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Abstract 

SFI-undervisningen är en viktig hörnsten för integration av migranter till Sverige. Tidigare studier 

har dock visat att SFI-kursdeltagare ofta avslutar sin kurs sent. Detta är något som försvårar 

integrationen av dessa grupper till samhället och medför således kostnader. Sedan 2010 har ett 

ekonomiskt belöningssystem, SFI-bonus, använts för att motivera eleverna. Det är i nuläget dock 

oklart om hur effektiva sådana belöningssystem är. Syftet med denna uppsats är därför att studera 

hur några SFI-kursdeltagare uppfattar att SFI-bonusen påverkar deras studiemotivation jämfört 

med andra faktorer som påverkar motivationen. Eftersom motivationen har en stor betydelse för 

inlärningen, är ämnet också intressant ur ett lärarperspektiv. Kan en ekonomisk belöning fungera 

som ett pedagogiskt instrument och ge kursdeltagare bättre motivation? I uppsatsen kartläggs 

även likheter och skillnader i elevernas uppfattningar samt övriga faktorer som motiverar 

kursdeltagarna. Vidare diskuteras vilka elever som gynnas av detta ekonomiska belöningssystem. 

Studien är kvalitativ och metoden är samtalsintervju. Materialet i studien är intervjuer med åtta 

SFI-kursdeltagare i en stor stad i Mellansverige. 

De teoretiska perspektiven jag utgår ifrån i analysen är faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen, varav motivation som den viktigaste, samt attityd och det affektiva filtret. 

Resultaten visar att samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt att kunna svenska, och det 

som motiverar kursdeltagarna mest är att kunna erhålla arbete i Sverige. SFI-bonusen säger de 

flesta inte påverkar deras studiemotivation alls och de gör inte heller någonting extra för att få 

denna bonus – dock har de en positiv attityd till att få bonusen. 

Hälften av eleverna har läst de kurser som krävs för att få SFI-bonusen på mindre än hälften 

av den utsatta tiden. De andra läser i vanlig takt och har fortfarande möjligheten till SFI-bonusen. 

Samtliga av de förstnämnda har läst svenska i sina hemländer, och därför kan det inte påstås att 

SFI-bonusen skulle ha haft en stor inverkan på deras studietakt. 

 

Nyckelord: svenska för invandrare, SFI-bonus, motivation, intervju, vuxna andraspråksinlärare 
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Inledning 

Detta examensarbete vid Uppsala universitet är en kvalitativ studie om hur kursdeltagare på 

svenska för invandrare (SFI) ser på sin studiemotivation och hur SFI-bonusen, som är en 

ekonomisk belöning för snabb studietakt, påverkar denna. Jag intervjuar åtta SFI-kursdeltagare 

om deras motivation, vilka faktorer som ger dem motivation, deras inlärningsstrategier och SFI-

bonusen. Jag ställer först en öppen fråga där de får redogöra för vad de anser ge dem motivation, 

och om intervjupersonerna inte nämner SFI-bonusen, ställer jag en direkt fråga om den. 

I regeringens lagrådsremiss motiveras SFI-bonus med att den stimulerar kursdeltagarnas 

studiemotivation så att de ska bli klara med kurserna och bli tillgängliga på arbetsmarknaden 

snabbare, eftersom det ofta tar lång tid för invandrare att komma in i den svenska 

arbetsmarknaden.1 SFI-bonusen är alltså ett försök att förkorta kursdeltagarnas studietid. 

SFI-bonusen har debatterats mycket i media. Det går snabbare att tillägna sig ett nytt språk när 

man har studievana och dessutom är summan man får högre om man har läser kurserna som 

riktas mot studievana kursdeltagare. SFI-bonusen påstås ofta, till exempel enligt en artikel i 

Sveriges radio, gå till personer som redan har bra motivation och lång utbildningsbakgrund från 

sina hemländer.2 Även hela SFI-utbildningen har kritiserats och diskuteras i media. Ofta anses 

den misslyckade SFI-utbildningen vara en av anledningarna till en misslyckad integration. 

Innan jag började skriva denna uppsats hade jag pratat med några SFI-elever som hade eller 

hade haft möjligheten till SFI-bonus, många av dem berättade att de inte skulle hinna bli klara 

med kurserna i tid. Många har diskuterat bonusen med sin lärare och berättat hur mycket tid de 

har kvar för att få bonusen. I dessa fall blir det läraren som står mellan kursdeltagaren och 

bonusen – och detta kan försvara förhållandet mellan läraren och kursdeltagaren. Personligen 

hade jag inte så mycket kunskap om detta system, och som blivande lärare i svenska som 

andraspråk kändes lägligt att intervjua elever om deras studiemotivation och i vilken grad en 

möjlighet till ekonomisk belöning kan gynna studiemotivationen. Kan studiemotivation uppnås 

med hjälp av en ekonomisk belöning? Vilka andra saker är det som påverkar studiemotivationen? 

Som SFI-lärare kan man även ta hänsyn till det som ger eleverna motivation och framhäva dessa 

aspekter i undervisningen. 

                                                 
1 Regeringen, 2010, Lagrådsremiss, Nationell sfi-bonus 
2 Sveriges radio, SFI-bonus till redan motiverade elever 2010-05-12, 
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3691892  
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Bakgrund 

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande svenskundervisning för vuxna invandrare som 

är folkbokförda i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Alla som uppfyller dessa 

krav har rätten till utbildningen och det är kommunernas ansvar att anordna SFI-utbildning för 

de vuxna invandrare som är folkbokförda i kommunen.3  

Enligt kursplanen för SFI ska SFI-utbildningen hjälpa eleverna att utveckla ett funktionellt 

andraspråk som eleverna kan använda för att aktivt kunna delta i vardags-, arbets- och 

samhällslivet. Utbildningen ska vara individanpassad och kunna kombineras med t ex studier eller 

arbete. Det finns tre olika studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3. SFI 1 består av kurserna A och B, 

SFI 2 av B och C, och SFI 3 av kurserna C och D. SFI 1 är för elever med kort eller ingen 

studiebakgrund från sina hemländer medan SFI 3 är för elever med studievana och lång 

skolbakgrund. D-kursen motsvaras av nivå B1/B1+ enligt den europeiska referensramen.4 

År 2010 deltog cirka 100 000 elever på SFI-undervisningen, en ökning med 5 % sedan 2009, 

och nästan en fördubbling sedan 2003.5 Således har antalet SFI-elever ökat drastiskt under de 

senaste åren. 

SFI-bonus är ett ekonomiskt belöningssystem för SFI-elever som avklarar sina studier inom 

en viss tidsram. Den innebär att vissa invandrare, det vill säga invandrare som kommit till Sverige 

som flyktingar, skyddsbehövande eller anknytningsinvandrare, är berättigade till SFI-bonus om de 

blir klara med en hel studieväg med godkänt betyg inom tolv månader efter den erbjudna kursens 

början. Redan i regeringens lagrådsremiss förklaras att förslaget kritiserats på grund av att den ger 

stimulans till fel målgrupp; den grupp som sägs stimuleras mest är nämligen studievana 

kursdeltagare som har modersmål med det latinska alfabetet. Även eventuella påtryckningar mot 

lärare tas upp i förslaget. Summan som eleverna kan få varierar mellan 6 000 och 12 000 kronor 

beroende på vilken studieväg de läser – elever som läser kurs D får det maximala beloppet. 

