg på frågorna efter Dalen 

(2015:35) som menar att det kan vara bra att vid intervjustudier använda sig av något som 

kallas ”områdesprincipen”. Det innebär att man kan börja med frågor som ligger i periferin i 

förhållande till mer centrala frågor som kanske är känsloladdade, för att få informanterna att 

känna sig avslappnade och må bra. Sedan ska man ställa frågor som är mer centrala som 

fokuserar på temat och i slutet kan området öppnas upp så att frågorna återigen handlar om 

mer generella saker. Frågorna utformades någorlunda öppna för att få en inblick av 

informanterna och därefter kunde ett samtal fortsätta och följdfrågor ställas utifrån de svar jag 

fick. Några av frågorna behövde jag inte ställa då informanterna var mycket pratglada så vi 
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kom in på vissa frågor automatiskt. Därmed kunde några frågor uteslutas medan några lades 

till för att klargöra att jag fick svar på de frågor jag ville. 

3.5 Genomförande 

Studien ägde rum under extraordinära omständigheter med den pågående pandemin Covid-19 

och därför har alla intervjuer skett via Microsoft Teams. Teams är ett videokonferensverktyg 

där man även kan kommunicera i chatt och med flera personer på samma gång i en 

videokonferens. Informanterna godkände inspelning av både ljud och bild och detta gjordes i 

Teams direkt som sedan sparades ned på min dator. Intervjuerna tog mellan 35–45 minuter 

inklusive inledningen och kontaktskapandet vilket inte spelades in. 

3.6 Databearbetning 

Kort inpå intervjuerna har materialet transkriberats för att det skulle vara nära minnet. Dalen 

(2015:73) menar att intervjusituationen är en dialog som äger rum under en viss tid, som 

upphör att existera när intervjun är över. För att få en bättre återgivning och en närhet till 

intervjun är det viktigt att transkriberingen sker så snabbt som möjligt. Materialet 

transkriberades genom att jag lyssnade och tittade på inspelningen samtidigt som jag skrev 

ned det som sades, utan att notera pauser, kroppsspråk eller andra detaljer. Valet att inte 

notera annat än vad som sades tog jag då jag såg inspelningarna och ansåg att vare sig 

kroppsspråk eller pauser gjorde någon skillnad i min tolkning av deras svar. När 

transkriberingarna var genomförda sammanfattades materialet för att få en överblick av 

svaren. När jag hade transkriberingarna och sammanfattningarna färdiga markerade jag 

likheter i olika motivationsfaktorer mellan informanterna i olika färger. Jag kunde därefter 

plocka ut de olika färgerna och lägga ihop dem och fick därmed en tydlig bild av vilka 

motivationsfaktorer som finns och vad det är som motiverar eleverna.  

Analysen kommer delas upp i olika teman: bakgrund, framtidsmål och motivation. De två 

första, bakgrund och framtidsmål, är relevanta för att det visar på att informanterna har väldigt 

olika bakgrunder men ändå relativt likadana framtidsmål och drömmar. Temat motivation är 

det som kommer läggas mest tonvikt i samt det som kommer vara grunden för analys och 

diskussion då det är vad undersökningen framför allt eftersträvar att undersöka. Baserat på 

frågeställningarna kommer analysen fokusera på det i samtalen som handlade om vad det är 
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eleverna blir motiverade av, vilka olika faktorer som bidrar till detta och vilken typ av 

motivation eleverna ger uttryck för. 

3.7 Etiska överväganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002:7–

16). Informanterna fick i missivbrevet (se bilaga 1) som skickades ut till dem information om 

ansvarig forskare och vid vilket säte denne är anknuten till, studiens syfte och informanternas 

roll. De fick även information om att studien följer de forskningsetiska principerna och 

information om deras rättigheter i intervjustudien. När samtalen startade frågade jag ännu en 

gång om de kände sig bekväma med att ljud och bild spelades in, vilket samtliga informanter 

sa ja till och jag kunde starta inspelningen därefter. 

4. Resultat  

I detta avsnitt kommer intervjuerna redovisas utifrån tre teman: bakgrund, framtidsmål och 

motivation. Inledningsvis kommer innehållet i intervjuerna sammanfattas, samt utvalda citat 

och ställningstaganden redovisas. Vidare kommer de två första temana sammanfattas under 

varje enskilt tema. Det sista, motivation, tolkas och analyseras. De teman som lyfts fram 

kommer vara det som anses vara betydande för diskussionen. 

4.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer informanternas svar på frågor rörande deras bakgrund att 

sammanfattas. 

Samir  

Samir berättar att han kom till Sverige för 4 år sedan under omständigheterna att familjen var 

under förtryck i hemlandet och familjen hade blivit splittrad. Samir kunde inte stanna så han 

åkte till Sverige, vilket han bestämde själv då han inte kände sig säker i hemlandet längre. 

Han var skadad av en olycka men fick hjälp direkt när han kom till Sverige. Det var då han 

fick sitt förtroende till Sverige och kunde känna sig trygg. Först när han kom till Sverige 

bodde han på ett flyktingboende och efter några månader flyttade han in hos en svensk familj. 

Den familjen är fortfarande idag en stor del av hans liv trots att han inte bor kvar där längre. 
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Han upplevde att han fick ett bra mottagande i Sverige, fick börja gymnasiet efter ett år och 

började lära sig svenska språket ganska snabbt. 

”Jag behövde rädda mitt liv och ta ett steg att börja leva”. 

Eftersom familjen inte var med varandra längre och Samir kände att han ville få ett bra liv så 

tog han steget att flytta för att ge sig själv möjligheten till en framtid. I Sverige känner han sig 

säker på att han kommer att få en bra framtid, men det har inte varit och är fortfarande inte lätt 

att vara invandrare enligt honom. Han förklarar nedan hur han upplevt att mötet med svenskar 

har gått till, hur många inte har velat prata med honom när han varit på stan eller i 

idrottssammanhang. 

