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Sammandrag   
Denna undersökning är en intervjuundersökning med inlärare av svenska som har lyckats lära sig 

grunderna i svenska på kort tid. Intervjuerna syftade till att ta reda på vilka faktorer som har varit 

gynnsamma för inlärarna i deras inlärning av svenska. Resultatet visar att det är komplext vilka 

faktorer som spelar in när man ska lära sig ett nytt språk. Av intervjuerna kan man dra slutsatsen 

att motivation är en av de tyngsta faktorerna för dessa inlärares inlärning av svenska. Tidigare 

språkkunskaper och eventuellt även språkbegåvning kan också ha bidragit till inlärningen.  
 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, Tvåspråkighet, Språkinlärning, Motivation, 

Språkkunskaper, Språkbegåvning, Individuella faktorer vid språkinlärning  
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1 Inledning 
Det har länge intresserat mig vad det är som gör att vissa människor lyckas med att lära sig ett 

främmande språk/andraspråk till nästintill fulländning på relativt kort tid, medan vissa människor 

kan kämpa i många år utan att nå hälften så långt. Vad är det som gör att vissa människor lyckas 

så bra? Hur bär de sig åt för att lära sig det nya språket och vilka faktorer kan påverka dem? Det 

finns en tes inom andraspråksforskningen om att det endast är barn som kan uppnå samma nivå i 

språket som infödda talare.  

 Det finns dock vuxna inlärare av ett andraspråk som har lyckats så bra i sin 

andraspråksinlärning att det har fått forskare att ifrågasätta tesen om att det endast är barn som 

kan lära sig ett nytt språk till fulländning. Ett av dessa fall är en brittisk kvinna som flyttade till 

Egypten och lyckades lära sig så bra arabiska att hennes omgivning tog henne för en infödd 

talare (Abrahamsson & Hyltenstam 2003 s. 46).  

Man genomförde en mängd olika tester för att se om kvinnan verkligen hade uppnått 

samma nivå i arabiska som de infödda talarna, hon hade vid testtillfället bott i Egypten i 26 år. 

Testen var mycket krävande och resultaten visade att hon behärskade arabiska nästan lika bra 

som en infödd. När det gällde att känna igen olika dialekter av arabiska så var hennes resultat till 

och med bättre än några av de infödda talarnas (Abrahamsson & Hyltenstam 2003 s. 46-47).  

När det dock gällde resultaten för grammatisk intuition så visade det sig att kvinnans 

resultat inte var riktigt lika höga som hos infödda talare. Detta talar för att hon inte riktigt hade 

lyckats uppnå infödd nivå i sitt andraspråk, även om nivån på hennes språk var så pass avancerad 

att det var mycket svårt att upptäcka att hon inte var en infödd talare (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2003 s. 49-50).  

Det har bedrivits en hel del forskning om individuella skillnader när det gäller 

andraspråksinlärning och forskarna är överens om att det är ett svårt och komplicerat men viktigt 

område. Faktorer som anses kunna påverka inlärningen är bland andra ålder, språkbegåvning, 

motivation och inlärningsstrategier. Vad som gör det svårt att forska inom detta område är att det 

oftast är svårt att avgöra vilken faktor som påverkar vad. Om en inlärare lyckas bra med sin 

inlärning kan det bero på att han eller hon är motiverad eller på att personen i fråga är 

språkbegåvad. Det kan också mycket väl vara en kombination av de båda.  

 Detta är ett viktigt område att forska inom på grund av att människor i dagens 

mångkulturella samhälle flyttar mellan länder och bygger upp nya hem åt sig i andra delar av 

världen och då måste de även lära sig att behärska det nya språket som talas på platsen de har 

flyttat till.  Att lära sig det nya språket är inte alltid så lätt och för vissa är det svårare än för 
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andra. Om inte alla människor i ett samhälle behärskar det gemensamma språket skapar det en 

lång rad problem, både för samhället i sig och för alla människor som lever i det.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur några inlärare av svenska som 

andraspråk har gjort för att lära sig grunderna i svenska på kort tid och vilka faktorer som kan ha 

påverkat deras språkinlärning.  

 

2 Bakgrund 
Här presenteras tidigare forskning inom området andraspråksinlärning och individuella 

skillnader och faktorer. Faktorerna är uppdelade i de som inlärarna inte kan påverka och de som 

de kan påverka. De faktorer som är opåverkbara är: ålder, utbildningsnivå, språkbegåvning och 

språkkunskaper. De faktorer som är påverkbara är: arbetsinsats, inlärningssätt, social anknytning 

till landet, inlärningsstrategier och motivation.  
 

2.1 Ålder  
Ålder är en faktor som brukar diskuteras när man talar om betydelsen av individuella skillnader i 

andraspråksinlärningen. Det finns lite olika uppfattningar om hur stor betydelse en inlärares 

ålder har för språkinlärningen. De flesta människor har nog lagt märke till att barn både lättare 

och fortare lär sig ett nytt språk än sina föräldrar och många gånger till och med får agera tolkar 

åt sina föräldrar. Det har forskats en del på om det finns någon särskild ålder då 

inlärningsförmågan avtar eller kanske till och med upphör. (Lightbown & Spada 2006 s. 67-69).  

Enligt Abrahamsson (2009) finns det mycket forskning som stödjer uppfattningen om att 

det finns åldersmässiga begränsningar när det gäller att uppnå inföddnivå i ett andraspråk. Man 

brukar tala om att det finns en så kallad kritisk period. Hypotesen om en kritisk period går ut på 

att om en inlärare påbörjar inlärningen av ett andraspråk efter puberteten, d.v.s. efter ungefär 12-

13 års ålder så kommer den inläraren inte att uppnå samma nivå i språket som en infödd talare. 

Enligt hypotesen är det bara barn som påbörjat inlärningen av andraspråket före puberteten som 

kan uppnå en infödd nivå, särskilt när det gäller uttalet, i ett andraspråk. Detta på grund av att 

den kritiska perioden för fonetisk förmåga börjar avta vid 6 års ålder. Den kritiska perioden för 

att uppnå infödd nivå vad det gäller morfologi och syntax tar slut vid puberteten. Det innebär att 
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en person som börjar lära sig ett andraspråk efter puberteten har små möjligheter att uppnå 

samma nivå i språket vad gäller morfologi, syntax och uttal som en infödd talare (Abrahamsson 

2009 s. 222-232). 

Hyltenstam & Abrahamsson (2004) refererar till flera studier som visar att det finns 

inlärare som har börjat sin inlärning efter puberteten men ändå lyckats lära sig sitt andraspråk så 

pass väl att de blivit tagna för infödda talare av infödda talare, till exempel den brittiska kvinnan 

som lärde sig arabiska (se Inledning). Lingvistiska analyser visade att de låg nära samma nivå 

som infödda talare men att det ändå fanns en skillnad mellan dem och de infödda talarna. 

(Hyltenstam & Abrahamsson 2004 s. 237-242). 

Det finns dock de som kritiserar hypotesen om en kritisk period. Forskarna är inte helt 

överens på den punkten. Viberg (1993 s. 72-77) skriver att man i alla fall försiktigt kan 

generalisera och säga att det finns en känslig period tidigt i livet när det gäller att lära sig ett 

andraspråk så pass bra att man kan bli tagen för en infödd talare. Han skriver även att det finns 

ett antal undersökningar som tyder på att personer som är medelålders och äldre har betydligt 

svårare ”att tillägna sig en god funktionell behärskning av ett nytt språk” (Viberg 1993 s. 77). 

Han betonar dock att andra individuella skillnader hos vuxna inlärare kan ha minst lika stor 

betydelse som åldern. Enligt Viberg kan även kunskaper i besläktade språk t.ex. engelska 

underlätta inlärningen av svenska på ett avgörande sätt. Det finns också flera undersökningar 

som visar på att faktorer som försvårar inlärningen av ett andraspråk för vuxna är hög ålder, låg 

utbildning och ett modersmål som skiljer sig väsentligt från målspråket.  