Regeringen anser att bonusen ska gå upp till 12 000 kronor för att ha stimulerande effekt på 

kursdeltagarna. Bonusen är dessutom skattefri och påverkar inte andra bidrag, såsom 

socialbidrag, som kursdeltagaren eventuellt får. Regeringens motivering för införandet av SFI-

bonusen är att de nyanlända invandrarna snabbt ska lära sig svenska och snabbare ta sig in i den 

svenska arbetsmarknaden. Ett annat problem som de vill åtgärda är att alla invandrare som 

kommer till Sverige inte börjar studera SFI direkt när de anlänt. Bristande språkkunskaper anses 

                                                 
3 Skolverket, 2012, http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/svenskundervisning-for-
invandrare 
4 Skolverket, 2009, Kursplan för svenskundervisning för invandrare 
5 Skolverket, 2011c, Skolverkets lägesbedömning, del 2. Bedömningar och slutsatser,   
http://skolverket.se/publikationer?id=2693, s. 17 
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vara en av de viktigaste orsakerna till invandrarnas arbetslöshet. Syftet med bonusen är att ge 

samma stimulans till alla målgrupper – det vill säga alla invandrare oavsett skolbakgrund.6 

De främsta anledningarna till införandet av SFI-bonusen är att många SFI-elever gör avbrott i 

sina studier och att SFI-utbildningen ofta tar längre tid än den skulle behöva ta när man tar 

hänsyn till antalet timmar eleverna får. Regeringen vill även att eleverna ska börja läsa SFI så snart 

som möjligt efter ankomsten till Sverige.7 

Arbetslöshet bland invandrare är hög, och ofta skyller man på den misslyckade SFI-

undervisningen för detta. Under 1950- och 1960-talen var sysselsättningsgraden faktiskt högre 

bland invandrare än etniska svenskar. Detta beror på att invandringen på den tiden främst var 

arbetskraftsinvandring. Sedan 1970-talet har siffrorna börjat sjunka.8 Anledningarna till detta är 

förändringar i näringslivet, samt ”ökade kompetenskrav, större krav på kunskaper i svenska 

språket, men också diskriminering och negativa attityder bland arbetsgivare samt avsaknaden av 

kontakter och nätverk med betydelse för arbetslivet bland invandrare”.9 

Det tar kortare tid att läsa en studieväg när man har lång skolbakgrund. De som läser 

studieväg 3 säger dessutom oftast att de läser SFI för att lära sig svenska, få ett arbete eller kunna 

studera vidare, medan kursdeltagarna på lägre studievägar instämde med dessa påståenden i 

mindre grad, vilket kan tolkas så att de inte har lika bra motivation att lära sig svenska. Tvärtom 

är det när det gäller försörjning; det är vanligare för de på lägre studievägar att läsa svenska för att 

få försörjning.10 

De som läser svenska på studieväg 1 eller 2 anser även oftare att det är svårt att lära sig 

svenska, medan de som läser studieväg 3 anser det i mindre grad. Fyra av tio kursdeltagare tror att 

det skulle gå snabbare att lära sig svenska om de fick en bonus på 12 000 kronor.11 

Enligt en rapport från Skolverket om försöksverksamhet med SFI-bonus hade 68 % av dem 

som fick SFI-bonusen läst studieväg 3, 23 % studieväg 2 och 9 % studieväg 1.12 Således är över 

två tredjedelar av dem som får SFI-bonusen studievana elever, vilket bekräftar kritiken som tas 

upp i regeringens lagrådsremiss om SFI-bonusen, eftersom endast 32 % av SFI-eleverna hade 

mindre än 13 års skolbakgrund 2010.13 Även innan SFI-bonusen infördes var det enligt 

Skolverket de högutbildade som oftast slutförde sina SFI-studier så att de fick betyg på den 

                                                 
6 Regeringen, 2010, Lagrådsremiss 2009/10:188, Nationell sfi-bonus, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/27/19/6a671a9c.pdf 
7 Ibid. s. 22-23 
8 Regeringens proposition, 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden: från invandrarpolitik till integrationspolitik, 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf, s. 12-13 
9 Ibid. s. 13 
10 Statistiska centralbyrån, 2009, Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi), 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0539_2008T02_BR_A40BR0901.pdf, s. 10 
11 Ibid. s. 13 
12 Skolverket, 2011a, Försöksverksamhet med sfi-bonus 2011. Redovisning av regeringsuppdrag 2011-03-23. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2552, s. 2-3 
13 Skolverket, 2011b, Skolverkets lägesbedömning 2011 del 1. Beskrivande data. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2692, s. 131 
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högsta kursen, D-kursen.14 Skolverkets lägesbedömning från 2011 visar att sex av tio SFI-elever 

blev godkända i minst en kurs efter två års studier, och det högsta antalet godkända finns bland 

dem som direkt börjat på den högsta kursen, det vill säga redan haft vissa kunskaper i svenska 

innan de börjat studera SFI.15 

Det finns ett examensarbete vid Göteborg universitet om SFI-bonusens inverkan på elevernas 

studiemotivation och den är skriven av Dörte Franz, ”Prestationsbaserad stimulansersättning – 

en studie om betydelsen av SFI-bonusen för deltagarnas motivation”.16 Denna uppsats är från 

2010 då SFI-bonusen inte hade varit i bruk så länge. Därför är det intressant att göra en till 

undersökning som görs ett tag efter att SFI-bonusen införts i hela landet och när kursdeltagarna 

hunnit reflektera kring det. Eleverna får veta om sin möjlighet till SFI-bonus när de registrerar sig 

på en SFI-kurs, och kanske har de redan från början av sin studietid satsat på sina studier för att 

få SFI-bonusen när de är klara med SFI-utbildningen. 

SFI-verksamheten är en stor del av det svenska utbildningssystemet med cirka 100 000 elever 

och påverkar elevernas integration i det svenska samhället. Eftersom SFI-bonusen är ett så 

omdebatterat fenomen och ett försök att förbättra den kritiserade SFI-utbildningen vill jag med 

denna uppsats belysa faktorer som påverkar några SFI-elevers studiemotivation – i synnerhet hur 

SFI-bonusen påverkar studiemotivationen. Ur en lärares perspektiv kan det vara intressant att 

veta vilka faktorer som påverkar kursdeltagarnas studiemotivation för att kunna förstå deras 

situation bättre. 

                                                 
14 Skolverket, 2009, Skolverkets lägesbedömning 2009. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2280, s. 173-
174 
15 Skolverket, 2011b, s. 128 
16 Dörte Franz, 2010, Prestationsbaserad stimulansersättning – en studie om betydelsen av sfi-bonusen för deltagarnas 
motivation, Göteborgs universitet 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenterar jag den litteratur som jag förankrar mitt syfte och mina frågeställningar 

i. Först redogör jag för andraspråksinlärning och centrala begrepp som man möter i 

andraspråksforskningen. Därefter följer tidigare forskning som är relevant för min undersökning. 

Under rubriken Teoretiska perspektiv presenterar jag de teoretiska perspektiv som jag utgår ifrån i 

min studie. 

Andraspråksinlärning 

Med ett andraspråk menar man ett språk som man lär sig i det land där språket talas och är en 

socialisation in i språket, medan ett främmandespråk studeras i ett land där språket inte talas, oftast i 

skolmiljö. När man studerar ett andraspråk möter man språket även utanför skolan, och när det 

gäller svenska som andraspråk i Sverige handlar det ofta om en kombination av både formell och 

informell inlärning. Med formell inlärning menas inlärning i skolmiljö, medan informell inlärning är 

inlärning via språkliga kontakter i det vardagliga livet.17 I hur stor grad språkinlärningen sker 

utanför skolmiljön varierar och beror på inlärares kontakter med svenskar och det svenska 

samhället. 

Det har blivit viktigare att behärska det svenska språket för att kunna få ett jobb, eftersom det 

nuförtiden finns färre jobb där man inte behöver kunna språket. Även skriftlig kommunikation 

har blivit viktigare till exempel via datorer. Andraspråksinläraren ska dock kunna kommunicera 

på sitt andraspråk i alla slags situationer och inte bara i arbetslivet.18 Att en invandrare ska kunna 

vara delaktig i samhället kräver språkkunskaper i alla livets områden, både i arbetet och på 

fritiden. 

Enligt Pienemann (i: Håkansson 2004) finns det olika nivåer i språkbehärskningen, och man 

kan bara lära sig en nivå i taget, medan det som ligger på högre nivåer inte kommer att användas 

av inläraren innan de lägre nivåerna är automatiserade. Den första nivån är lägst och innehåller 

enstaka ord med oböjda former, och på den femte och sista nivån kan man skilja mellan 

huvudsatser och bisatser och placerar satsadverbialet före verbet i bisatser, vilket anses vara den 

mest avancerade grammatiken i svenska språket.19 Enligt teorin går alltså alla andraspråksinlärare 

igenom samma stadier i språkutvecklingen oberoende modersmål. Därför räcker transfer, det vill 

                                                 
17 Björn Hammarberg, 2004, Teoretiska ramar för andraspråksforskning, i: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, 
Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 26 
18 Gunnar Tingbjörn, 1994, Svenska som andraspråk. En introduktion. Lärarbok 1. Stockholm: Natur och kultur. 
s. 107 
19 Gisela Håkansson, 2004, Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin, i: 
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 
Lund: Studentlitteratur, s. 154-159 
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säga modersmålets påverkan på andraspråket, inte till för att förklara grammatiska fel i inlärares 

språk. Behavioristerna trodde att transferfel kommer att fastna och att man ska undvika att säga 

fel. Gamla ”vanor” ansågs således hämma andraspråksinlärningen om de inte stämde överens 

med målspråket. Transfer kan vara positivt om det finns liknande strukturer i modersmålet som 

man översätter till målspråket, medan transfer påverkar negativt om målspråksstrukturen skiljer 

sig från den i modersmålet.20 Har man ett modersmål som är nära besläktat med svenskan, såsom 

engelska eller tyska, går det snabbare att tillägna sig det svenska språket eftersom man går igenom 

de olika stadierna på kortare tid.21  

För vuxna inlärare som kommer från länder med liknande kultur är det lättare att lära sig 

svenska eftersom de känner igen företeelserna från sina hemländer; till exempel är det relativt lätt 

att lära sig svenska om man kommer från Finland, trots att språken inte är besläktade. Däremot 

har lågutbildade människor från avlägsna länder svårare att tillägna sig språket.22 Det finns många 

olika faktorer som påverkar hur snabbt man tillägnar sig ett andraspråk och jag redogör för dessa 

under Teoretiska perspektiv. 