”Jag minns inte helt men det är många gånger som någon inte vill 

kontakta mig för att jag inte är en del av dom, 2 av 10 vill prata med mig 

som en människa, men 8 av dom vill inte”. 

Han har upplevt diskriminering och rasism som har påverkat honom mycket. Han har varit 

och är delaktig i många idrotter och märker att han inte har en lika självklar plats i dessa 

grupper som alla andra. Det utbyts lätt blickar och kan märkas att de andra inte vill ha med 

honom när de ska hitta på saker. Även när han är på stan kan han se folks dömande blickar, 

vilket har påverkat honom mycket. 

Elena  

Elena berättar att hon flyttade från Grekland till Sverige på grund av ekonomi, familj och 

utbildning. Det var föräldrarna som bestämde att de skulle flytta och starta upp ett liv i 

Sverige så att hon och hennes bröder skulle kunna studera på universitetet. Först kom 

mamman hit tillsammans med Elena och ett år senare kom pappan hit tillsammans med deras 

söner, Elenas bröder. Det tog ungefär två månader innan hon kunde börja skolan, först var det 

förberedelseklass och sedan gymnasiet efter fyra månader.  

Elena har inte upplevt rasism under sina år i Sverige, men däremot diskriminering. I den 

första skolan hon gick på var det en klass där hälften var invandrare och hälften svenskar. Hon 

kunde tydligt märka skillnader i hur lärare pratade och agerade mot invandrareleverna jämfört 

med de svenska. Det blev även en tydlig uppdelning mellan svenskarna och invandrarna. De 

svenska eleverna ville inte umgås med de icke svenska eleverna.  
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”Det var därför jag bestämde mig för att börja lära mig svenska, för jag 

blev diskriminerad för att jag inte kunde svenska. De svenska eleverna 

hade det bättre. Jag kunde fler språk än dom men inte svenska”. 

Elena kan idag svenska, tyska, ryska, grekiska och engelska och upplever inte någon 

diskriminering alls. Tidigare, när hon inte var lika bra på svenska som hon är idag, kunde 

både lärare i skolan, svenska vänners föräldrar och andra personer hon mötte ge henne blickar 

som fick henne att känna sig mindre värd. Elena upplevde att man blev mer respekterad om 

man pratade helt ren svenska i både skolan och utanför skolan. 

Hamid  

Hamid berättar att han flyttade till Sverige med sin familj på grund av att det inte var tryggt i 

hemlandet längre, hela familjen och hans farmor åkte tillsammans. Första tiden var ganska 

jobbig eftersom det hade varit en påfrestande tid innan flytten men det gick ganska snabbt att 

hitta sin plats så fort han började skolan. Hamid gick i en klass där han var den enda som inte 

var från Sverige, så till en början var det jobbigt att vara annorlunda. När han började spela 

fotboll blev det enklare att börja prata svenska utanför skolan, vilket både påskyndade 

utvecklingen av språket och förståelsen för den nya kulturen. Hamid berättar att han är duktig 

på att teckna och genom det kunde han uttrycka sina känslor, men också få respekt av de 

andra i klassen då han var överlägset bäst på något. 

”Jag kunde liksom imponera på mina kompisar genom att måla och jag 

behövde ju inte prata då, så de såg bara mina teckningar och hur bra 

jag var på det”. 

Efter ett år bytte han skola och började i en klass där han trivdes mycket bättre. Det var många 

i klassen med liknande bakgrund som Hamid och han började tycka om skolan. 

”Känslan av samhörighet var till stor hjälp”. 

Hamid har inte upplevt diskriminering eller rasism som påverkat honom, men han berättar att 

man såklart märker skillnad på hur invandrare blir behandlade och hur svenskar blir 

behandlade, både i skolan och i till exempel matbutiken. Han tycker att svenskar i allmänhet 

är hjälpsamma, men anser dock samtidigt att det var ganska svårt att integreras i det svenska 

samhället eftersom många svenskar är ganska restriktiva och slutna. 
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Sammanfattning 

Samtliga informanter uppvisar en relativt positiv syn till Sverige. Däremot handlar Samir och 

Hamids berättelser om att ofrivilligt behöva flytta från den plats man är född och uppvuxen 

på, vilket kan sätta djupa spår hos en människa. Som tur är verkar Samir och Hamid idag inte 

vara traumatiserade av sina upplevelser, utan snarare har de kunnat använda det till drivkraft 

för att skapa ett bra och tryggt liv i Sverige. Elena flyttade under andra omständigheter, men 

det handlade om att föräldrarna ville skapa möjligheter för att barnen skulle kunna utbilda sig 

och få bra anställningar i framtiden, vilket inte var något Elena ville där och då, utan det tog 

ett tag innan hon kunde förstå och acceptera flytten. De har alla fått erfara diskriminering eller 

rasism på ett eller annat sätt, någon mer än de andra. Som det låter på informanterna handlar 

det ofta om språket och att de inte kan tala ren svenska, mindre om hudfärg eller annat som 

diskriminering kan handla om. 

4.2 Framtidsmål 

I detta avsnitt kommer informanternas svar på frågor rörande deras framtidsmål att 

sammanfattas. 

Samir  

Samir berättar att han vill bo kvar i Sverige och efter gymnasiet vill han börja studera på 

universitetet. Han kommer att behöva ansöka om förlängt uppehållstillstånd och har därför 

ambitionen att arbeta till en början för att få tillstånd att stanna i Sverige. Samir kommer inte 

från ett akademikerhem och har ingen kontakt med sin familj, därmed inget stöd från 

familjen. Sina studieplaner har han själv kommit fram till. Han säger att han inte kan tänka sig 

att bo i något annat land än Sverige. Däremot är han medveten om att han behöver förbättra 

sin svenska innan han kommer kunna bli antagen till universitetet och klara den nivån. Under 

tiden planerar han att jobba i en bilverkstad. Han har läst fordon på gymnasiet och har därmed 

fått kontakt med verkstäder genom sin praktik. Därefter har han två alternativ, bli politiker 

eller psykolog, samtidigt vill han jobba som bilmekaniker för att tjäna pengar under 

studietiden. 
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”Just nu är mitt mål att läsa på universitet. Jag vill uppnå mitt mål och 

helt enkelt inte vara kvar på en låg nivå. Det är viktigt för mig att få 

högre status”. 