Nils Granberg, som har skrivit en avhandling om hur en vuxen inlärare av svenska lär sig 

grunderna i språket, säger att ålder och språkbegåvning skiljer sig från andra individuella 

faktorer så till vida att de inte går att förändra. En inlärare har en viss ålder och besitter en vis 

fallenhet för språk. Det gör också att från inlärarens sida kanske dessa faktorer upplevs som 

mindre viktiga eftersom han eller hon inte kan göra någonting åt dem (Granberg 2001 s. 30-31).  

 

2.2 Utbildningsbakgrund 
Enligt Lightbown & Spada (2006) måste inlärare som påbörjar sin andraspråksinlärning efter 

puberteten och således har svårare att tillägna sig det nya språket än vad ett barn har, förlita sig 

på sina kognitiva förmågor för att förstå språket för att kunna lära sig det. Så även om barn har 

fördelen att lättare lära sig ett språk på grund av sin aktiva inre språkförmåga, vilket innebär att 

barn har en förmåga att automatiskt ta till sig ett nytt språk utan större ansträngning, så har vuxna 
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fördelen att vara kognitivt mogna och kapabla att analysera och diskutera språkets struktur och 

på så vis förstå intellektuellt hur språket hänger ihop och tack vare det lära sig det (Lightbown & 

Spada 2006 s. 30-31). 

 För en vuxen inlärare är det således viktigt att kunna använda sig av kognitiva 

färdigheter. Därför är en bra utbildning en stor fördel för en inlärare som försöker lära sig ett 

andraspråk. Om en person är välutbildad och van att till exempel analysera ett innehåll för att 

förstå det närmare så är det något inläraren också kan ha nytta av när han/hon försöker förstå det 

nya språket (Lightbown & Spada 2006 s. 54-55).   

Lågutbildade människor har svårare att tillägna sig ett nytt språk än vad högutbildade 

människor har. Viberg refererar till von Elek (1986) som skriver att en undersökning som 

baserade sig på en omfattande utvärdering av språkutvecklingen hos vuxna invandrare visar att 

låg utbildningsnivå är en tung faktor hos de grupper invandrare som har allra svårast ”att 

tillgodogöra sig undervisningen och skaffa sig adekvata språkfärdigheter” (Viberg 1993 s. 77).  

 

2.3 Språkbegåvning 
Abrahamsson (2009) skriver att språkbegåvning är något som brukar betraktas som någonting 

mestadels medfött och innebär en ”relativt stabil fallenhet för språklig struktur” (Abrahamsson 

2009 s. 219). Abrahamsson fortsätter med att säga att det finns väldigt stora individuella 

skillnader när det bland annat gäller hur snabbt och enkelt olika inlärare lär sig språkljud och 

grammatik i ett nytt språk. Den här fallenheten är svår att påverka och brukar inte förändras över 

tid (Abrahamsson 2009 s. 219). 

Abrahamsson påpekar också att bara för att man besitter en viss fallenhet för 

språkinlärning så innebär inte det att man automatiskt lyckas lära sig ett andraspråk. Det finns 

andra faktorer som också behöver uppfyllas för att en språkbegåvad person ska lyckas lära sig ett 

språk, t.ex. motivation och tillgång till inflöde och interaktion på målspråket (Abrahamsson 2009 

s. 219).  

 

2.4 Språkkunskaper 

Tidigare språkkunskaper spelar både en roll för och påverkar förmågan att lära sig ett 

andraspråk. Med språkkunskaper avses här de språk en inlärare talar, inklusive modersmålet. 

Abrahamsson skriver att det går att träna sig i språklig analys och att erfarenheter av att lära sig 
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språk kan göra det lättare att handskas med språkrelaterade uppgifter. (Abrahamsson 2009 s. 

219).  

Tingbjörn (1994 s. 23-24) skriver att ju avlägsnare en inlärares modersmål är från 

målspråket desto svårare blir det att lära sig målspråket. Detta beror på att inlärarens tidigare 

ordförråd och omvärldskunskap skiljer sig så markant från målspråkets. Som exempel nämns en 

norrman som ska lära sig svenska som både språkmässigt och kulturmässigt ligger så nära 

norskan att han kommer att lära sig språket utan problem. Nästa exempel är en finländare som 

har det mycket svårare språkmässigt med tanke på att finska och svenska inte ens är avlägset 

släkt med varandra men å andra sidan har fördelen att den finska kulturen och samhället ligger 

nära det svenska och på så vis underlättas hans språkinlärning. Det gör det lättare för finländaren 

att lära sig de svenska orden än för till exempel en kines eller somalier som måste tampas både 

med det språkmässiga och det kulturmässiga avståndet.  

 Om man har tidigare erfarenheter av att lära sig språk har man utvecklat strategier som 

underlättar för en själv, man vet hur man själv bäst lär sig språk. Det skulle bl.a. kunna vara att 

man skriver ner nya ord flera gånger för att komma ihåg dem, för att man vet att det fungerar bra 

för ens egen inlärning. Det kan också vara att skriva av texter, försöka tala språket så fort man 

får chansen och att lyssna mycket på andra som talar. (Granberg 2001 s. 122).  

 

2.5 Social anknytning till landet 
Den sociala anknytningen till landet spelar roll när man som inlärare försöker lära sig sitt 

andraspråk. Hyltenstam (2004 s. 8) skriver att sociala kontakter med svenskar kan ha en 

avgörande roll för inlärare av svenska som andraspråk. Om inläraren har ett kontaktnät i det 

svenska samhället så ökar det chanserna markant att lära sig språket på kort tid.  

 Att vara gift med en svensk är också något som har visat sig underlätta en snabb inlärning 

av svenska. Dessa inlärare får mer inflöde än andra och de har även en tydlig motivation för att 

lära sig svenska. Enligt Tingbjörn (1994 s. 29) säger all erfarenhet att detta är ett känt faktum.  

Lightbown & Spada (2006) refererar till Norton & Toohey (2001) som skriver att även 

om en inlärare har alla andra faktorer som gör personen till en god språkinlärare kan de ändå 

misslyckas i sin andraspråksinlärning om de inte har tillgång till sociala relationer och sociala 

situationer där de kan använda sitt andraspråk och bli betraktade som en likvärdig samtalspartner 

i konversationer. Detta är ofta till nackdel för människor som tillhör invandrar- och 

minoritetsgrupper i ett samhälle och saknar tillräckliga kontakter med majoritetssamhället 

(Lightbown & Spada 2006 s. 56). 
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 Även Viberg skriver att den främsta orsaken till att vuxna inlärares språkbehärskning 

avstannar på en tidig utvecklingsnivå är lite social kontakt med talare av målspråket (Viberg 

1993 s. 74).  

 

2.6 Arbetsinsats 
Det är mer tidskrävande att lära sig ett språk än att till exempel studera andra ämnen, så som 

kemi eller fysik enligt Kenneth Hyltenstam (Lärarnas nyheter – 14/4-2010). Enligt Hyltenstam 

måste språkkunskaperna lagras i hjärnan för att kunna tas fram automatiskt när de behövs till 

skillnad från kunskaper i till exempel kemi som hämtas på ett mer kognitivt sätt. På grund av att 

språkkunskaperna måste kunna användas automatiskt så krävs det en annan slags stimulans och 

inflöde. Hyltenstam jämför språkinlärning med idrott, dans och att lära sig köra bil så till vida att 

det är något som måste nötas in och sedan hållas vid liv. Därför krävs det många timmars övande 

för att lära sig ett språk. Han påpekar dock att inlärningen tar olika lång tid bland annat beroende 

på vilken språkbegåvning som inläraren har (Lärarnas nyheter – 14/4-2010).  