Tidigare forskning 

Lena Grips doktorsavhandling handlar om hur likhet och olikhet uttrycker sig i integration, samt 

vilka för givet tagna föreställningar som den svenska integrationspolitiken vilar på. Hon har 

studerat fyra svenska kommuners integrationspolitik och intervjuat föreningsaktiva 

invandrarkvinnor, samt politiker och tjänstemän. I hennes material ingår även kommunernas 

integrationsplaner.23 Hennes forskning visar att flera upplever det som svårt att komma in i det 

svenska samhället och det svenska språket; att det är svårt att bli accepterad i Sverige. Andra i 

undersökningen säger att de inte längre känner sig som invandrare. En vanlig föreställning om 

skillnader mellan svenskar och invandrare är att den svenska kvinnan är självständig och aktiv 

medan invandrarkvinnan är underställd mannen. Invandrarkvinnan anses ofta även vara van vid 

att stanna hemma och inte arbeta – och att hon även är nöjd med sin situation.24 

Kommunrepresentanterna i undersökningen säger att arbetet är viktigt för integrationen. Av de 

föreningsaktiva kvinnorna säger i princip alla att integration är att komma in i samhället, att bli 

delaktig. De som inte har varit i Sverige så länge säger att arbete och språk är vägen till integration, 

medan de som bott i Sverige länge säger att arbete och kunskaper i svenska inte räcker till för att 

man ska känna sig integrerad.25 Många av de som har bott i Sverige under kortare tid säger att det 

är svårt att få ett arbete i Sverige. En intervjuperson hävdar även att hon inte kan få ett arbete 

                                                 
20 Rod Ellis, 1986, Understanding Second Language Acquisition, Oxford: University Press, s. 21-22 
21 Niclas Abrahamsson, 2009, Andraspråksinlärning, Lund: Studentlitteratur, s. 239 
22 Tingbjörn, 1994, s. 23-24 
23 Lena Grip, 2010, Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner, 
doktorsavhandling, Karlstads universitet 
24 Ibid. s. 62-65 
25 Ibid. s. 69-70 
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trots att hon har läst SFI och har universitetsutbildning. Flera av intervjupersonerna talar om 

invandrarnas motivation som något som kan ta dem längre än kommunernas insatser. 

Motivationen påverkar språkinlärningen och ens möjligheter att få ett arbete. Många blir dock 

mindre motiverade när de inte snabbt kommer in i arbetslivet. Många fastnar också i 

låglönearbeten och kan inte få ett arbete som motsvarar deras utbildning. En möjlig anledning till 

detta är att invandrarkvinnor ofta har så bra motivation att arbeta att de tar emot det första 

arbetet som erbjuds.26 

SFI-utbildning 

Marie Carlson har i sin avhandling intervjuat både elever och lärare inom SFI-verksamheten för 

att få insikter om hur de som själva ingår i verksamheten ser på den. Hon har i sin undersökning 

funnit att SFI-undervisningen fungerar både som en gräns och som en brygga.27 Från till exempel 

Arbetsförmedlingens sida fungerar den som en gräns, eftersom det nationella provet och SFI-

betyget anses vara en måttstock för att man ska kunna bli aktivt arbetssökande, och på så sätt har 

Arbetsförmedlingen sorterat bort invandrarna som inte uppnår målen på SFI-kurserna. Vidare 

säger en skolledare i undersökningen att man ibland kräver en högre skriftlig nivå än vad som 

behövs. Språkkunnigheten likställs med formaliserade språkstudier som man har intyg eller betyg 

på, även om man kan prata svenska utan att ha gått på SFI. Många lärare i studien hävdar även att 

handläggarna på Arbetsförmedlingen inte har så mycket kunskap om vad dessa betyg egentligen 

innebär, och att man inte behöver ha så hög skriftlig nivå för att kunna utföra många arbeten.28 

Carlson har dock kommit fram till att SFI-undervisningen har en förstärkande och överbyggande 

funktion, och många kvinnor anser att de får bättre självförtroende eftersom de via språket får 

mer makt.29 

Dörte Franz har skrivit ett examensarbete med liknande syfte som jag. Syftet med hennes 

undersökning var att undersöka om SFI-bonusen kan ha betydelse för SFI-elevernas motivation 

att lära sig svenska. Studien var en kvantitativ enkätundersökning där hon hade 81 SFI-

kursdeltagare som respondenter.30 Hennes resultat visar att 51 % av samtliga respondenter 

känner sig motiverade på grund av SFI-bonusen och att 55 % av de som läser studieväg 3 gör det. 

Eleverna på studieväg 3 är också mer motiverade än andra överlag.31 

Duvhammar m.fl. diskuterar i sin artikel hur SFI-eleverna ser på sin egen inlärning och hur 

deras inlärningsmetoder påverkar studieresultaten. De kursdeltagare i deras undersökning som 

kommer till skolan och lär sig där samt inte reflekterar över sin inlärning och inlärningsmetoder 

                                                 
26 Ibid. s. 111-112 
27 Marie Carlson, 2003, Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom SFI-
undervisningen. Lund: Studentlitteratur 
28 Ibid. s. 100-103 
29 Ibid. s. 223-224 
30 Franz 2010 
31 Ibid. s. 32-33 
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får sämre studieresultat än de som gör samband mellan det gamla och det nya och därmed får en 

bättre helhetsbild, och som tar mycket ansvar för det egna lärandet. De senare nämnda 

framgångsrika inlärarna hade även en mer realistisk bild på sina egna språkkunskaper. De två 

olika inlärningsmetoderna sammanfattas i två figurer, en oreflekterande cirkel som leder till 

långsammare inlärning och framgången blir lärarens ansvar, samt en reflekterande cirkel som leder 

till snabbare inlärning eftersom eleven använder sitt språk både i och utanför skolan, och tar 

ansvar för sin egen språkinlärning.32 

Den framgångsrika språkinläraren 

Lighbown & Spada hävdar att det finns gemensamma nämnare i den vanliga uppfattningen om 

den framgångsrika inläraren. Denne vill gissa och gissar ofta rätt, är inte rädd för att säga fel, vill 

försöka kommunicera även om språket inte riktigt räcker till, vill öva så ofta som möjligt, 

analyserar och hittar mönster i språket, är intresserad av grammatik och intelligentare än 

genomsnittet, vill kontrollera att språket är korrekt, är ung i början av studierna, har studievana, 

har ett stort ordförråd samt har en positiv självbild och ett bra självförtroende.33 Flera av dessa 

egenskaper leder till ett lägre affektivt filter som främjar språkinlärningen (se Attityd och det 

affektiva filtret). Att man inte ska vara rädd för att säga fel stämmer alltså inte överens med 

behaviorismens rädsla för målspråksavvikande strukturer. Man ska i stället vara säker i sig själv 

och försöka tala även om man vet att man inte kommer att uttrycka sig helt målspråksenligt. 

Teoretiska perspektiv 

Här presenterar jag de teoretiska perspektiven som jag använder mig av när jag analyserar 

resultaten av min undersökning. Jag har delat in dem i tre kategorier som jag kallar för Faktorer 

som påverkar andraspråksinlärningen, Motivation och Attityd och det affektiva filtret. Jag kommer endast 

att redogöra utförligare för de faktorer som är centrala i min undersökning. 

Faktorer som påverkar andraspråksinlärningen 

Det finns olika faktorer som påverkar andraspråksinlärningen, såsom (1) språklig omgivning; 

sociolingvistiska faktorer som (2) social klass och (3) etnisk och språklig identitet; samt individuella 

skillnader mellan människor. De individuella faktorerna är (4) språkbegåvning, (5) ålder, (6) 

inlärningsstrategier, (7) personlighet, (8) motivation och (9) attityd.34 För motivation och attityd redogör 

jag närmare nedan under rubrikerna Motivation och Attityd och det affektiva filtret. 