Eftersom Samir kom till Sverige på egen hand när han var 17 år har han sedan dess fått ta 

hand om sig själv och tänka ut sin framtid på egen hand. Att utbilda sig på universitetet har 

han kommit fram till själv att det är mycket viktigt och att det krävs att han gör det om han 

ska kunna förändra något och få någon sorts makt. 

Elena  

Elena berättar att hennes framtidsplaner är att studera juristprogrammet i Stockholm. Hon 

säger att eftersom det är brett så ger det möjligheten att arbeta med mycket olika saker resten 

av livet. Stockholm känns som rätt stad för att möjligheterna ska bli större för arbete och 

variation. Det är advokat som känns som det mest lockande alternativet just nu, det finns 

nämligen något som lockar med att arbeta med kriminella och hjälpa dem på något sätt. Hon 

vill bo kvar i Sverige om ekonomin fortsätter att vara stabil, men helst skulle hon bo i ett land 

där det aldrig finns snö.  

”Det är viktigt med utbildning för att ha en trygghet och om man 

behöver flytta till ett annat land så har man utbildningen där också och 

det bli lättare att få jobb. Det verkar kul att utbilda sig och man tjänar 

mer”. 

Elena flyttade till Sverige för att hennes föräldrar ville att hon skulle studera vidare, hon säger 

att det aldrig funnits någon press hemifrån att få en universitetsutbildning, men indirekt finns 

det där eftersom de flyttade till Sverige på grund av just detta. Hon vill själv studera, innerst 

inne, men om det är på grund av föräldrarna det har vuxit fram vet hon inte, kanske är det 

både hennes och föräldrarnas vilja. 

Hamid  

Hamid berättar att han vill bli ingenjör när han är färdig med gymnasiet, så studier på 

universitetet är det första målet. Dock vill han först få helt flytande svenska och känna sig 

trygg med att både läsa och skriva på svenska då han förstår att det är ett svårare språk på 

universitetet. Hamid behöver ansöka om förlängt uppehållstillstånd eftersom han inte är EU-
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medborgare, vilket kräver att han söker ett arbete att ha medan han väntar på att börja studera 

på universitetet. Han tycker att det känns viktigt med en utbildning för att kunna tjäna mycket 

pengar och ha en stabil grund att stå på när man har en familj att ta hand om i framtiden. 

Hemifrån upplever han inte någon press att han ska studera vidare, men det är ändå något som 

de pratar om hemma. Hamids pappa har vid tillfällen förklarat hur viktigt det är med en 

utbildning, men att man ska göra det som känns bäst för en själv. 

”Det känns som att man får det lättare resten av livet om man pluggar 

på universitet när man bor i Sverige”. 

Han är säker på att han vill bo kvar i Sverige i framtiden, dels på grund av att hans familj bor 

här, dels för att han tror att det är det land där man kan få den tryggaste framtiden, speciellt 

om man utbildar sig.  

Sammanfattning 

Samtliga informanter har tydliga framtidsplaner, de vill alla utbilda sig på universitetet. Deras 

gemensamma argument till varför utbildning är så viktigt är att de vill integreras i samhället 

ytterligare och vill ha en stabil grund att stå på, men även för att tjäna mycket pengar. Man 

kan också se tendenser till att de vill uppnå en högre status genom att utbilda sig högre. Elena 

har blivit påverkad mycket hemifrån att det är viktigt med utbildning, medan Samir själv 

känner att det är ett sätt att klättra upp i hierarkin. Hamid ligger någonstans emellan och 

tänker även han mycket på tryggheten en utbildning bidrar med.  

4.3 Motivation 

I detta avsnitt kommer informanternas svar på frågor rörande deras motivation till att lära sig 

svenska att sammanfattas. 

Samir 

Samir berättar att motivationen att lära sig svenska har funnits med honom ända sedan han 

kom till Sverige, den har dock blivit starkare allt eftersom han insett att det är här han vill bo, 

leva och utbilda sig. Genom att han upplevt diskriminering har viljan att komma in i samhället 

förstärkts, även viljan att bli politiker eller psykolog har vuxit fram genom diskrimineringen. 
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Att ha målet att utbilda sig till politiker eller psykolog har gjort att Samir velat lära sig så bra 

svenska som möjligt.  

”Jag hoppas jag kan komma in i Sveriges riksdag, för att försvara de 

som bor i Sverige som andra människor ser som brottslingar eller 

farliga bara för att de inte är härifrån”. 

När Samir kom till Sverige kunde han bara skriva några ord på sitt modersmål, vilket gjorde 

att hans inlärning av svenska var långsam i början. Men idag, 4 år senare, är hans mål att lära 

sig ”ren svenska” för att kunna studera på universitetet och skriva en bok. Han vill skriva en 

bok om hur det var att komma in i det svenska samhället och möta alla de fördomar som 

finns. Han tycker att det är viktigt med gemenskap och att känna sig välkommen. Han brinner 

för politiska frågor kring invandring, det är något han pratar med sina vänner om när de 

träffas på gymmet och caféer.  