Abrahamsson (2009) skriver om studier som har försökt beskriva den typiska 

framgångsrika språkinläraren och refererar till Ellis (1994) som diskuterar fem viktiga 

karaktärsdrag, ett av dem är att inläraren deltar aktivt i undervisningen och i andra aktiviteter 

som gynnar språkinlärningen (Abrahamsson 2009 s. 212-213).  

 

2.7 Inlärningssätt 
När man talar om inlärning brukar man skilja på formell och informell inlärning. Formell 

inlärning är den inlärning som sker i en inlärningssituation i ett klassrum, det vill säga när man 

tar lektioner i ett språk för att lära sig om språket och vad man ska tänka på för att kunna lära sig 

det. Informell inlärning är all annan inlärning av ett språk och sker utanför klassrummet. 

Informell inlärning sker när man lär sig ett språk genom att t.ex. kommunicera på det med andra 

människor, titta på tv, lyssna på radio, läsa böcker etc. Språkinlärning brukar nästan alltid 

innehålla både formell och informell inlärning. Detta gäller särskilt andraspråksinlärning 

eftersom inlärarna lever i landet där språket talas. (Abrahamsson 2009 s. 16).  
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2.8 Inlärningsstrategier 
Inlärningsstrategier är studietekniker, handlingar och beteenden som inlärare använder sig utav 

för att lära sig något. Det handlar om sätt att förstå någonting på för att sedan kunna lära sig det 

(Granberg 2001 s. 121).  

 

2.8.1 Att lära in nya ord 
Det finns många olika sätt man kan använda sig av för att lära sig nya ord. Man kan bland annat 

lära in orden i ett sammanhang. En annan strategi kan vara att föröka associera orden till något, 

t.ex. till ett ord man kan på ett annat språk eller till någonting man tänker på när man hör/ser 

ordet. (Granberg 2001 s. 124-125). Strategier man kan använda sig av för att lyckas komma ihåg 

det man försöker lära sig är att använda sig av bilder och dra nytta av sina andra språkkunskaper 

(Granberg 2001 s. 130-131). 

 

2.8.2 Att lära in grammatik 
Grammatik brukar definieras som det system som bygger upp ett språk och kan delas in i syntax, 

morfologi, semantik och fonetik. Med grammatik kan man också mena de regler som bygger upp 

och förklarar ett språks syntax och morfologi och då exkluderar man semantiken och fonetiken 

från grammatiken (Chalker & Weiner 1998 s. 177-178).  

 Att lära in grammatik handlar om att lära sig behärska det komplicerade system som ett 

språk utgör. Maria Bolander beskriver i sin bok Funktionell svensk grammatik (2005 s. 21-22) att 

ett språk på många vis kan te sig oändligt och med många olika infallsvinklar och att det handlar 

om att försöka bilda sig en helhetsbild av språket, vilket gör språkstudier till en bred verksamhet. 

 Man kan också uttrycka det hela genom att säga att det inte räcker med att lära sig ett 

språks ordförråd för att kunna använda sig av språket. För att man ska kunna göra sig förstådd 

måste man veta hur man ska kombinera orden i ordförrådet för att kunna bilda yttranden. Det är 

det som grammatiken handlar om, den beskriver hur man kombinerar ord och dess ändelser för 

att bilda yttranden av olika slag (Viberg 1986 s. 10). 

 När man talar om grammatikundervisning är det främst grammatik/översättningsmetoden 

som nämns. Det är den metod som traditionellt har använts inom så gott som all 

språkundervisning och går ut på att man lär sig språkets grammatik genom olika 

grammatikövningar och sedan övar på att översätta texter till och från målspråket (Tingbjörn 

1994 s. 128-129).  
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2.9 Motivation 
Att forska om hur motivation påverkar språkinlärning är komplicerat eftersom det inte går att 

urskilja om det är en god motivation som leder till en lyckad inlärning eller om det är en lyckad 

inlärning som gör att inläraren blir motiverad. Forskning visar dock att en inlärare som lyckas 

bra med sin inlärning blir motiverad av det och vill fortsätta sin inlärning (Lightbown & Spada 

2006 s. 63). 

 Motivationsforskningen brukar se på motivation i två delar: Instrumentell motivation och 

Integrativ motivation, enligt Lightbown & Spada (2006). Den instrumentella motivationen står 

för när man som inlärare är motiverad till att lära på grund av ett visst mål man har. Den 

integrativa motivationen handlar mer om att man är motiverad till att lära sig ett språk för att 

man vill utvecklas som människa och ta del av en annan kultur (Lightbown & Spada 2006 s. 64).  

Det kan antingen vara en inlärares behov av att kunna kommunicera med sin omgivning, det är 

en typ av motivation. Den andra typen av motivation handlar om inlärarens attityder gentemot 

samhället där andraspråket talas. Om till exempel en inlärare behöver kunna prata språket för att 

kunna utöva sitt yrke och är angelägen om att lyckas med detta så motiverar det inläraren till att 

lära sig språket. Detsamma gäller den andra typen av motivation, om en inlärare har en god 

attityd gentemot de som talar språket så kommer han/hon att söka kontakt med dem och på så vis 

öva sig i att kommunicera på inlärningsspråket och vara motiverad till att lära sig det (Lightbown 

& Spada 2006 s. 63). 

 Ett annat exempel på motivation är när inläraren själv reflekterar över sin egen inlärning 

och över själva processen att lära sig ett nytt språk. (Granberg 2001 s. 126-127). För att hjälpa 

sig själv att lyckas kan man som inlärare ha en dialog med sig själv. Det kan till exempel handla 

om att uppmuntra sig själv före ett prov och på så vis se till att man studerar och klarar provet 

(Granberg 2001 s. 131-132).  

 

3 Metod och material 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för min undersökning, eftersom jag är 

intresserad av mina informanters personliga svar och erfarenheter. Jag har baserat min 

undersökning på intervjuer med informanter som har lärt sig grunderna i svenska på mindre än 

ett år, vilket är en kort tid med tanke på att man har rätt till utbildning genom SFI (svenska för 

invandrare) i två år och många behöver utnyttja de två åren. De flesta brukar dock klara av SFI 

på ca ett och ett halvt år men inte särskilt många går klart SFI på under ett år. De har också 
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gemensamt att de är mellan 27 och 29 år gamla, de är alla högutbildade och har gått på 

universitet och de har inte ett germanskt språk som modersmål. Jag har också valt att intervjua 2 

kvinnor och 2 män för att få båda könen representerade.  

 Eftersom jag endast har intervjuat fyra stycken inlärare av svenska så kommer det inte att 

vara möjligt att dra några generella slutsatser av resultatet. Däremot kommer resultatet att 

beskriva och ge exempel på hur det är att lära sig ett andraspråk och vilka faktorer som kan ha 

betydelse för inlärare av svenska som andraspråk.  

 

3.1 Informanter 
Informanterna i min undersökning läser förberedande svenska på ett universitet i Sverige.  

 Som tablå 1 visar kommer informanterna från olika länder, de har olika modersmål men 

de har spenderat ungefär lika lång tid i Sverige.  

 
Tablå 1. Presentation av informanterna 

 Tomas Antonio Jane Sunita 

Hemland Guinea Bissau Italien Kina Indien 

Modersmål Det lokala 
portugisbaserade 
kreolspråket och 
portugisiska. Talade 
kreol hemma men 
fick även lära sig 
portugisiska från 
början. 

Italienska. Mandarin och 
kantonesiska. 
Mandarin talades 
hemma och 
kantonesiska med 
resten av 
omgivningen. 

Telgu. 

Ankomst till 

Sverige 

Juni 2009. Augusti 2010. Februari 2010 (april 

2007).  

September/oktober 

2009.  