                                                 
32 Christina Duvhammar, Åsa Nordmark & Karin Sandwall, 2000, Hur lär du dig svenska? – En studie av 
några sfi-elevers syn på sin inlärning, i: Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Symposium 2000 – ett 
andraspråksperspektiv på lärande, Stockholms universitet 
33 Patsy Lightbown & Nina Spada, 2008, How Languages are Learned, Oxford: University Press, s. 49-50 
34 Abrahamsson 2009, s 198-214 
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Den språkliga omgivningen (1) påverkar andraspråksinlärningen. När det gäller vuxna 

andraspråksinlärare finns det stora skillnader mellan deras inlärningshastighet och vilken nivå de 

uppnår i andraspråket. Vissa tillägnar sig ett språk snabbt utan att vara i den mest 

språkutvecklande miljön, medan andra vistas i en andraspråksfrämjande miljö i årtionden utan att 

göra större framsteg. En bra språklig miljö, alltså en miljö där man ständigt kommer i kontakt 

med målspråket, gynnar språkinlärningen – men är ingen garanti för den.35 

Den bakgrundsfaktor enligt vilken eleverna har blivit indelade på olika studievägar är 

utbildningens längd. Social klass (2), eller socio-ekonomisk status, är en faktor som har en tydlig 

inverkan på inlärningshastighet och -framgång. Med den sociala klassen menar man utbildning, 

yrke och inkomst, och även föräldrarnas utbildning. Effekterna är som tydligast i formell 

andraspråksinlärning, det vill säga inlärning i skolmiljö.36 Det går alltså snabbare för dem som har 

lång studiebakgrund att lära sig ett andraspråk. 

Etnisk och språklig identitet (3) påverkar också språkinlärningen. Detta innebär att det är 

lättare att lära sig språket om man kommer från ett land som ligger kulturellt nära Sverige. De 

som kommer från västvärlden tillägnar sig språket snabbare.37 

Med begreppet språkbegåvning (4) menar man känslighet för språklig struktur. Vissa 

människor har lättare att förstå språkliga konstruktioner än andra. Denna fallenhet är inte samma 

som allmän intelligens, men enligt vissa forskare överlappar de delvis. Språkbegåvningen beskrivs 

ofta som en medfödd talang och det finns stora skillnader mellan människor med avseende på 

hur snabbt de tillägnar sig ett tidigare okänt språk.38 

Vidare är åldern (5) en faktor som påverkar språkinlärningen. Barn har lättare att lära sig ett 

andraspråk medan vuxna oftast inte kommer att uppnå en infödd nivå på sitt andraspråk.39 

Vilka inlärningsstrategier (6) som eleverna använder sig av när de tillägnar sig sitt andraspråk 

påverkar inlärningshastigheten. Inlärningsstrategier som gynnar språkinlärningen är att fokusera 

på språklig form, att ha ett tydligt fokus på innehåll, att delta aktivt, att vara medveten om den 

egna inlärningsprocessen och att ha en flexibel strategianvändning. Den framgångsrika inläraren 

använder dessutom fler strategier än de andra inlärarna.40 

Personlighet (7) påverkar också andraspråksinlärningen på så sätt att de som är extroverta är 

bättre på muntlig framställning medan de introverta är bättre på skriftlig produktion.41 

Enligt Abrahamsson är motivation (8) viljan att lära sig målspråket och ansträngningen som 

läggs ned på språkinlärningen. Motivation och attityd är affektiva faktorer, vilket innebär att de 

befinner sig i skärningspunkten mellan grupprelaterade och individuella faktorer. Attityder  (9) 

                                                 
35 Abrahamsson 2009, s. 197 
36 Ibid. s. 198-199 
37 Ibid. s. 199 
38 Ibid. s. 218-219 
39 Ibid. s. 228-229 
40 Ibid. s. 210-213 
41 Ibid. s. 214 
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betyder föreställningar om målspråket, talarna av språket och målspråkskulturen, och även den 

egna kulturen.42 

Enligt Tingbjörn är motivationen viktigare än språkbegåvningen när det gäller 

andraspråksinlärning, och därför bör språkundervisningen sträva efter att höja elevernas 

motivation.43 

Motivation 

Motivation är alltså inte bara viljan att lära sig, utan även arbetet som läggs ned på studierna. En 

motiverad elev anstränger sig för att lära sig språket och når därmed bättre studieresultat. 

Motivationen påverkas av attityder så att en positiv attityd leder till bättre motivation och till 

gynnsamma förhållanden för språkinlärning, medan dålig motivation ofta leder till sämre framsteg 

i språkinlärningsprocessen.44 

Larsen-Freeman & Long hävdar att Gardner och Lambert (1959) var pionjärer med att bevisa 

att motivationen och attityden påverkar andraspråksinlärningen. Deras första teorier var starkt 

inspirerade av teorier om hur barn tillägnar sig sitt modersmål och vill bli en del av familjen och 

språkgruppen. De myntade två begrepp: integrativ och instrumentell motivation. Den integrativa 

motivationen innebär att inläraren vill identifiera sig med målspråkskulturen och vill integreras, 

medan den instrumentella motivationen betyder att inläraren vill lära sig språket för att uppnå 

någonting annat, till exempel karriär, social status eller uppfylla krav till en utbildning. Det finns 

olika teorier om vilken typ av motivation som är mest främjande för språkinlärningen. Gardner 

och Lambert påpekar att det är mer gynnsamt att ha integrativ motivation, men vissa andra 

forskare, såsom Lukmani (1972) och Izzo (1981) har kommit till slutsatsen att instrumentell 

motivation i vissa fall kan vara starkare och leda till bättre språkinlärning än integrativ 

motivation.45 

Hedin & Svensson kallar dessa två typer av motivation för inre (integrativ) och yttre 

(instrumentell) motivation, och hävdar att den inre motivationen oftare leder till djupinriktade 

inlärningsstrategier, medan den yttre motivationen är mer kopplad till ytliga strategier. Båda typer 

av motivation kan förekomma hos en och samma person. Den som har bra motivation lägger 

mer tid och är mer fokuserad på sina studier, vilket ofta leder till framgång i språkinlärningen, 

vilket i sin tur ger ännu bättre motivation och en positiv attityd. Det blir en positiv cirkel.46 

                                                 
42 Ibid. s. 205-207 
43 Tingbjörn, 1994, s. 105-106 
44 Abrahamsson 2009, s. 205-207 
45 Diane Larsen-Freeman & Michael Long H., 1991, An introduction to second language acquisition research. New 
York: Longman, s. 173-174 
46 Anna Hedin & Lennart Svensson (red.), 2011, Nycklar till kunskap – om motivation, handling och förståelse i 
vuxenutbildning, Lund: Studentlitteratur, s. 51-52 
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Attityd och det affektiva filtret 

Samhällets inställning till och värdering av ämnet svenska som andraspråk påverkar elevernas 

attityder till ämnet och sin språkinlärning.47 Har eleven en positiv attityd till andraspråket och 

andraspråkskulturen, har eleven bättre möjligheter att få en lyckad inlärningsprocess – detta gäller 

i synnerhet vuxna inlärare, barn påverkas inte lika mycket av attityder eftersom deras attityder inte 

är fullt utvecklade än.48 

Det finns forskning kring attityder i olika områden, hävdar Larsen-Freeman & Long. 

Föräldrars attityd påverkar hur barnen ser på andraspråket, och även kamraters attityder påverkar 

inlärarens eget synsätt. Inlärningssituationen påverkar också attityderna; om lärarens agenda är 

helt annorlunda än elevernas kan eleverna få en negativ inställning till det undervisade ämnet. 

Vidare kan lärarens attityd till eleverna påverka inlärningen. I vissa studier har man kommit fram 

till att lärare behandlar elever med olika etniska bakgrunder på olika sätt. Vilken etnisk grupp 

inläraren tillhör kan också påverka attityden till inlärningen av ett andraspråk. Enligt Schumann (i 

Larson-Freeman & Long) påverkar attityden av en inlärargrupp den sociala distansen mellan 

inlärarna och målspråkstalarna.49 

Stephen Krashen har en teori om det affektiva filtret som handlar om språkinlärarens attityder. 