Under studietiden har Samir upplevt att det har varit lärarna som motiverat honom till att lära 

sig svenska för att uppnå målen. Han har läst många böcker på svenska och engelska för att få 

bättre ordförståelse och genom att läsa mycket historiska och politiska böcker har han även 

fått mycket kunskap om det svenska samhället genom böcker. Samir tycker att det är kul att 

läsa på fritiden och han känner att han blir bättre på svenska av att göra det, men önskar att 

skolan skulle uppmuntra till mer läsning för att få lite hjälp på vägen. Samir upplever, trots att 

skolan givit honom mycket, att han skulle gynnas av att läsa svenska i en vanlig klass. I ämnet 

svenska som andraspråk får han inte så mycket utmaning som han behöver. Han pluggar dock 

inte bra hemma heller, då han i nuläget bor hos en invandrarfamilj som inte pratar så mycket 

svenska, så därför behöver han skolan. 

”Jag hade velat läsa svenska i en vanlig klass för att konkurrensen är 

hårdare och jag kanske börjar tävla mot mina klasskompisar och lära 

mig vanlig svenska och inte gatuspråket. I mitt klassrum nu sitter bara 

alla och håller på med sin mobil, den enda som sitter och gör sina 

uppgifter kanske är bara jag”. 

Samir umgås knappt med svenskar på sin fritid men säger att han skulle uppskatta om det 

fanns fler mötesplatser där man kunde träffas och prata svenska. När jag lyfter att det finns 

språkcaféer så säger Samir att han inte hade någon aning om det. Motivationen att lära sig 
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svenska har aldrig varit starkare och det är utbildningen och drömjobbet som får Samir att 

vilja jobba vidare med det, utan det målet i sikte hade han nog inte orkat lära sig mer än nu. 

Elena 

Elena berättar att hon inte ville lära sig svenska i början, men efter ett tag insåg hon själv att 

hon behövde det för att komma in i samhället. Senare förstod hon att det krävdes ännu bättre 

svenska för att kunna studera och kunna skaffa jobb. Till en början lärde hon sig svenska 

genom att lyssna, hon läste inga svenska böcker utanför skolan och fick inte så bra betyg. När 

hon bestämde sig för att hon vill läsa juristprogrammet förstod hon att hon behövde få bättre 

betyg och började därför utveckla det akademiska språket genom att läsa fler böcker och de 

blev mer avancerade med tiden.  

”Jag fattar att jag måste läsa för att bli bättre och eftersom ingen pratar 

svenska hemma försöker jag träffa mest svenska kompisar så jag pratar 

svenska så mycket som möjligt”. 

Elena är nöjd med sin lärare i svenska som andraspråk, hon får hjälp både med skolan och på 

ett personligt plan, vilket hon tycker motiverar henne att anstränga sig på lektionerna. 

Däremot är inte alla klasskompisar som hon själv, säger hon och skrattar. De andra är inte så 

motiverade och bryr sig inte så mycket om varken skolan just nu och vad de ska göra senare i 

livet. När hon får frågan om det hade hjälpt henne att gå i en vanlig svenskklass säger hon att 

det inte alls hade varit till hennes fördel.  

”Jag ville gå i en vanlig klass i början för att känna mig som alla andra 

men nu fattar jag liksom att det inte spelar någon roll vad jag läser för 

svenska. När jag ska komma in på universitetet kommer de kolla på 

betyget och jag får högre betyg när jag läser SVA än när jag läser vanlig 

svenska för där är det svårare”. 

Elena känner att motivationen har ändrats mycket under åren hon bott i Sverige. I början 

kunde hon inte använda dator eller Ipad, vilket blev de största anledningarna till att hon fick 

lägst betyg i klassen. Men nu när hon kommit in i det mer digitaliserade samhället som 

Sverige är jämfört med hur Grekland var då de flyttade, samt förstår hur saker går till så går 

det bättre och det har även ökat motivationen. Hon menar att det är roligare att lära sig när 

man förstår och när man känner att det går framåt. 
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”Motivationen är bättre nu när det kommer från mig. Det kommer 

inifrån nu, det är viktigt för motivationen ju”. 

Något Elena nämner flera gånger är hur viktigt det är med lärare som lyssnar och förstår att 

man kan ha annat som händer i livet. För att man ska känna sig motiverad att arbeta krävs det 

att man har en bra relation till sin lärare som inte lägger för stor press på en, menar Elena. 

Vidare berättar hon om att skolan borde jobba mer med att göra SVA-undervisningen mer 

anpassad till det man ska göra i framtiden, vad man vill studera vidare inom för ämne eller 

vad man vill ha för typ av yrke.  

”Varför ska jag skriva flera referat och insändare bara för att. Jag 

förstår att man måste göra det någon gång, men ibland känns det som 

att lärarna inte kan säga varför vi gör saker”. 

Motivationen, eller viljan till att investera i sin inlärning, och lusten att arbeta är för Elena 

avhängande på hennes lärare, de uppgifter hon får och de andra i klassen. Samtidigt säger 

Elena att hon förstår att man bara måste göra vissa saker i skolan för att det ingår i läroplanen. 

Däremot hade det varit till stor hjälp om lärarna kunde argumentera för varför de gör vissa 

uppgifter eller ska lära sig vissa saker. Elena berättar att hennes mamma har studerat och har 

haft möjligheten till ett stabilt arbete både i Grekland och i Sverige, hennes pappa har inte 

utbildning men har ändå varit en förebild som alltid haft arbete. 

Hamid 

Hamid berättar att det för honom alltid varit viktigt att kunna svenska och det som drivit 

honom framåt har framför allt varit hans framtidsdrömmar om att bli ingenjör och att få ett 

välbetalt jobb. Han förstår hur viktigt det är att han har goda språkkunskaper för att få resultat 

i skolan. Denna insikt har han främst fått på egen hand, men även med en hel del stöd 

hemifrån. Hamids föräldrar har inte utbildning men de är väldigt positiva till deras sons 

framtidsmål. 

”Det är viktigt att kunna språket men just nu är betyget viktigast”. 