 

Jane spenderade tio månader i Sverige innan hon flyttade till Sverige permanent. Under 

den tiden jobbade hon på ett företag där endast engelska talades och hon talade även endast 

engelska hemma med sin man. Enligt henne själv lärde hon sig inte någon svenska under den 

tiden. Hon försökte i början men på grund av tidsbrist lärde hon sig knappt något alls och efter 

ett tag gav hon upp inlärningen av svenska. Det var först drygt två år senare när de flyttade 

tillbaka till Sverige som hon började sin inlärning av svenska.  
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4 Resultat 

Jag har delat upp de olika faktorer som jag har valt att ta upp i de som inte går att påverka av 

individen själv och de som går att påverka. 

 

De som inte går att påverka är: 

- ålder 

- utbildningsbakgrund 

- språkkunskaper 

- språkbegåvning 

Två av dessa faktorer (ålder och utbildningsbakgrund) är dessutom gemensamma för alla 

informanter men tas upp för att ge en heltäckande bild av informanterna. 

 

De faktorer som individen själv har makt över under inlärningen och kan påverka är: 

- social anknytning till Sverige 

- arbetsinsats 

- inlärningssätt  

- inlärningsstrategier 

- motivation 

Den enda faktor som inte tas upp i resultatdelen är språkbegåvning eftersom jag inte har 

genomfört några tester som bedömer informanternas språkbegåvning. Det är dock en intressant 

faktor och tas upp i bakgrunden och i diskussionen eftersom den kan ha spelat en roll för 

informanternas inlärning. 

 

4.1 Ålder 
Enligt tablå 2 är alla ungefär lika gamla. Alla 4 informanter började lära sig svenska efter den 

kritiska perioden, d.v.s. efter puberteten.  

 
Tablå 2. Informanternas ålder 

Tomas  Antonio Jane Sunita 

28 år 27 år 28 år 29 år 
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4.2 Utbildningsbakgrund 
Alla informanter har universitetsutbildning. Två av dem (Tomas och Jane) har även studerat 

utomlands innan de flyttade till Sverige. De har alla studerat ungefär lika länge, vilket också 

framgår av tablå 3. Tomas i 17 år, Antonio i 19 år, Jane i 20 år och Sunita i 21 år.  

 
Tablå 3. Informanternas utbildningsbakgrund 

Utbildning: Tomas Antonio Jane Sunita 

I hemlandet 12 år 19 år 21 år 20 år 

Utomlands 5 år på universitet i 
Ryssland, 1 år i 
Brasilien, 1 år i 
Frankrike. 

- 1 år i USA - 

Övrigt Har jobbat 4 år som 
diplomat. 

Har studerat 6 år på 
universitet (geologi 
och 
naturvetenskaplig 
journalistik). 

Har en 
masterexamen i 
”Film Studies” och 
är utbildad 
översättare 
kinesiska-engelska.  

Är utbildad läkare.  

 

4.3 Språkkunskaper 
Alla informanterna har gemensamt, som framgår av tablå 4, att de har studerat engelska. Ingen 

av dem saknade erfarenhet av att studera språk när de kom till Sverige och började lära sig 

svenska även om det varierar stort mellan dem hur många språk de har studerat. 

Antonio berättar att han inte tycker att hans engelskkunskaper har hjälpt honom att lära 

sig svenska. Han säger att det kan bero på att han inte kan så mycket engelska. Han spekulerar 

även i att det kanske hade varit lättare för honom att lära sig svenska om han hade kunnat bättre 

engelska. Han säger att ett av hans hinder har varit att han tenderar att tänka på italienska även 

när han pratar svenska, vilket försvårar det hela enligt honom.  

Antonio var den med minst språkkunskaper när han började studera svenska. Tomas är 

den med mest erfarenhet av språkinlärning med de fyra språk han hade studerat, innan han 

började studera svenska. Jane och Sunita har båda studerat engelska sedan de började skolan och 

har också utbildat sig på engelska. Jane har även studerat lite franska. 

Tomas berättade att hans tidigare språkkunskaper har hjälpt honom att lära sig svenska. 

Han förklarar det med att han tror att ju fler språk man kan desto lättare är det att lära sig nya 

språk. Detta på grund av att man vet hur man ska göra och man vet vilket sätt som fungerar bra 

för ens egen inlärning.   
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Tablå 4. Språk inlärarna har studerat 
Tomas Antonio Jane Sunita 

engelska engelska engelska engelska 

franska  franska  

spanska    

ryska    

 

4.4 Social anknytning till Sverige 
Som framgår av tablå 5 har hälften av informanterna anknytning till Sverige medan den andra 

hälften inte har det. Antonio och Jane har anknytning till Sverige eftersom Antonios flickvän är 

svensk och Janes man är svensk. Tomas har ingen anknytning till Sverige då han endast kommit 

till Sverige för att studera här. Sunita har det inte heller då hon endast har kommit till Sverige för 

att arbeta som läkare här. 

När det gäller deras framtidsplaner visar tablå 5 även att två av dem planerar att stanna i 

Sverige (Jane och Sunita) medan Antonio inte vet var han kommer att bo i framtiden och Tomas 

är övertygad om att han kommer att återvända till sitt hemland när han är klar med sina studier. 

 
Tablå 5. Informanternas anknytning till Sverige och framtidsplaner 

 Tomas Antonio Jane Sunita 

Anknytning till 

Sverige 

Ingen En svensk flickvän. Gift med svensk. Ingen 

Planer på att 

stanna i Sverige 

nej Vet inte.  ja ja 

 

4.5 Arbetsinsats 
Som tablå 6 visar är Tomas den ende av inlärarna som har lagt ner mycket tid och energi på att 

försöka lära sig svenska. Han spenderade tre timmar i skolan varje dag när han gick på SFI och 

på SAS (svenska som andraspråk) och sedan när han kom hem så fortsatte han att studera efter 

ett schema som han hade lagt upp. Han var den enda som använde sig av en särskild metod för 

att lära sig mera svenska.  

Han hade ett schema som såg ut på följande sätt: På måndagar läste han svenska 

tidningar och nyheter på svenska på internet. På tisdagar tittade han på svenska filmer. På 
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onsdagar tittade han istället på engelsktalande filmer med svenska undertexter. På torsdagar gick 

han ut och talade svenska med andra, bl.a. med sitt fotbollslag, något som han upplevde som 

mycket givande för sin inlärning. På fredagar var han ledig efter skolan, då gjorde han ingenting 

särskilt. Den här metoden, att lägga upp studierna på olika dagar och med olika aktiviteter var 

någonting som han lärde sig när han studerade i Ryssland. Tomas satte även upp lappar i sin 

lägenhet med namn på alla saker på svenska. Det tyckte han hjälpte honom att bygga upp 

ordförrådet till en början. Han tog även för vana att ge sig själv i läxa att lära sig minst 3-4 nya 

ord varje dag.   

De andra tre inlärarna uppgav att de inte använde sig av någon särskild metod för att lära 

sig svenska. De berättade att de egentligen inte lagt ner speciellt mycket tid på att studera 

svenska utöver den tid de spenderade i skolan. Det förklarar de med att de inte hade tillräckligt 

god självdisciplin. Alla tre berättade även att de upplevt inlärningen av svenska som ganska 

tung. De har varit medvetna om att de ”borde” studera mer men det har av olika anledningar inte 

blivit av.  

Sunita klarade intagningsprovet till universitetskursen efter att hon var klar med kurs C1 

på SFI. Sedan studerade hon klart SFI kurs D samtidigt som hon studerade på universitetskursen, 

vilket tog henne fem månader. Detta antyder att hennes arbetsinsats varit ganska stor, även om 

hon inte själv påpekar detta. 

 
Tablå 6. Informanternas arbetsinsats 

Tomas Antonio Jane Sunita 

stor liten liten Ganska liten. 