Om man har en öppen attityd har man lågt affektivt filter medan ett högt affektivt filter innebär 

att man inte är öppen och inte tillägnar sig lika mycket av språket. Ett lågt affektivt filter gynnar 

således språkinlärningen. Dessutom påverkar motivationen det affektiva filtret; integrativ 

motivation ska leda till ett lågt affektivt filter eftersom inläraren söker sig till interaktion med 

målspråkstalare av rent eget intresse, och därför får de mer språklig input. För de integrativt 

motiverade eleverna är interaktionen med målspråkstalarna i sig ett mål, medan den 

instrumentella motivationen inte i samma grad leder till lågt affektivt filter, eftersom intresset kan 

upphöra när man uppnått sitt mål, och eleven känner kanske inte att han eller hon behöver lära 

sig mer avancerade delar av språket för att uppnå sina mål. Krashen hävdar vidare att 

självförtroende och empati är faktorer som bidrar till ett lågt affektivt filter.50 

                                                 
47 Tingbjörn, 1994, s. 111 
48 Larsen-Freeman & Long, 1991, s. 175-176 
49 Ibid. s. 178-181 
50 Stephen Krashen, 1981, Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Institute 
of English, s. 21-23 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att studera hur några SFI-elever med uppfattar att möjligheten till SFI-

bonus påverkar deras studiemotivation. Mitt syfte är även att titta på likheter och skillnader i 

deras uppfattningar. 

Mina frågeställningar är följande: 

- Hur uppfattar eleverna att SFI-bonusen påverkar dem? 

- Hur beskriver eleverna vad som ger dem motivation? 

- Hur speglas motivationen i vad de gör utanför skolan för att lära sig svenska? 

- Vilka skillnader finns det mellan intervjupersonerna med avseende på studiemotivation 

och inlärningsstrategier och hur påverkar dessa deras studietid? 

- Vilka elever gynnas av det ekonomiska belöningssystemet? 
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Metod 

I detta avsnitt redogör jag för metoden jag använder för att samla in material, beskriver urvalet 

samt förklarar hur jag går tillväga i databearbetningen och analysen. Jag diskuterar även etiska 

aspekter i forskningen och reflekterar kring metoden jag använt mig av i undersökningen. 

Metod för datainsamling 

Metoden jag använder mig av i undersökningen är samtalsintervju, som man använder när man 

vill få kunskap om hur människor själva uppfattar sin egen värld. Samtalsintervjun belyser ett 

fenomens sätt att gestalta sig och göra sig synlig.51 Jag vill studera hur eleverna själva uppfattar 

SFI-bonusens inverkan på deras studiemotivation och därför är samtalsanalysen en lämplig 

metod för att få reda på detta. 

Intervjufrågorna är semistrukturerade efter olika teman som sammanställs i intervjuguiden (se 

Bilaga 1). Intervjuguiden ska vara språkligt lätt att förstå utan akademiska begrepp.52 Att frågorna 

är lätta att förstå är viktigt i min studie då respondenterna är invandrare som inte har bott i 

Sverige så länge. Jag har försökt formulera mig så att frågorna är lätta att förstå och för att på så 

sätt minimera risken för missförstånd. När jag sitter med en respondent i taget kan jag även 

effektivt kontrollera att denne förstått frågorna och förklara frågan med andra ord om detta 

behövs. Jag valde att intervjua respondenterna enskilt i stället för gruppintervju även eftersom 

vissa teman kan uppfattas som personliga, till exempel om SFI-bonusen skulle ha en stor 

betydelse för en persons ekonomiska situation. 

Huvudtemana i min intervju är bakgrund, SFI-bonus, motivation, attityd, inlärningsstrategier och eget 

ansvar. Jag har valt dessa teman eftersom jag anser att de tillsammans belyser respondenternas 

uppfattning om SFI-bonusens påverkan på sin studiemotivation samt deras faktiska motivation, 

det vill säga vad de gör i och utanför skolan för att lära sig språket. Bakgrundsfaktorerna fungerar 

både som uppvärmning och skapar kontakt mellan intervjuaren och intervjupersonerna53, men de 

är även viktiga i min studie eftersom jag vill kunna jämföra elever med olika förutsättningar för 

att lära sig språket med hjälp av teorier om faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk, 

såsom motivation och inlärningsstrategier. Är det de elever som enligt teorierna har de bästa 

förutsättningarna att lära sig svenska snabbt som anser att möjligheten till SFI-bonusen gynnar 

deras studiemotivation? 

                                                 
51 Peter Esaiasson, Mikael Gilliam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, 2012, Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, fjärde upplaga, Stockholm: Norstedts juridik, s. 252-253  
52 Ibid. s. 264 
53 Ibid. s. 265 
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Samtalsintervju är nästan som ett vardagligt samtal till sin karaktär. Därför måste 

intervjupersonen vara fullt medveten om att han eller hon ingår i en vetenskaplig studie.54 

Esaiasson m.fl. påpekar att det finns en risk för intervjueffekter, som innebär effekter av vem 

det är som intervjuar.55 Det vill säga att intervjupersonerna kanske svarar det som de tror 

intervjuaren betraktar som rätt svar. När jag intervjuar SFI-elever är jag tydlig om att det de säger 

under intervjun inte kommer att diskuteras med deras lärare och de kommer att vara anonyma, så 

att de ska känna sig trygga och våga uttrycka sina egentliga åsikter. Efter intervjun låter jag 

respondenterna välja ett namn som jag kommer att kalla dem i undersökningen. 

Urval 

För att studera hur möjligheten till SFI-bonusen påverkar några elevers studiemotivation, har jag 

intervjuat SFI-elever som har eller tidigare har haft möjligheten till SFI-bonusen. Jag har varit i 

några klasser som läser kurs D på skolan där respondenterna studerar och berättat om min 

undersökning. Eftersom populationen är relativt begränsad har jag intervjuat alla som jag fått tag 

på som ställt upp. Enligt McCracken (i Esaiasson m.fl.) ska man välja ett litet antal 

intervjupersoner när man gör en samtalsintervju, de ska vara främlingar och inte subjektiva experter, 

det vill säga personer som har starka åsikter för eller mot ett fenomen.56 Jag har således inte valt 

sådana elever som jag vet har någon åsikt om SFI-bonusen, utan besökt slumpmässigt valda 

klasser där jag inte känner några elever. Jag har inte heller vetat någonting annat om eleverna 

förutom deras kurs och att de har möjligheten till SFI-bonus. 

Jag har valt att intervjua elever som precis blir klara med en hel studieväg eller som är på den 

sista kursen av sin utbildning (kurs D i mina respondenters fall) av två olika skäl. För det första 

måste språket vara på en ganska avancerad nivå för att jag ska kunna intervjua elever utan tolk. 

För det andra är det lättare att spekulera ifall eleven kommer att få SFI-bonusen när man vet hur 

lång tid det har gått fram till början eller slutet av D-kursen. 

Respondenterna i undersökningen är åtta SFI-elever i en stor mellansvensk stad. Fem av 

intervjupersonerna är kvinnor och tre är män. Intervjuerna är i genomsnitt 40-45 minuter långa. 

Intervjuerna spelades in och antecknades efteråt. Fullständiga anteckningar finns hos författaren. 

Etiska aspekter 

Jag tar i min studie hänsyn till de grundläggande individskyddskraven. De fyra huvudkraven som 

ställs på en forskare är (1) informationskravet, (2) samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet och (4) 

nyttjandekravet. (1) Informationskravet innebär att personer som ingår i studien ska informeras om 

undersökningens syfte, deras uppgift och vilka regler som gäller. Till exempel får 

                                                 
54 Ibid. s. 257 
55 Ibid. s. 267 
56 Ibid. s. 259 
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intervjupersonen när som helst avbryta sin medverkan i studien och deltagandet är helt frivilligt. 

Enligt (2) samtyckeskravet måste intervjupersonen själv få bestämma över sin medverkan i 

studien och om han eller hon senare vill strykas från forskningsmaterialet bör detta göras om 

möjligt. (3) Konfidentialitetskravet betyder att intervjupersonernas uppgifter ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dessa. Vid frågor med känslig natur har forskaren tystnadsplikt. 

Informanterna ska inte beskrivas så i undersökningen att utomstående kan identifiera dem. Det 

sista huvudkravet, (4) nyttjandekravet, innebär att forskningsresultaten bara ska användas för 

vetenskapliga syften och inte till exempel för kommersiella syften. Resultaten får inte heller leda 

till negativa konsekvenser för intervjupersonen, såsom vård eller tvångsintagning.57 

I min studie är alla respondenter vuxna och jag har informerat dem om studiens syfte. När 

undersökningen har publicerats meddelar jag dem hur de kan ta del av resultaten. Informanterna i 

undersökningen har fingerade namn så att det inte skulle gå att identifiera dem. 