Vidare utvecklar Hamid att han tycker det är både kul och viktigt att kunna språket i det land 

man bor i, för att kunna leva ett vanligt liv och känna sig trygg. Till en början tänkte han mest 

på att han behövde lära sig svenska för att komma in i samhället, få vänner och klara sig, men 
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idag ligger motivationen i att han vill få bra betyg och utbilda sig. Genom att få bra betyg och 

utbilda sig tror han att integreringen kommer komma av sig själv. I klassrummet får Hamid 

inte så bra ro, han blir inte motiverad då det är en grupp som inte visar på särskilt positiva 

attityder mot vare sig läraren eller skolan och inte heller särskilt mycket motivation att lära sig 

och utvecklas. 

”Alltså jag vill lära mig på lektionerna men jag blir inte så motiverad 

när det är en sån miljö, dom andra pratar och stör mest.” 

När jag frågar om han skulle föredra att gå i en vanlig svenskklass säger han att det känns lite 

för svårt att läsa svenska med andra som har svenska som modersmål. Hamid vill bara klara 

gymnasiet och gå vidare. Han ser mycket fram emot att få bli självständig och flytta hemifrån. 

Han tycker om sina lärare i svenska som andraspråk, de stöttar honom och ser till att 

undervisningen är på en utmanande nivå utan att bli för påfrestande. Av de lärare han haft i 

Sverige har han tyckt om de som varit lika mycket vän som lärare mer än de lärare som visat 

en sträng fasad och endast brytt sig om undervisningen.  

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras utifrån undersökningens frågeställningar. 

5.1  Vilka motivationsfaktorer är de vanligaste när det kommer till att lära sig 

svenska som andraspråk hos nyanlända gymnasieelever? 

Samtliga informanter har en tydlig bild av vad de vill göra i framtiden, vilket också är vad 

som gör att de har en hög motivation att lära sig svenska och få bra betyg. Det är dessutom 

gemensamt att de söker sig till utbildningar med en relativt hög status i Sverige, vilket Samir 

även uttrycker rakt ut. Han säger att han vill bort från den låga statusen han anser att han har 

idag genom att investera i sin utbildning och få ett yrke där han kan göra förändringar. Samir 

har idag en inre motivation att lära sig svenska, denna inre motivation gör sig tydlig då han 

har en inre drivkraft att lära sig för att nå sina uppsatta mål, vilket stärker Dörnyei (1998) som 

menar att den inre drivkraften handlar om att man själv har en vilja att lära sig något som man 

ser som betydelsefullt. Hamid är präglad av en liknande motivation som Samir. Det som 

Hamid och Samir har gemensamt är deras yttre motivation, de styrs av medvetenheten att de 

måste få ett arbete inom sex månader när de är färdiga med gymnasiet för att få förlängt 
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uppehållstillstånd i Sverige, de måste även få de betyg som krävs för att de ska ha en godkänd 

gymnasieutbildning: det handlar om att utföra något för att nå ett mål (Dörnyei:1998:121). 

Elena styrs idag av sin inre motivation, som hon säger har hon kommit fram till själv att hon 

vill lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället, men under den första tiden i 

Sverige hade hon ingen inre vilja att lära sig utan hon styrdes av yttre faktorer. Idag vet hon 

som sagt vad hon vill och varför hon behöver lära sig svenska, men styrs fortfarande av den 

yttre motivationen som innebär att hon vill få bra betyg i skolan. Elena har inte, som Samir 

och Hamid, denna yttre stress från omgivningen att de ska prestera för att uppnå kraven för 

uppehållstillstånd, utan hon har haft sin tid att finna den inre motivationen i sig själv. 

Den inre motivationen kan ibland likna den integrativa motivationen och den yttre 

motivationen kan ställas bredvid den instrumentella motivationen i vissa fall. En av de 

faktorer som gör dem lika varandra är att det är svårt att ställa dem i kontrast till varandra, det 

är svårt att säga att man antingen styrs av det ena eller det andra. Informanternas svar stärker 

detta då de styrs av både inre och yttre motivation. Till skillnad från många forskare genom 

åren som har menat att man kan dela upp motivation i instrumentell och integrativ motivation 

ser man på senare år annorlunda på saken. Norton Pierce (1995) visar på en mer komplex syn 

på motivation till skillnad från Gardner och Lambert som delar upp motivationen i 

instrumentell och integrativ (1972). Motivationen visar sig i denna intervjustudie vara mer 

komplex än att endast kunna delas upp i två olika grupper, alla tre informanter förväntar sig 

eller hoppas på att inlärningen av andraspråket kommer leda till resultat som att komma in på 

drömutbildningen och få ett välbetalt jobb i framtiden. Man talar om investering. De 

investerar i andraspråket för att de förstår att det kommer leda till ett bredare utbud av 

symboliska och materiella resurser, vilket kommer öka värdet på deras kulturella kapital 

(Norton Pierce 1995:17–18). Eftersom informanterna förväntar sig att deras svenskinlärning 

ska leda till att de kommer kunna studera på universitetet, få ett välbetalt jobb och för Hamid 

och Samirs del, få förlängt uppehållstillstånd, investerar de i sina svenskstudier. De investerar 

dock inte endast i sin utbildning, utan även i deras sociala identitet som kommer som följd av 

en universitetsutbildning. Samir vill göra skillnad för andra personer som flyttat till Sverige 

och blir utsatta för diskriminering och rasism, Samir vill kunna ta hand om sin framtida familj 

och Elena ser fram emot att kunna få ett arbete som leder till en trygg framtid. Den sociala 

identiteten utvecklas och förändras hela tiden genom att de talar med målspråkstalare och 

ständigt omorganiserar vem de är och hur de relaterar till den sociala världen.  
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Elena har en mamma som studerat och har haft möjligheten till ett stabilt arbete både i 