 

4.6 Inlärningssätt 
Inlärningssätt kan delas upp i formell inlärning och informell inlärning. Enligt tablå 7 har alla 

inlärare lagt ned mycket tid på den formella inlärningen medan det endast är Tomas som även 

har lagt ned mycket tid på den informella inlärningen. 
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  När	  man	  läser	  svenska	  för	  invandrare	  (SFI)	  finns	  det	  tre	  olika	  spår	  man	  kan	  läsa	  på	  beroende	  på	  vilken	  
utbildningsbakgrund	  man	  har	  och	  varje	  spår	  i	  sin	  tur	  består	  av	  två	  kurser.	  Spår	  A-‐B	  läser	  man	  om	  man	  saknar	  
skolgång	  eller	  inte	  har	  gått	  särskilt	  länge	  i	  skolan	  i	  sitt	  hemland.	  Spår	  B-‐C	  läser	  man	  om	  man	  har	  gått	  i	  skolan	  i	  
sitt	  hemland	  men	  man	  är	  inte	  särskilt	  högutbildad.	  Spår	  C-‐D	  läser	  man	  om	  man	  är	  högutbildad.	  



  
  
   

 
   

18	  

 

 

 

Tablå 7. Inlärningssätt: formell och informell inlärning 

Inlärningssätt Tomas Antonio Jane Sunita 

Tid formell 

inlärning 

Mycket Mycket Mycket Mycket 

Tid informell 

inlärning 

Mycket Ganska lite Ganska mycket Ganska lite 

 

4.6.1 Formell inlärning 
Det tog olika lång tid för informanterna att bli klara med SFI, som tablå 8 visar. Det varierar från 

fyra till tio månader. Efter att inlärarna var klara med SFI, och i Tomas fall även SAS (svenska 

som andraspråk på grundläggande nivå), började de på den studieförberedande svenskkursen på 

universitetet. Det krävdes ett intagningsprov för att få börja på universitetskursen. Antonio 

klarade intagningsprovet efter att ha läst C-kursen på SFI och därför läste han aldrig D-kursen.  

 

Tablå 8. Informanternas formella inlärning 

 Tomas Antonio Jane Sunita 

Tid på SFI 3 månader, 25 dagar 

(klar med D-kursen). 

4 månader (klar med 

C-kursen). 

7 månader (klar med 

D-kursen). 

10 månader (klar 

med D-kursen). 

Tid på SAS 2 månader. - - - 

 

4.6.2 Informell inlärning 
Som framgår av tablå 9 har alla informanterna använt sig av TV, radio, tidningar & böcker och 

kommunikation, förutom Sunita som inte har lyssnat på radio. 

Enligt Tomas lärde han sig allra mest av att titta på svensk TV. Alla informanter har 

medvetet försökt kommunicera på svenska, både med svenskar och med andra inlärare av 

svenska. Tomas och Jane uppger till och med att de lagt ner stor möda på detta. Tomas berättar 

även att han redan innan han började på SFI försökte att själv lära sig svenska genom internet 

och TV.  

Antonio säger inte uttryckligen att den informella inlärningen har spelat en stor roll. Han 

berättar bland annat att han inte ens talar svenska med sin flickvän utan att de talar italienska 

hemma. Däremot arbetar han som servitör på en restaurang och där talar han svenska. Han 

brukar även tala svenska med sin flickväns familj.  
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 Sunita berättar att hon har försökt uppmärksamma all svenska som har funnits runt 

omkring henne. Bland annat har hon försökt läsa alla skyltar hon har stött på och försökt tala 

med svenskar när hon har träffat några. 

 
Tablå 9. Informanternas informella inlärning 

Typ av informell 

inlärning 

Tomas Antonio Jane Sunita 

TV Ja, mycket.  Ja Ja Ja, lite. 

Radio Ja Ja Ja, mycket. nej 

Tidningar, böcker Ja Ja, lite. Ja Ja, lite. 

Kommunikation 

med svenskar och 

andra inlärare 

Ja, mycket.  Ja Ja, mycket. Ja 

 

4.7 Inlärningsstrategier 
De två inlärningsstrategier som undersökts är hur informanternas lär sig nya ord och hur de gör 

för att lära in ny grammatik.  

 

4.7.1 Att lära sig nya ord 
Enligt tablå 10 skriver alla informanter upp ord för att lära sig dem. De har dessutom gemensamt 

att de sedan repeterar orden.  

Antonio och Jane skriver även upp dem i ett sammanhang. Jane nämner också att hon lär 

sig orden genom att försöka använda dem.  

 Alla informanterna använder sig alltså av i stort sett samma strategi för att lära in nya 

ord. De skriver upp orden och repeterar dem sedan.  
 

Tablå 10. Nya ord 

Tomas Antonio Jane Sunita 

Skriver upp dem. Skriver upp dem i ett 

sammanhang. 

Skriver upp dem i ett 

sammanhang. 

Skriver upp dem. 

Repeterar Repeterar Repeterar Repeterar 

  Försöker använda dem.  
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4.7.2 Att lära sig grammatik 
Som tablå 11 visar använder de sig av lite olika metoder för att lära sig grammatik. Jane och 

Sunita använder sig båda av grammatikövningar och Jane repeterar även grammatiken hon har 

lärt sig. Antonio lär sig grammatiken genom att skriva mycket och genom att använda språket. 

Tomas gör inget särskilt förutom att lära sig reglerna.  

 Två av informanterna säger uttryckligen att de inte har upplevt några större problem med 

att lära sig grammatiken och att det därför har varit lätt (Tomas och Antonio). De nämner inte 

heller att de särskilt har använt sig av grammatikövningar för att lära sig den svenska 

grammatiken. Tomas säger att han bara har lärt sig reglerna och Antonio säger att han har lärt sig 

grammatiken genom att använda språket. Kvinnorna däremot nämner båda två att de har använt 

sig av grammatikövningar för att lära sig grammatiken.  

 
Tablå 11. Grammatik 

Tomas Antonio Jane Sunita 

Lär mig reglerna. Skriver mycket. Grammatikövningar Grammatikövningar 

 Genom att använda 

språket. 

Repetera  

  

4.8 Motivation 
Under intervjuerna frågade jag inte rakt ut hur motiverade informanterna kände sig att lära sig 

svenska men genom att bland annat fråga vad som har hjälpt dem mest att lära sig svenska och 

vilka råd de skulle ge till en ny inlärare framkom det hur motiverade de kände sig och hur stor 

roll de tror motivationen har.  

 Tre av de fyra informanterna (Tomas, Jane och Sunita) nämner att det har spelat stor roll 

för deras inlärning att de har varit motiverade till att lära sig svenska. Antonio däremot nämner 

ingenting om motivation och säger till och med att han inte alls vet vad det är som har gjort att 

han har lärt sig svenska på kort tid. Antonio tycker även att det är svårt att ge några råd till en ny 

inlärare. Han tänker en stund och säger sedan till sist att han kan rekommendera att man börjar 

på SFI för att lära sig grunderna i språket.  

 Två av informanterna (Jane och Sunita) planerar att stanna i Sverige efter att de är klara 

med sina studier här. Tomas tänker återvända till sitt hemland när han är klar med studierna. 

Antonio vet inte var han kommer att bo i framtiden. 
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Jane och Sunita är alltså motiverade att lära sig svenska eftersom de vill bo i Sverige 

permanent. Tomas har inte den motivationen eftersom han inte planerar att göra det. Han säger 

dock att han tror att han kanske kommer att ha användning för det svenska språket i framtiden. 

Han ska försöka komma ihåg svenskan efter att han har flyttat tillbaka till Guinea Bissau. Han 

kommer att försöka läsa tidningar och dylikt för att inte gömma bort språket.  