Metod för bearbetning och analys 

När jag sammanfattar materialet vaskar jag fram det som är relevant i förhållande till mina 

frågeställningar i det som respondenterna säger. Jag strävar efter att fånga det centrala bland 

många olika fall.58 Jag vill hitta det som är viktigt och gemensamt för mina respondenter. Först 

lyssnar jag igenom intervjuerna igen och tar anteckningar. Därefter skriver jag ett kortare referat 

med det som intervjupersonerna säger som är väsentligt för min undersökning. Jag har dock inte 

skrivit ut all information om respondenterna eller allt de sagt under intervjun eftersom jag vill 

skydda deras anonymitet.  Dessa referat finns som bilaga (se Bilaga 2). Sedan antecknar jag vilka 

likheter och skillnader finns det mellan de olika personerna utifrån teman i intervjuguiden och 

frågeställningarna i denna undersökning. 

När jag skriver resultat och analyserar dessa delar jag in respondenternas svar under olika 

teman, som jag knyter till mina frågeställningar samt tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Jag skriver inte om varje intervjuperson under varje rubrik eftersom jag inte anser det att vara 

givande när många personer säger samma sak, utan i stället sammanfattar jag deras resultat i stora 

drag när det finns likheter så att resultaten skulle vara lättare att utläsa. Jag exemplifierar med 

någon eller några personers erfarenheter i dessa fall. 

När jag analyserar materialet som jag fått fram utgår jag från en företeelse och kartlägger dess 

relevanta aspekter.59 Till exempel delar jag in motivation i olika, mindre delar i enighet med 

begreppen som jag tar upp under Teoretiska perspektiv. 

                                                 
57 Vetenskapsrådet, 2009, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
58 Esaiasson m.fl. 2012, s. 274 
59 Ibid. s. 272-273 
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Reflektioner över metoden 

Metoden i sig fungerar bra när man har respondenter som har svenska som andraspråk och som 

inte har varit i Sverige så länge, eftersom man vid behov kan förklara om respondenten inte 

förstår frågan eller något ord. En enkätundersökning hade kunnat ge fler men ytligare svar, och 

eftersom populationen är så begränsad hade jag inte sparat så mycket tid med en 

enkätundersökning, och jag vet inte hur många respondenter jag kunde ha nått ut till. Eftersom 

skolorna oftast inte har uppgifter om vilka elever som är berättigade till SFI-bonus hade jag ändå 

behövt gå in bland eleverna och fråga vilka som har möjligheten och be dem att besvara enkäten. 

Även språket hade kunnat orsaka problem vid en enkätundersökning, eftersom man då inte kan 

kontrollera att eleverna verkligen förstått frågorna. 

Att respondenterna inte kände mig hade både för- och nackdelar; fördelarna var att de kanske 

vågade uttrycka sina åsikter och inte behöva vara oroliga för att svaren ska påverka 

skolframgången. Nackdelen är att eleverna som inte känner sig säkra när de ska uttrycka sig 

framför en okänd person som spelar in det de säger kanske blir tystlåtna och inte vågar säga så 

mycket. Detta hände bara i ett av fallen (se intervjun med Hina). 

Jag anser att jag med hjälp av de frågor jag ställer i intervjuerna kommer att kunna besvara 

mina frågeställningar och således är studiens giltighet hög. Eftersom studien är kvalitativ kan jag 

inte dra några slutsatser om alla SFI-kursdeltagare – och det är inte mitt syfte heller. Mitt syfte är 

att belysa hur några SFI-kursdeltagare uppfattar att SFI-bonusen påverkar deras studiemotivation 

och det kan jag göra med hjälp av dessa intervjuer. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten av min intervjuundersökning under olika teman och 

analyserar dem. Dessa teman är Respondenterna i undersökningen, där jag presenterar 

intervjupersonerna kort; Tid på SFI-skolan som ger information om elevernas studietid och vilken 

del av D-kursen de läser nu; i Kunskaper om SFI-bonusen berättar eleverna vad de vet om SFI-

bonusen; Attityd till svenska språket där jag sammanfattar hur intervjupersonerna ser på det svenska 

språket; Motivation-kapitlet handlar om instrumentell och integrativ motivation, och jag har delat 

in de olika faktorerna som motiverar elever under dessa underrubriker; samt Inlärningsstrategier och 

det affektiva filtret där jag diskuterar hur intervjupersoner uppfattar att man uppnår en lyckad 

språkinlärning. Jag resonerar även kring begreppet affektivt filter eftersom detta gör sig mest 

synlig när eleverna talar om sina inlärningsstrategier. Jag analyserar varje tema efter 

resultatredovisningen med hjälp av de teoretiska perspektiven som jag presenterat i avsnitt 

Teoretiska perspektiv. I slutet av detta avsnitt sammanfattar jag resultaten och kopplar dem till mina 

frågeställningar under rubriken Resultatsammanfattning. 

Jag har valt bort att använda direkta citat då intervjupersonerna oftast inte uttrycker sig på 

grammatiskt korrekt svenska och jag vill inte att uppmärksamheten i det de säger ska dras till 

språkliga mönster eftersom det viktiga för denna studie är innehållet i det de säger. 

Sammanfattningar på intervjuerna finns i bilaga. Syftet med detta är underlätta för läsaren, så att 

denne lätt ska kunna läsa mer om intervjupersonen i bilaga. 

Respondenterna i undersökningen 

Alla intervjupersoner i undersökningen har fått eller har fortfarande möjligheten att få SFI-

bonusen. De kommer från olika länder och har olika modersmål, bortsett från två kvinnor som 

kommer från Japan och har japanska som modersmål. Fem av de intervjuade är kvinnor och tre 

är män. Intervjupersonerna är mellan 23 och 35 år gamla. Alla förutom Mahmoud kom Sverige 

för att vara ihop med någon som redan bodde här. 

Samtliga intervjupersoner har studerat vid universitet och har således lång studiebakgrund och 

är studievana. De studerar SFI kurs D dagtid på samma skola, där de befinner sig antingen fyra 

eller fem dagar i veckan. 

Nedan presenterar jag kort de som jag intervjuat för denna studie först i tabellform (se Tabell 

1) och sedan skriver jag kort om varje elevs bakgrund. I verkligheten heter personerna dock 

någonting annat än i denna studie. 
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Tabell 1. Intervjupersonerna 

Namn Kön Ålder Hemland Modersmål Tid i Sverige 
Ksenia Kvinna 28 år Ryssland Ryska 6 månader 
Taro Kvinna 26 år Japan Japanska 6 månader 
Mahmoud Man 28 år Palestina Arabiska 1,5 år 
Soledad Kvinna 35 år Chile Spanska 9 månader 
Hina Kvinna 23 år Japan Japanska 8 månader 
Kalle Man 35 år England Engelska 7-8 månader 
Xiao Kvinna 28 år Kina Kinesiska 4 månader 
Amir Man 30 år Iran Persiska 7-8 månader 
I tabell 1 kan man se att intervjupersonerna är en heterogen grupp människor vad gäller hemland och modersmål. 
Fem av åtta är kvinnor, och åldern är mellan 23 och 35 år. De flesta har varit i Sverige i 4-9 månader. Det är bara en 
som har bott i Sverige längre än ett år. 

Ksenia 

Ksenia är en 28-årig kvinna från Ryssland som har bott i Sverige i sex månader och läst SFI i fyra 

månader. Hon förstår lite men pratar inte engelska. Hon har läst svenska på egen hand i Ryssland 

under cirka två års tid. Hon är gift med en landsman som har bott i Sverige sedan sex år tillbaka. 

Vid undersökningens genomförande ska Ksenia bli klar med D-kursen inom en vecka. Eftersom 

hon blir klar med båda kurserna på mindre än ett år kommer hon med säkerhet att få SFI-

bonusen. 

Taro 

Taro är en kvinna från Japan som talar japanska och engelska. Hon har bott i Sverige i ett halvår, 

läst SFI i nästan sex månader och är i början av D-kursen. Taro har en svensk sambo som även 

talar japanska. När hon kom till Sverige kunde hon ingen svenska. 