Grekland och i Sverige, hennes pappa har inte utbildning men har ändå varit en förebild som 

alltid haft arbete. Elena har sin mamma som förebild, som man kan kalla för målbild, och 

drivs av att få den aktuella självbilden hon har av sig själv att övergå till den idealiska 

självbilden. Relevant för detta är Ideal L2 Self i det system som Dörnyei och Ushioda (2011) 

skapat som kallas The L2 Motivational Self System. Informanternas motivation påverkas av 

hur undervisningen styrs och hur lärare och klasskompisar beter sig. Undervisningen ska 

enligt Elena vara mer anpassad efter elevernas behov, till exempel efter vad man vill göra i 

framtiden. Hon har även erfarit att lärare behandlat henne annorlunda och det har sänkt 

motivationen rejält, även lärare som endast är utbildare och inte bryr sig om att vara en god 

lyssnare och stöttepelare på samma gång. Hamid och Samir nämner framför allt att 

klasskompisarna kan göra stor skillnad, speciellt när de sitter i klassrummet och de andra inte 

jobbar med det de ska så kan de själva känna att deras motivation dras ned. I L2 Learning 

Experience menar man att det är just undervisningens form, lärare och klasskompisar som styr 

motivationen (Dörnyei & Ushioda 2011:79–80). I och med att Hamid och Samir har ett 

specifikt krav på sina studier och vad som händer när de gått ut gymnasiet är deras motivation 

styrd av det. Ought-to-L2 Self (2011) som är en del i den dynamiska processen handlar om de 

attribut som inlärare tror att de behöver undvika för att undvika negativa konsekvenser, detta 

är möjligtvis mer aktuellt i Hamid och Samirs fall då de inte vill riskera att bli utvisade från 

Sverige. Förväntningar hemifrån är det endast Elena som har då hon är uppvuxen med 

föräldrar som flyttar till ett annat land för att hon ska utbilda sig. 

Informanterna har mycket gemensamt när det gäller motivationen, de menar att de skulle vara 

mer motiverade av en god arbetsmiljö i klassrummet. Även lärare spelar stor roll för 

motivationen, vilka informanterna är nöjda med i dagsläget. De andra eleverna i klassrummet 

är de däremot inte nöjda med i dag. Läraren ska kunna ge stöd i både undervisningen samt 

privat, läraren ska även ha en förmåga att anpassa efter varje elevs behov, menar 

informanterna. Det är både relationen till lärare och elever som gör skillnad, även den 

inställning till skolan de andra eleverna har påverkar vilken inställning de själva får till sin 

inlärning. Samir och Hamid upplever klassrumsmiljön som ett problem då de tycker att de är 

de enda som arbetar på lektionerna. Samtidigt är en vanlig svenskklass inte ett alternativ 

eftersom de strävar efter bra betyg, vilket blir svårt att få i vanlig svenska. Man kan sätta in 

eleverna i Spolskys andraspråksmodell (Abrahamsson 2009:206). Deras sociala kontext, 
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klassrumsmiljö, lärare och klasskompisar påverkar deras attityder till svenska språket och 

inlärningen. Av de attityder de har blir motivationen påverkad, vilket är vad som direkt 

påverkar inlärningsmöjligheterna. De alla menar att den sociala kontexten har stor betydelse 

och genom den har de möjligtvis fångat upp sitt intresse för att lära sig svenska. Den positiva 

attityd som gör sig tydlig hur de talar om Sverige och det svenska språket, påverkar 

inlärningsmöjligheterna. Av Spolskys andraspråksmodell blir det tydlig i hur viktig den 

sociala kontexten är för eleverna, det vill säga hur positiv miljön är och hur positiva attityder 

som råder runt omkring dem.  

 

5.2 Hur stor variation är det i motivationen hos gymnasieeleverna? 

Deltagarna i studien har, trots sina olika bakgrund och anledningar till sin flytt till Sverige, 

liknande framtidsplaner, samt likheter i deras motivation. Trots att det skiljer sig så brett som 

att man upplevt krig och flykt till en flytt på grund av ekonomiska skäl och utan traumatiska 

händelser har eleverna i denna studie liknande syn på sin framtid och likvärdiga åsikter och 

tankar kring hur och vad som kan påverka deras väg dit. De beskriver att de vill studera på 

universitetet till yrken med hög status. Eftersom Hamid och Samir har flytt till Sverige på 

grund av oroligheter i landet, Hamid med sin familj och Samir utan sin familj, men Elena har 

följt med sin familj kunde man tänka sig att deras framtidsvisioner skulle se annorlunda ut. 

Det har visat sig att det är samma faktorer som påverkar eleverna och samma typ av 

motivation som styr dem framåt. Alla tre informanter investerar i sitt målspråk för att deras 

sociala identitet ska formas till det de önskar, såsom höga universitetsutbildningar och 

välbetalda jobb. Deras motivation är både instrumentellt och integrativt präglad och de styrs 

både av den yttre och inre motivationen på olika sätt. Det Hamid och Samir främst styrs av är 

de yttre faktorerna att få förlängt uppehållstillstånd medan Elena har en inre drivkraft själv att 

studera vidare. 

Variationen i motivationen hos eleverna är såklart inte representativt för alla gymnasieelever 

då de tre jag intervjuat inte svarar för samtliga nyanlända elever som läser svenska som 

andraspråk, utan det är möjligt att de elever som gärna ställer upp på intervjuer är just de 

elever som har tydliga mål kring sin framtid. Däremot kan man utifrån denna studie tolka 

variationen i motivationen som väldigt liten mellan eleverna. 
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5.3  Metoddiskussion 

Metodvalet går att diskutera utifrån den begränsningen som kvalitativa intervjuer har, till viss 

del på grund av det begränsade deltagarantalet. I denna intervjustudie används endast tre 

informanter, vilket omöjliggör en generalisering av svaren. Ett annat metodval än intervjuer 

hade inte varit lika givande då man genom intervjuer får en dialog med informanterna, kan 

ställa följdfrågor och se eventuella kroppsspråk, jämfört med någon annan metod. Hade det 

till exempel varit endast en enkätstudie så hade man som intervjuare inte vetat hur 

informanterna uppfattat frågorna, inte heller fått möjlighet att se eventuella känslor som dyker 

upp när frågorna ställs. Jag hävdar med andra ord inte att resultaten av denna studie är 

representativt för alla nyanlända elever på gymnasieskolan. En reflektion jag gjort är att det 

mest troligt inte är en slump att samtliga informanter i studien har hög studiemotivation och 

högt uppsatta mål. Det kan vara så att det är just dessa elever som ställer upp på en intervju 

och gärna pratar om sin skolgång, framtid och sina mål.  