Antonio planerar att fortsätta sina studier i Sverige efter att han är klar med den 

förberedande kursen i svenska. Han vill fortsätta att studera geologi. Hans planer på att studera i 

Sverige är en slags motivation även om han inte vet om han vill bo i Sverige i framtiden. Även 

Tomas planerar att fortsätta sina studier i Sverige när han är klar med svenskkursen. Han vill läsa 

ett master-program i antingen något som har med demokrati att göra eller något annat 

humanistiskt i ett internationellt perspektiv. Både Jane och Sunita har gemensamt att de vill 

arbeta i Sverige. Att få komma ut i arbetslivet är något som motiverar dem, vilket de också själva 

säger.   

 

4.8.1 Inför att lära sig svenska 
På frågan hur de kände inför att lära sig svenska framgår det av tablå 12 att hälften tyckte att det 

i början kändes svårt och jobbigt medan den andra hälften upplevde det lätt i början för att sedan 

uppleva att det blev svårare. Det första intrycket av att lära sig svenska varierade alltså mellan 

informanterna.  

 

Tablå 12. Informanternas upplevelser av att börja lära sig svenska 

Tomas Antonio Jane Sunita 

Det kändes svårt och 
jobbigt. Uttalet var 
speciellt svårt. 
Grammatiken var lätt. Att 
förstå vad andra sa var 
svårt, detta på grund av att 
jag är van vid romanska 
språk. 

Jag kände mig som ett 
barn, som om jag var 
tvungen att börja om med 
allting. I början var det 
roligt att studera svenska 
men efter de första två 
veckorna blev det svårare. 
Det hela kändes lite 
förvirrat, allt var nytt.  

Det var svårt och tråkigt. 
Jag kände mig frustrerad 
över att det tog så lång tid, 
jag ville börja jobba någon 
gång. Men trots det så är 
det roligt att lära sig 
svenska.  

Det första intrycket var att 
det var lätt. Det gick bra i 
början men sedan blev det 
svårare. ”Jag förstod 
ingenting alls!” Sedan 
började jag lyssna mycket 
på när andra pratade och 
så småningom blev det 
lättare och lättare. 

 

4.8.2 Det som har hjälpt dem att lära sig svenska 

Som tablå 13 visar har både Jane och Sunita hjälpts av att de har varit motiverade. Tomas lyfter 

fram att titta på svensk TV som det som hjälpt honom mest. Han säger även att hans tidigare 

språkkunskaper har underlättat hans inlärning av svenska. Antonio kan inte svara på vad som har 

hjälpt honom, han kan inte komma på något särskilt.  
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Tomas hade en egen teori angående möjligheter att lyckas lära sig ett nytt språk. Han sa 

att det finns tre olika sorters människor när det kommer till språkinlärning. Den första gruppen 

består av människor som vill lära sig och som har passion för språk. Den andra gruppen består av 

människor som vill lära sig men som har svårt för att lära sig. Den tredje gruppen består av 

människor som egentligen inte vill lära sig, utan som gör det för att de måste. Den första gruppen 

har väldigt goda förutsättningar att lyckas enligt honom. Den andra gruppen kan också lyckas 

lära sig ett nytt språk bra men de får kämpa mycket mer än den första gruppen. Den tredje 

gruppen har betydligt svårare att lära sig, det är i princip omöjligt för dem enligt Tomas. Han tror 

att den absolut viktigaste egenskapen när det kommer till att lära sig språk är att ha passion för 

språk. ”Därför att när du vill – du kämpar”. 

Tre av informanterna säger alltså att motivationen att lära sig svenska spelar en stor roll. 

Antonio däremot nämner inget om motivation och tycker det är svårt att komma på något som 

har hjälpt honom. Han kunde inte komma på något särskilt och han sa också att han inte vet hur 

han lyckats lära sig så mycket på så kort tid. 

 
Tablå 13. Det informanterna tycker har hjälpt dem i deras språkinlärning 

Tomas Antonio Jane Sunita 

Det som har hjälpt mig 
mest har varit att titta på 
svensk TV. Jag har även 
lärt mig av att försöka 
prata svenska med andra 
personer.  
 
Mina tidigare 
språkkunskaper. Ju fler 
språk man kan desto 
lättare är det att lära sig 
nya. Man vet hur man ska 
göra och vad som fungerar 
för en själv. 
 

Jag vet inte hur jag har lärt 
mig mycket svenska på 
kort tid. Jag har inte gjort 
något speciellt. Det finns 
inget särskilt jag vill lyfta 
fram.  

För att jag känner mig 
motiverad. ”Jag måste”.   
 
Det har också hjälpt mig 
att studera intensivt under 
en kort tid och göra allting 
på svenska. ”Det är svårt, 
jobbigt och tråkigt, men 
viktigt”.  

Den behörighetsgivande 
kursen på universitetet har 
hjälpt mycket.  
 
Men också att läsa 
tidningar och motivationen 
till att börja arbeta. Jag vill 
inte ”stanna hemma” så 
länge.  

 

4.8.3 Råd till en ny inlärare 
På frågan om vilka råd de skulle ge till en ny inlärare har informanterna lite olika råd, som tablå 

14 visar. Tomas och Sunita säger att det viktigaste är att vara intresserad av att lära sig. Tomas 

nämner också att sätta upp lappar i hemmet med vad de olika sakerna heter, skriva upp nya ord 

så man inte glömmer dem och att titta mycket på TV, lyssna på radio och läsa tidningar. Sunita 

ger även rådet att vara uppmärksam på allt som finns runtomkring en. Jane rekommenderar att 
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omge sig med svenska och göra allt på svenska och att försöka vara nyfiken och lära sig på ett 

roligt sätt. Antonio rekommenderar att börja på SFI för att lära sig grunderna i språket. 

 Både Tomas och Sunita väljer att lyfta fram att det är väldigt viktigt att ha intresse av att 

lära sig och att vilja lära sig. Antonio tycker att även den här frågan är svår att svara på men 

bestämmer sig till sist för att han tycker att de är viktigt att först börja på SFI.  

 
 

 

Tablå 14. Informanternas råd till en ny inlärare av svenska 

Tomas Antonio Jane Sunita 

”Man måste ha passion för 
språk. Utan intresse är det 
svårt”. Jag kan endast ge 
råd som jag själv har 
använt mig av. Sätt upp 
lappar i lägenheten på vad 
alla sakerna heter. Skriv 
upp nya ord, annars 
glömmer man dem. Titta 
mycket på TV och lyssna 
på radio och läs tidningar. 

Det första en ny inlärare 
borde göra är att börja på 
SFI för att få 
baskunskaperna i språket. 

Omge dig med svenska, 
prata svenska, läs svenska, 
lyssna till svenska och 
skriv på svenska. Försök 
också vara nyfiken. Hitta 
något du tycker är 
intressant att göra och lär 
dig språket genom att göra 
det. T.ex. som att spela 
fotboll i ett svenskt lag. 

Var intresserad av att lära 
dig svenska. ”Först man 
måste ha intresse att lära 
svenska”. Var också 
uppmärksam på allt som 
finns runtomkring dig, 
t.ex. lyssna på människor 
som pratar, läs på skyltar 
etc.  

 

4.9 Summering 
I tablå 15 följer en kort summering av vad informanterna har gemensamt och vad de inte har 

gemensamt.  

 
Tablå 15. Summering av gemensamma och ej gemensamma faktorer 

Det informanterna har gemensamt Det informanterna inte har gemensamt 

Ålder 

Utbildningsbakgrund 

Språkkunskaper 

Att lära in nya ord 

Motivation 

 

Social anknytning till Sverige 

Arbetsinsats 

Inlärningssätt 

Att lära in grammatik 

 

5 Diskussion 

Genom att intervjua fyra personer som har lyckats med att lära sig grunderna i svenska på kort 

tid har jag fått ta del av fyra berättelser om hur det är att lära sig ett nytt språk i ett nytt land. Det 

är intressant att deras berättelser har så mycket gemensamt med ändå skiljer sig åt. Det visar på 
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komplexiteten av språkinlärning men också hur det kan gå till när man tillägnar sig ett nytt 

språk. Min intervjuundersökning visar att de individuella faktorerna verkligen är individuella och 

att varje inlärning av ett språk är unik så som varje individ är unik. Det går dock att urskilja vissa 

mönster.   