Mahmoud 

Mahmoud är en 26-årig man från Palestina. Hans modersmål är arabiska, men han talar även 

ryska eftersom han studerat på ryska i ett rysktalande land i fem år. Han har bott i Sverige i ett år 

och sex månader, men har bara haft uppehållstillstånd i cirka sju av dem och därför har han 

fortfarande möjligheten till SFI-bonus. Han är i början av D-kursen för tillfället. Han är ogift och 

familjen som han har i Sverige består av hans två bröder. Han hade inte studerat svenska innan 

han kom till Sverige. 

Soledad 

Soledad kommer från Chile och har spanska som modersmål. Dessutom talar hon lite engelska. 

Hon är 35 år gammal och flyttade hit med sina tre barn när hon gifte sig med en svenskchilenare. 



 23

Hon har läst SFI i sju månader och är i början av D-kursen. Hon kunde ingen svenska innan hon 

flyttade till Sverige. 

Hina 

Hina kommer från Japan, är 23 år och talar japanska och lite engelska. Hon har bott i Sverige i 

åtta månader och är i början av D-kursen. Hon har en svensk sambo som hon oftast talar 

japanska med. Hon hade inte läst svenska innan hon kom till Sverige. Hina besvarar frågorna kort 

och intervjun med henne var mycket kortare än med de andra respondenterna. 

Kalle 

Kalle är en 35-årig man från England och har engelska som modersmål. Han har även läst 

franska i skolan. Han bor ihop med sin svenska flickvän. Han har bott i Sverige i sju-åtta månader 

och började läsa SFI för fem månader sedan. Innan han kom till Sverige hade han läst svenska på 

egen hand i England i cirka sex månader. Vid intervjutillfället är det hans sista dag på SFI-skolan 

eftersom han har blivit klar med D-kursen. Han kommer att få SFI-bonusen. 

Kalle är den enda respondenten som har ett modersmål som är nära besläktat med svenskan, 

vilket kan leda till positiv transfer60 och är gynnande för språkinlärningen. Landet han kommer 

från ligger också kulturellt nära Sverige, vilket också underlättar språkinlärningen.61 Det har gått 

snabbt för Kalle att studera SFI-kurserna, men eftersom han är den enda som kommer från ett 

land med liknande språk och kultur kan jag inte dra några slutsatser av detta. 

Xiao 

Xiao är en 28-årig kvinna som kommer från Kina. Hon talar kinesiska och engelska. Hon är 

sambo med en svensk som även kan kinesiska. Hon har bott i Sverige i fyra månader och började 

läsa SFI för tre månader sedan. Hon behövde inte läsa C-kursen utan nivåplacerades i en D-klass 

eftersom hon redan kunde tillräckligt mycket svenska på grund av tre-fyra månaders självstudier i 

hemlandet. Vid intervjutillfället är det hennes sista dag på SFI-skolan. Hon kommer att få SFI-

bonusen. 

Amir 

Amir är en man från Iran, 30 år gammal och flyttade till Sverige för sju-åtta månader sedan. Han 

har persiska som modersmål men han talar även flytande engelska. Han bor ihop med sin fru 

som också kommer från Iran. Innan han kom till Sverige hade han läst svenska med en 

                                                 
60 Ellis 1986, s. 22 
61 Abrahamsson 2009, s. 199 
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privatlärare i Iran under två månaders tid. Han har läst SFI i fem månader och vid intervjutillfället 

är det hans sista dag på SFI-skolan. Han kommer att få SFI-bonusen. 

Tid på SFI-skolan 

I Tabell 2 nedan synliggör jag elevernas tid på SFI och vilken fas i utbildningen de befinner sig i. 

Som man kan se är hälften av respondenterna i början av D-kursen och hälften är klara eller 

nästan klara med kursen. Den sista kolumnen till höger visar om eleverna har läst svenska i sina 

hemländer och i så fall hur och hur länge. 

Tabell 2. Tid på SFI-kurserna 

Namn Tid på SFI Nuvarande kurs Svenska i hemland 

Ksenia 4 månader Klar med kurs D om en vecka 2 års självstudier 

Taro 6 månader Början av kurs D Nej 

Mahmoud 6 månader Början av kurs D Nej 

Soledad 7 månader Början av kurs D Nej 

Hina 6 månader Början av kurs D Nej 

Kalle 5 månader Klar med kurs D 6 månaders självstudier 

Xiao 3 månader Klar med kurs D 3-4 månaders självstudier 

Amir 5 månader Klar med kurs D 2 månader med privatlärare 

Tabell 2 visar att intervjupersonerna har läst SFI under tre till sju månaders tid och alla läser kurs D. Fyra 
av intervjupersonerna är i början av kursen och fyra är klara med kursen. De som är klara med kursen 
hade läst svenska i sina hemländer innan de kom till Sverige. 
 

Taro, Mahmoud, Soledad och Hina är i början av D-kursen, och har läst SFI i sex eller sju 

månader. Ingen av dem har läst svenska i sina hemländer före ankomsten till Sverige. Kalle, Xiao 

och Amir är klara med D-kursen, och Ksenia har vid intervjutillfället en vecka kvar på SFI:n. 

Ingen av dem har studerat SFI i mer än fem månader. De alla har studerat svenska i sina 

hemländer under olika långa tidsperioder. Det finns således en stark korrelation mellan tidigare 

studier i svenska och snabb studietakt på SFI-kurserna. De som lättast får bonusen har redan 

satsat på att studera svenska innan de kom till Sverige: Amir hade haft en privatlärare i Iran i två 

månader innan han kom till Sverige, medan de andra hade studerat svenska på egen hand. Xiao 

och Kalle har studerat svenska med hjälp av språkkurser på Internet. Ksenia säger att hon hade 

köpt svenska läroböcker när hon var på besök i Sverige tidigare och studerade i böckerna innan 

ankomsten till Sverige. Hon lyssnade även på svensk musik och tittade på svenska filmer. 

Kunskaper om SFI-bonusen 

Samtliga elever vet att de har möjligheten att få en bonus om de blir klara med SFI-kurser på 

under ett års tid och det var också ett krav för att bli aktuell som intervjuperson i denna studie. 

Kalle är den enda som inte är säker på hur mycket pengar han kan få när han får bonusen, och 

Soledad vet inte säkert vilka kurser hon måste vara klar med för att få den. 



 25

Vissa elever verkar dock ha mer kunskap om SFI-bonusen och vilka som har möjligheten till 

den. Mahmoud och Amir har själva sökt information på Internet, på till exempel kommunens 

hemsida. Elever som på egen hand har skaffat sig information om SFI-bonusen skulle kunna 

anses vara mer motiverade av att få den, och Amir säger att SFI-bonusen har påverkat hans 

studiemotivation lite, men Mahmoud säger att SFI-bonusen absolut inte påverkar honom. 

Ingen av eleverna känner någon som skulle ha fått SFI-bonusen, och de flesta tror att det 

kanske inte är så många som får det. Vissa är mer positiva och tror att man visst har möjligheten 

bara man studerar hårt. SFI-bonusen verkar inte diskuteras så mycket på skolan där eleverna 

studerar SFI. 

Det märktes tydligt att det rådde lite osäkerhet kring vilka som kan få SFI-bonusen. Trots att 

eleverna hade fått information när de anmälde sig på SFI-kursen, var det många som hade fått 

annan information från andra håll. När jag frågade eleverna ifall de tror att de kommer att få 

bonusen var det några som tvekade, trots att de var klara med kurserna på under tolv månader 

och hade fått veta att de hade möjligheten till bonusen innan de började studera SFI. 

Att endast två av åtta av de intervjuade hade sökt information om SFI-bonusen på egen hand 

trots en viss förvirring kan innebära att den inte haft så stor betydelse för deras motivation, 

eftersom de hade kunnat söka information på Internet, eller fråga sina lärare, vilket dock ingen 

hade gjort eftersom de inte hade diskuterat SFI-bonusen med sina lärare. 

Motivation 

Enligt Tingbjörn är motivationen viktigare än språkbegåvningen när det gäller vuxna 

andraspråksinlärare.62 Det är mycket viktigt att eleverna har bra motivation för att de ska kunna 

lära sig språket, och för de flesta i denna undersökning är detta fallet. Alla respondenter i 

undersökningen anser att det är mycket viktigt att lära sig svenska när man bor i Sverige och de 

flesta säger sig ha bra motivation – åtminstone oftast. Den enda som säger att hon inte har bra 

motivation att lära sig svenska är Hina, som också är försiktigare än de andra under själva 

intervjun och besvarar frågorna kortfattat. 