Det finns flera fördelar med en intervjustudie, det är flexibelt, man kan få djupgående insikter 

i svaren och man får en relativt hög svarsfrekvens. Men man bör bära med sig de nackdelar 

som finns i att en intervju baseras på vad informanterna säger snarare än vad de gör och kan 

innebära att informanterna kan vara påverkade av forskarens identitet och svara det som man 

tror att forskaren vill höra (Denscombe 2018:293). Därför var jag noggrann med att förklara 

att deras svar endast används till denna studie och att deras namn förblir fiktiva genom hela 

processen.  

6. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka motivation till att lära sig svenska hos 

gymnasieelever, samt att undersöka hur stor variation det är mellan eleverna i deras 

motivation. Mitt antagande innan studien var gjord var att majoriteten av eleverna är 

integrativt motiverade. Studien har visat att de olika typer av motivation man kan finna i 

forskning, till exempel integrativ och instrumentell, är svåra att ställa i kontrast till varandra 

då de elever som har deltagit i studien har både inre och yttre motivation samt både 

instrumentell och integrativ motivation. Vad gäller motivationsfaktorer är det huvudsakligen 

tre betydande aspekter som har uppmärksammats: integration, betyg och framtida 
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studieplaner. Resultatet av intervjuerna pekar på att eleverna är instrumentellt och integrativt 

motiverade till att lära sig svenska eftersom de behöver bra betyg för att komma in på sina 

drömutbildningar på universitetet, vilket är viktigt och har stor betydelse för att lyckas i det 

svenska samhället och få ett bra liv i Sverige.  

Det är avgörande för motivationen hur den sociala kontexten ser ut för eleverna. Lärare och 

klasskompisar kan både stjälpa och hjälpa motivationen till att lära sig svenska, vilket vidgar 

motivationsbegreppet en del. Det är inte endast hos inläraren det sitter utan det är otroligt 

mycket runt om: vad det är för sammanhang och attityder runt inläraren påverkar attityderna 

som sedan kommer påverka motivationen. Att ha en tydlig målbild och framtidsdrömmar är 

såklart viktigt med det mesta i livet för att ta sig framåt, men i skolan och kanske främst under 

högstadiet och gymnasiet med nyanlända elever, kan det vara avgörande. Skolan kan arbeta 

med att få elever att förstå vikten av att sätta upp mål och hjälpa dem till att veta vad de vill, 

för att eleverna ska investera i sitt andraspråk. Motivation handlar som nämnt i början av 

denna uppsats om ”att röra sig”, att engagera sig och viljan att komma framåt. Det är 

individuellt vad det innebär för den enskilda individen, men för elever som läser svenska som 

andraspråk kan det betyda att man ska integreras i det svenska samhället eller få möjlighet till 

sin drömutbildning – eller en kombination av båda. 

7. Framtida forskning 

Som tidigare nämnt har mitt antagande varit att elever är integrativt motiverade och har därför 

i mina perioder som vikarierande lärare eller praktikant via min verksamhetsförlagda 

utbildning antagit att det är detta, framför allt hos de nyanlända eleverna. Jag har därmed lagt 

planeringen och bedrivit undervisningen utifrån föreställningen att eleverna har integrativ 

motivation. De lärare jag haft som mina handledare under den verksamhetsförlagda 

undervisningen har även dem visat tecken på att de lagt upp undervisningen så att den ska 

beröra elevernas inre och integrativa motivation för att gå mot att bli en del av det svenska 

samhället. Det eleverna däremot verkar koncentrera sig mest på är att få bra betyg för att 

kunna komma in på universitetsutbildningar och få jobb, alltså den yttre och instrumentella 

motivationen. Det utesluter dock inte att integrativa motivationen även finns där. Studien har 

visat att eleverna drivs av båda delarna och att det inte går att separera dem åt.  
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Resultaten visar att det är den integrativa motivationen som dominerar under den absolut 

första tiden i Sverige, men har övergått till instrumentell motivation relativt snabbt. Vad lärare 

inte verkar vara helt medvetna om är hur dessa två går ihop med varandra och hur viktigt det 

är med framtida studier och jobb för många elever. Till framtida forskning vore det därför 

intressant att ta reda på vad lärarna faktiskt vet och vad de anser om detta. Det vore även 

intressant att ta reda på hur de skulle kunna gå till väga för att ta reda på vad det är som 

motiverar eleverna. Med den kunskapen skulle undervisningen kunna bedrivas på ett mer 

framgångsrikt sätt där varje enskild elev känner att skolan är anpassad efter deras behov och 

önskemål, utan att det blir en situation där eleverna får bestämma över sin undervisning. Det 

är fortfarande lärarna som ska vara de som bestämmer varför undervisningen bedrivs, hur den 

bedrivs och på vilket sätt den ska bedrivas. Däremot kan lärare få hjälp med planeringen och 

stöttning i sin undervisning genom att vara medvetna om motivationsfaktorerna hos sina 

elever.  

Efter denna studie har jag öppnat upp ögonen till att se på motivation mer som en dynamisk 

process som kan ändras och som något mer komplext som kan bestå av mer än bara det ena 

eller det andra. Det skulle därför vara intressant i framtiden att få läsa fler studier där forskare 

lyfter blicken förbi det traditionella sättet att se på motivation, som till exempel Dörnyei och 

Norton Pierce har gjort och som har presenterats i denna uppsats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Motivation hos elever som läser svenska som andraspråk 

Hej! 