 

5.1 Motivation 

Den faktor som tre av informanterna uttryckligen nämner som viktig är deras motivation till att 

lära sig svenska. Tomas pratar länge om vikten av att ha ”passion för språk” och att om man 

bara har viljan att lära sig kommer man också att lyckas med sin inlärning. Även Sunita säger att 

förutsättningen för att lära sig är att det finns ett intresse av att lära sig språket. Både Jane och 

Sunita berättar att de kände sig motiverade att lära sig svenska för att kunna komma ut i 

arbetslivet och börja arbeta. Jane berättar om sin frustration över att inlärningen tog en lång tid, 

enligt henne, men att hennes motivation till att bli klar någon gång hjälpte henne att fortsätta: 

”Det är svårt, jobbigt och tråkigt, men viktigt”. Jane är även gift med en svensk man, något som 

kan ha bidragit till hennes motivation att lära sig svenska. Hon nämner inte detta själv men det är 

inte särskilt svårt att tro att det kan ha spelat en roll för hennes motivation.  

 Det är anmärkningsvärt att Antonio är den enda som inte självmant nämner någonting om 

motivation. Det är dock svårt att tro att han helt saknar motivation till att lära sig svenska. Han 

har flyttat till Sverige för att leva tillsammans med sin flickvän. Även om Antonio inte själv 

nämner som svar på frågan ”Vad tror du har hjälpt dig att lära dig svenska?” att han har känt sig 

motiverad till att lära sig språket är det lätt att tro att hans relation med sin flickvän och flytten 

till Sverige har motiverat honom till att lära sig svenska. Även hans planer på att fortsätta studera 

borde ha bidragit till hans motivation. 

 Motivationen är den faktor som förenar informanterna. Tomas motivation är till största 

delen instrumentell eftersom hans främsta mål är att studera i Sverige för att sedan återvända till 

sitt hemland. Han är den enda vars motivation främst är instrumentell. Antonios motivation är 

också instrumentell eftersom också han vill studera i Sverige. Hans motivation är också till en 

del integrativ eftersom han har flyttat till Sverige för att bo med sin flickvän. Därför är det troligt 

att han även vill integreras i det svenska samhället och förstå det svenska folket. Janes 

motivation är även den både av instrumentell och av integrativ karaktär, instrumentell för att hon 

vill jobba och integrativ eftersom även hon bor här med sin man och troligen vill vara en del av 

samhället. Sunitas motivation kan tyckas vara främst instrumentell eftersom hennes mål hela 
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tiden har varit att flytta till Sverige för att arbeta som läkare här. Men eftersom hon även planerar 

att bo kvar i Sverige i framtiden borde hennes motivation även vara av integrativ karaktär.  

Det är omöjligt att dra några generella slutsatser av en sådan liten och begränsad 

undersökning men det verkar ändå som om motivationen att lära sig svenska varit en stark faktor 

som bidragit till inlärningen för samtliga informanter.  

 

5.2 Språkkunskaper 
Den andra faktorn som framträder av min undersökning är informanternas språkkunskaper. När 

det kommer till språkkunskaper så har de alla mycket gemensamt. De hade alla studerat minst ett 

främmande språk innan de började lära sig svenska och det språk de alla har gemensamt är 

engelska, även om kunskaperna i engelska varierar. Två av informanterna (Tomas och Antonio) 

har indoeuropeiska språk som modersmål (portugisiska och italienska), språk som är släkt med 

svenska och har därför vissa strukturella likheter. De andra två informanterna har inte 

indoeuropeiska språk som modersmål (Jane: kantonesiska och mandarin och Sunita: telgu). Men 

både Jane och Sunita lärde sig engelska när de började skolan som små, även om båda påpekar 

att de mest lärde sig läsa och skriva på engelska och inte att prata. Antonio påpekar att han anser 

att hans kunskaper i engelska är begränsade och att han inte lyckades lära sig särskilt mycket 

engelska när han gick i skolan men han har ändå grundläggande kunskaper i engelska. 

 Informanternas kunskaper i engelska är något som kan ha underlättat deras inlärning av 

svenska med tanke på det nära släktskapet mellan svenska och engelska. Tomas och Antonio kan 

även ha dragit fördel av att ha ett indoeuropeiskt språk som modersmål medan Jane och Sunita 

som inte har det kan ha dragit fördel av att ha lärt sig engelska redan när de började skolan.   

 Jane och Antonio har även gemensamt att de har arbetat med språk. Jane är utbildad 

översättare mellan engelska och kinesiska och Antonio har studerat ”naturvetenskaplig 

journalistik”. De borde därför vara vana vid att handskas med språk och använda språket som ett 

verktyg.  Tomas har inte direkt arbetat med språk men han har å andra sidan studerat väldigt 

många olika språk och behärskar som tidigare nämnt fyra språk utöver sina två modersmål. 

 Tomas säger även själv uttryckligen att hans tidigare erfarenheter av att studera språk och 

hans tidigare språkkunskaper har hjälpt honom att lära sig svenska. Detta enligt honom på grund 

av att ju fler språk man kan desto lättare är det att lära sig nya språk. När man har tidigare 

erfarenhet av språkstudier vet man hur man ska göra och vilka sätt som fungerar för en själv när 

man försöker lära sig. 
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Ytterligare en slutsats från min undersökning är då följaktligen att det kan ha spelat en 

stor roll för dessa inlärare att de sedan tidigare var vana vid att både studera språk och använda 

sig av språk i olika sammanhang. Detta kan ha underlättat deras inlärning av svenska.  

 

5.3 Utbildningsbakgrund 
Med tanke på hur viktig utbildningsbakgrunden är (t.ex. enligt Viberg 1993) så går det inte att 

bortse ifrån att det är en viktig faktor när det gäller dessa informanters inlärning av svenska. Då 

de alla har gemensamt att de är högutbildade går det inte att avgöra i vilken grad deras 

utbildningsbakgrund spelar roll för inlärningen men det är en faktor som de delar och som med 

stor sannolikhet har gjort det lättare för dem att lära sig svenska.  

 

5.4 Arbetsinsats  
Det som var mest förvånande med informanternas berättelser var att endast Tomas sa att han lagt 

ner mycket tid och möda på sina svenskstudier. De andra informanterna uppgav att de inte alls 

hade lagt ner särskilt mycket tid på att studera svenska bortsett från den tid de tillbringade på 

svensklektionerna. De sa att de hela tiden känt att de borde ha lagt ner mer tid på att studera 

svenska men att de av olika anledningar inte gjorde det. Det skulle dock kunna vara så att de 

andra informanterna arbetade mycket och intensivt under den tid som de spenderade på 

svensklektionerna. De nämner ingenting om detta men det kan inte uteslutas. 

 Resultatet från min undersökning antyder därför att en stor arbetsinsats inte spelade en 

större roll för tre av de fyra informanterna. De går dock inte att uttala sig om de andra tre 

informanternas inlärning hade gått ännu bättre om de hade lagt ner mer tid och kraft på att 

studera men det är troligt att det hade hjälpt dem framåt i deras inlärning. 

Det var också endast Tomas som hade en särskild inlärningsmetod för att lära sig svenska 

(olika slags svenskstudier för varje veckodag). De andra uppgav att de inte hade någon särskild 

metod eller strategi som de följde. 

 Det betyder att det endast för Tomas har spelat en roll att han har haft en särskild metod 

som han har följt. De andra tre informanterna har inte haft det men de har lyckats med sin 

inlärning i alla fall. För dem har en särskild metod inte spelat någon roll. Man kan dock inte 

utesluta att deras inlärning hade gått ännu bättre om de haft det.  
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5.5 Inlärningssätt 
Det är något anmärkningsvärt att endast Tomas och till viss del Jane talar om betydelsen av den 

informella inlärningen. Det är dock svårt att tro att den informella inlärningen inte har spelat en 

stor roll för även Antonio och Sunita. Antonio talar endast italienska hemma med sin flickvän. 