Jag är en student på Uppsala universitets ämneslärarutbildning och nu läser jag mitt ämne 

svenska som andraspråk där jag just nu skriver min C-uppsats. Uppsatsens syfte är att 

undersöka motivationen hos elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Denna intervju riktar sig därmed till dig som bott i Sverige i mindre än fyra år och läser 

svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Intervjun omfattar några förberedda frågor och sedan frågor som kommer ställas beroende på 

vad vi pratar om. Intervjun tar ungefär 45 minuter av din tid. Intervjun kommer ske via Zoom 

eller Teams och spelas in med ljud samt bild, om detta känns okej med dig. Före intervjun 

kommer en enkät skickas ut till dig som du får fylla i med kortare information om dig själv. 

Meddela gärna mig om det går bra att jag spelar in ljud och bild, endast ljud eller inte spelar 

in alls.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast användas för 

forskningsändamål. När studien är färdig kommer allt material att raderas. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i undersökningen och de svar du gett kommer då 

omedelbart att raderas. 

Om du har frågor om undersökningen får du gärna kontakta mig på min e-post: 

linnea_isaksson@hotmail.com 

Linnéa Isaksson 

Institutionen för nordiska språk 

Uppsala universitet 

Tack på förhand! 
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Uppsatsstudent: Linnéa Isaksson 

Linnea_isaksson@hotmail.com 

 

Handledare: Memet Akturk Drake 

Memet.akturk.drake@nordiska.uu.se  

  

Informerat samtycke till att delta i undersökningen 

 

• Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med undersökningen och vad min 

medverkan kommer att innebära. 

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 

• Jag vet att min medverkan är helt frivillig. 

• Jag vet att intervjun kommer att spelas in (audio/video). 

• Jag vet att insamlat material endast kommer att användas i forsknings-syften. 

• Jag vet att insamlat material kommer att anonymiseras. 

• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 

 

……………………………………………………………… 

Deltagares namnteckning 

 

……………………….. ………………………………….......... 

Datum   Namnförtydligande 

 

mailto:Linnea_isaksson@hotmail.com
mailto:Memet.akturk.drake@nordiska.uu.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Semistrukturerad intervju 

Frågeställningar 

Vilka motivationsfaktorer är de vanligaste när det kommer till att lära sig svenska som 

andraspråk hos gymnasieelever? 

Hur stor variation är det i motivationen hos gymnasieeleverna? 

Börja med lite information om studien. Varken skolan eller någon annan kommer få veta att 

det är du som svarat på detta, du är helt anonym och detta är endast för studiens syfte. Dina 

svar kommer raderas efter studien är färdig om några veckor.  

Frågorna som står i intervjuguiden är inte ristade i sten. Det kan komma följdfrågor, läggas 

till eller tas bort frågor.  

Frågor:  

Fortsättning på enkät 

1. Varför flyttade du till Sverige? 

(Kom du själv, med familj...?) 

Framtidsvisioner och mål 

2. Vad har du för framtidsplaner?  

(Studera, jobba, skaffa familj...) 

3. Tänker du dig en framtid i Sverige? 

(om planer finns att flytta någon annanstans, var och varför?) 

Attityd och motivation 

4. Hur tycker du det är att bo i Sverige?  

5. Vilken betydelse har svenskan för dig? / Vilka funktioner har den för dig? 

6. Hur bra svenska vill du kunna prata? 
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7. Har du upplevt något negativt i möten med folk i Sverige? Myndigheter, 

diskriminering, rasism...? 

Svenska som andraspråk och motivation 

8. Varför är det viktigt för dig att lära dig svenska? 

(möjliga svar: för att få bra betyg, för att kunna umgås med andra personer från 

Sverige, för att lära mig inför framtida studier eller jobb) 

9. Vad är det som motiverar dig att lära dig svenska? 

(betyg, lärarens feedback, familjen, klasskompisar, framtids/studieplaner, kul att lära 

sig ett nytt språk, gemenskapen att kunna umgås med andra) 

10. Är du nöjd med din lärare i svenska som andraspråk?  

Vad gör hen för att motivera dig till att lära dig svenska? 

11. Vilken typ av klass går du i?  

12. Tror du att du skulle vara mer motiverad att lära dig svenska om du gick i en ”vanlig” 

svenskklass i stället för svenska som andraspråk? 

13. Känner du dig motiverad på sva-lektionerna? 

(Varför/varför inte?) 

Gör du de läxor som läraren ger dig? 

14. Vilket är ditt mål just nu med svenskan? 

15. Har din motivation att lära dig svenska förändrats? 

Eget ansvar till att lära sig 

16. Pratar du svenska på fritiden? Med vem? 

17. Går du på någon extra aktivitet för att lära dig svenska? (Tex språkcafé) 

18. Läser du svenska böcker/ser svenska serier på din fritid? 
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Bilaga 3 Enkät 

Enkät 

Enkäten syftar till att jag ska få en bättre bild av dig och din bakgrund inför vår intervju. 

Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna. Svara gärna kortfattat.  

 

1. Vad heter du? 

2. Varifrån kommer du? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vad läser du för program? 

 

5. Vilket/Vilka modersmål har du?  

6. Vilka andra språk talar du? 

7. Hur länge har du bott i Sverige? 

8. Kunde du någon svenska innan du kom till Sverige? 

9. Vilket/Vilka språk talar du hemma? 

10. Vilket språk är ditt starkaste språk? 

11. Hur länge har du läst svenska som andraspråk? 

12. Vilken nivå är du på i svenska som andraspråk? (Fråga din lärare om du inte vet) 

13. Har du föräldrar och/eller syskon i Sverige? 

 

Tack! / Linnéa Isaksson 

 

 