Han brukar dock tala svenska när han umgås med sin flickväns familj. Antonio arbetar också på 

en restaurang som servitör och där tvingas han att använda sig av svenska. Sunita säger att hon 

tror att det är viktigt för inlärningen att man är uppmärksam på allt omkring en. Att 

uppmärksamma språket som finns runt omkring är en typ av informell inlärning. Hon tar som ett 

exempel att hon har försökt läsa alla skyltar hon har stött på. Att uppmärksamma språket på detta 

vis borde ha haft betydelse för hennes informella inlärning även om hon inte själv betonar det. 

 De har alla gemensamt att de har lagt ner mycket tid på formell inlärning. Som nämnt är 

det dock endast Tomas och Jane som har lagt ned mycket tid på den informella inlärningen, i alla 

fall enligt dem själva. Av det skulle man kunna dra slutsatsen att den formella inlärningen har 

större betydelse än den informella. Man ska dock komma ihåg att även Antonio och Sunita har 

ägnat sig åt informell inlärning, även om de själva inte betonar det. Det är nog därför mer 

sanningsenligt att påstå att både den formella och informella inlärningen spelar en betydande 

roll.  

 

5.6 Motivation i förhållande till andra faktorer 
Det är intressant att de enda faktorerna som alla fyra informanter har gemensamt, förutom de 

opåverkbara är deras inlärningsstrategi för att lära sig ord och motivationen till att lära sig. Den 

tyngsta faktorn av dessa är motivationen eftersom det är svårt att tro att sättet de lär sig ord på är 

det som främst har gjort dem till lyckade språkinlärare även om det kan ha spelat en roll att de 

har hittat en strategi som fungerar för dem när de gäller att lära sig ord. Det i sig kan ha 

underlättat inlärningen.  

 Det hela kommer dock tillbaka till att det är deras motivation som förenar dem. Om man 

till exempel jämför den sociala anknytningen med motivationen ser man att endast två har social 

anknytning men alla är motiverade. Av det skulle man kunna dra slutsatsen att en stark 

motivation i sig är viktigare än att en social anknytning till landet där språket talas.  

 Om man jämför deras motivation med deras arbetsinsats är det som nämnt förvånande att 

bara en av informanterna har lagt ner mycket tid och energi på sin inlärning medan de andra tre 

inte har gjort det. Så även om tre av fyra inte har lagt ner speciellt mycket tid på sin inlärning 
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utanför klassrummet så har de alla varit motiverade och lyckats med språkinlärningen. Av det 

skulle man kunna dra slutsatsen att motivationen är viktigare än den tid man faktiskt lägger ner 

på sina studier.  

 

5.7 De viktigaste faktorerna för dessa inlärare 
Det går inte att bortse ifrån att dessa inlärare från början har haft en hel uppsättning gynnsamma 

faktorer som utan tvekan har hjälp dem att lyckas med sin inlärning av svenska. Exempelvis 

deras höga utbildningsnivå och tidigare språkkunskaper. Detta är dock faktorer som de inte 

själva har kunnat påverka på något vis. De har helt enkelt haft med sig dem i bagaget från början.  

 Av de faktorer som de har kunnat påverka är nog motivationen, av intervjuerna att döma, 

det som har spelat störst roll för dessa inlärare. Tomas kom till Sverige för att kunna studera här 

och för att kunna studera det han ville var han tvungen att lära sig svenska. Hans motivation var 

att lära sig svenska för att kunna genomföra sina studier. Antonio säger inte rakt ut att han kände 

sig motiverad att lära sig svenska men det är inte svårt att tro att han i alla fall har varit 

motiverad att lära sig med tanke på att han flyttat till Sverige för att bo här med sin flickvän. Jane 

säger uttryckligen att hon motiverades till att lära sig svenska för att kunna komma ut i 

arbetslivet och börja jobba. Det är inte heller osannolikt att hon känt sig extra motiverad av att 

hon är gift med en svensk man. Hon säger även att hon planerar att bo kvar i Sverige i framtiden, 

vilket borde bidra till motivationen. Sunita berättar att hon motiverades att lära sig svenska för 

att kunna förverkliga sin dröm att arbeta som läkare i Sverige. De har alla starka skäl till att lära 

sig svenska och som med stor sannolikhet motiverade dem att lära sig språket. 

 En sista faktor som inte går att bortse ifrån är att det är fullt möjligt att dessa fyra inlärare 

eventuellt besitter en medfödd språkbegåvning som har gjort det lättare för dem att lära sig 

svenska. Detta har inte testats på något vis och går därför inte att bevisa men särskilt med tanke 

på att endast Tomas har lagt ner mycket arbete på att lära sig svenska så är det inte omöjligt att 

åtminstone Antonio, Jane och Sunita är naturligt språkbegåvade, något som även Tomas mycket 

väl kan vara det med tanke på de fyra andra språk han har lyckats lära sig.  

 

6 Slutord 
Slutsatsen är att språkinlärning är komplext och likaså de faktorer som påverkar 

språkinlärningen. För dessa inlärare har deras motivation spelat en stor roll för deras inlärning av 

svenska och de har troligen även hjälpts av sina tidigare språkkunskaper. Det är också som 
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nämnt troligt att dessa informanter är språkbegåvade och att det i sig har underlättat deras 

inlärning av svenska. 

 Det skulle vara intressant att göra om denna undersökning i större skala och se om 

resultatet blir detsamma eller om det finns någon faktor som i större utsträckning kan vara 

viktigare eller lika viktig för språkinlärning som motivation.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Basfrågor 
 
Vilket land kommer du ifrån? 
 
Vilket är ditt modersmål? 
 
Pratade du några andra språk än ditt modersmål när du kom till Sverige? (t.ex. engelska).  
 
När kom du till Sverige? 
 
Hur gammal är du? 
 
Hur länge har du gått i skola i ditt hemland?  
 
Vad har du för yrke? Eller är du student? Vad utbildar du dig till? 
 
Om själva inlärningen 
 
Hur länge har du studerat svenska? 
 
Hur kände du inför att lära dig svenska? 
 
       � Kändes det roligt, spännande, intressant? Var det svårt, jobbigt, tråkigt? 
 
Hur många timmar varje dag studerade du svenska? 
 
Försökte du prata svenska med andra invandrare och/eller med svenskar? 
 
Tittade du på svensk tv och/eller lyssnade du på svensk radio? 
 
Läste du böcker och/eller tidningar på svenska? 
 
        � Tyckte du att det hjälpte dig att lära dig svenska? 
 
Inlärningsstil 
 
Hur lär du dig bäst, genom att skriva, läsa, lyssna eller prata? En kombination? 
 
Hur tycker du att man gör när man lär sig ett språk? Om du skulle ge någon som ska lära sig svenska några råd, vad skulle det 
vara? 
 
Inlärningsstrategi 
 
Hur gör du för att lära dig nya ord? 
 
Hur gör du för att lära dig grammatik? 
 
Vad tror du har hjälpt dig att lära dig svenska? Vad har varit bra för dig för att lära dig svenska? 
 
Attityder 
 
Planerar du att stanna i Sverige när du är klar med dina studier? 
 
Kommer du i framtiden prata svenska eller ditt modersmål med dina barn? 
 
Generellt 
 
Tycker du att undervisningen du fått i svenska har varit bra, eller kunde något ha varit bättre? 
 
Hur skulle du jämföra SFI med svenska kursen på universitetet?  
 
Vad tror du har varit viktigt och spelat stor roll för att du har lyckats lära dig mycket svenska på ganska kort tid? 
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