Nedan redogör jag för de faktorer som eleverna säger ger dem motivation, först i tabellform 

(se Tabell 3) och sedan skriver jag om de olika typerna av motivation under rubrikerna Integrativ 

motivation och Instrumentell motivation. Jag har delat in respondenternas svar i integrativa och 

instrumentella motivationstyper. De flesta av svaren hamnar under instrumentell motivation då 

varje intervjuperson nämner ”att få ett arbete” som något som påverkar deras motivation. 

Faktorerna är det som eleverna svarar på frågorna varför det är viktigt för dem att lära sig 

svenska och varför de har eller inte har bra motivation. Det är värt att påpeka att ingen av 

respondenterna svarade någonting om SFI-bonusen innan jag ställde en explicit fråga om denna, 

                                                 
62 Tingbjörn, 1994, s. 105-106 
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medan de andra faktorerna var resultat av en öppen fråga där respondenterna själva fick resonera 

kring sin motivation. 

Tabell 3: Faktorerna som ger respondenterna motivation 

 Ksenia Taro Mahmoud Soledad Hina Kalle Xiao Amir 
Delaktighet 
i samhället 

x x    x x x 

Relationer x x x  x  x  
Arbete x x x x x x x x 
Studier x x     x  
SFI-bonus    x x   x 
I tabell 3 kan vi se vilka faktorer som påverkar intervjupersonernas studiemotivation. Viljan att få ett arbete ger 
samtliga av de intervjuade motivation, medan studier och SFI-bonus är ovanligare bland dem. 

Integrativ motivation 

Begreppet integrativ motivation betyder att språkinläraren vill identifiera sig med 

målspråkskulturen och målspråkstalarna, och därför har bra studiemotivation. Gardner & 

Lambert (i Larsen-Freeman & Long) påpekar att det är just den integrativa motivationen som är 

mest gynnande för språkinlärningen på sikt. Det finns dock forskning som inte delar samma 

slutsats som deras (se Teoretiska perspektiv).63 De faktorer som påverkar elevernas motivation som 

tas upp under integrativ motivation är delaktighet i samhället och relationer. Båda dessa faktorer 

nämnde intervjupersonerna själva som svar på den öppna frågan vad som ger dem motivation. 

Delaktighet i samhället 

”Att bli en del av samhället” är mycket viktigt för flera av intervjupersonerna. Flera säger nästan 

uttryckligen så här; Taro, Kalle, Xiao och Amir använder nästan exakt denna fras. Amir påpekar 

många gånger hur viktigt det är att vara en del av samhället och han använder ordet ”samhälle” 

flera gånger under intervjun. Ksenia förklarar hur hon inte vill sitta hemma utan hon vill bo, 

arbeta, studera, ha svenska kompisar, delta i olika aktiviteter och ha ett liv här; och innehållet 

betyder samma sak som att vara delaktig i samhället. 

Av de som är klara med kursen och med säkerhet får SFI-bonusen nämner alla denna faktor. 

Taro är den enda av den gruppen som är i början av D-kursen som nämner detta. Strävan efter 

att bli delaktig i samhället och att integreras kan således vara en gynnande faktor för motivationen 

och språkinlärningen. 

Relationer 

För många är det viktigt att skaffa sig och upprätthålla relationer med andra människor på 

svenska. Xiao och Ksenia nämner att de vill skaffa barn och av olika anledningar måste de 

behärska språket innan dess; Xiao vill ha ett bra arbete innan hon skaffar barn, och Ksenia vill 

                                                 
63 Larsen-Freeman & Long, s. 173 
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kunna förstå och tala med sina blivande barns kompisar. Ksenia vill även skaffa svenska 

kompisar. För Taro är det viktigt att kunna svenska eftersom hon vill kommunicera med sin 

sambos släktingar som inte kan engelska. 

En av de intervjuade, Mahmoud, säger att han gärna skulle skaffa sig en svensk partner, och 

anser att det är ett bra sätt att träna på språket om man gifter sig med en svensk person. Hina vill 

få svenska kompisar. 

Språket är en viktig del av det sociala samspelet i ett samhälle och för många räcker det inte att 

bara få ett arbete utan de vill även kunna agera som sociala varelser i sitt nya hemland utan att 

bristfälliga språkkunskaper begränsar dem. 

Instrumentell motivation 

Med instrumentell motivation menas att språket ses som ett instrument genom vilket man vill uppnå 

någonting annat. Det är således inte språket och målspråkskulturen i sig som man strävar efter.64 

De faktorer som jag har tematiserat nedan är arbete, studier och SFI-bonus, varav SFI-bonus var 

en faktor som ingen nämnde själv, utan jag ställde en direkt fråga om de ansåg att SFI-bonusen 

haft någon betydelse för deras motivation. 

Arbete 

Den allra vanligaste orsaken som ger de intervjuade motivation är arbete och det påverkar 

samtliga intervjupersoner – de vill alla hitta ett arbete i Sverige. De anser att man inte kan hitta ett 

bra arbete i Sverige om man inte talar flytande svenska. Det är även viktigt för många att hitta ett 

arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet. Detta märks påtagligt i Mahmouds 

intervju: han vill använda sin utbildning i Sverige och detta tankesätt genomsyrar hela intervjun 

med honom. Han skulle känna sig misslyckad om han var tvungen ta emot ett arbete som inte 

motsvarade hans utbildning. Vid Soledads intervju märks det tydligt att arbete är det som ger 

henne mest motivation. Hon vill få ett arbete som liknar det arbete hon hade i sitt hemland. 

Amir och hans fru vill starta ett eget företag av en sort som inte finns i Sverige än och har 

redan hittat en investerare. För att kunna förverkliga detta anser Amir att han och hans fru måste 

tala flytande svenska. Detta motiverar Amir allra mest och han är mycket ambitiös på grund av 

sina karriärutsikter. 

Studier 

Tre av eleverna säger att de vill fortsätta studera i Sverige och därför vill tillägna sig det svenska 

språket snabbt. Ksenia och Taro säger att de vill fortsätta studera på universitet i Sverige. Även 

Xiao tänker möjligtvis fortsätta med sina studier i Sverige. De förstår att man måste behärska det 

svenska språket på en avancerad nivå för att kunna studera på universitet på svenska. 

                                                 
64 Ibid. s. 173 
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SFI-bonusen 

Samtliga intervjupersoner säger att det är bra om de får SFI-bonusen – ingen säger att den inte 

skulle vara någonting att eftersträva. Tre av åtta elever svarade att de gör någonting mer på grund 

av SFI-bonusen. Soledad säger att bonusen påverkar hennes motivation jättemycket, och att hennes 

studiemotivation är bra. Hina säger att den påverkar hennes studiemotivation, men hon säger att 

hon inte har så bra motivation att lära sig svenska. Amir svarar att SFI-bonusen inte påverkar 

hans studiemotivation så mycket. Jag tolkar ändå Amirs svar som att SFI-bonusen har haft någon 

betydelse för hans motivation eftersom han senare säger att han gjort någonting annorlunda på 

grund av bonusen. 

Bara en av de elever som blivit klara med kursen på under sex månader, Amir, säger att SFI-

bonusen har påverkat hans studiemotivation – trots att det enligt alla är bra att få extra pengar. 

Ksenia, Taro, Mahmoud, Kalle och Xiao säger att de skulle ha studerat på samma sätt även om 

de inte hade haft möjligheten till SFI-bonusen. 

Motivationens betydelse för tiden på SFI-kursen 

De intervjupersoner som har läst kurserna snabbt har något fler saker som påverkar deras 

studiemotivation än de andra. Ksenia och Xiao nämner fyra av de fem faktorerna – alla förutom 

SFI-bonusen. Amir nämner tre varav en är SFI-bonus. Det är bara Kalle som endast nämner två 

saker. Alla dessa fyra kan sägas ha en bra motivation att lära sig det svenska språket utifrån det de 

säger och det de säger sig göra på fritiden. Av de elever som är i början av D-kursen nämner Taro 

fyra saker som påverkar hennes studiemotivation, Hina tre saker, medan Mahmoud och Soledad 

säger två saker. Det verkar vara gynnande för språkinlärningen om man har fler saker som ger en 

motivation; det kan också vara så att de personer som har bra motivation har lättare att formulera 

vad det är som ger dem motivation än de som inte känner lika stark motivation. 

Alla andra elever som jag intervjuade förutom Hina säger att de oftast har bra 

studiemotivation, men om man jämför vad de gör på fritiden finns det skillnader. De allra flesta 

gör många olika saker på fritiden för att lära sig svenska utöver läxorna. Mahmoud säger dock att 

han har bra motivation och att det är mycket viktigt att lära sig språket i landet man bor i. Han 

vill även få VG på kursen, samt få ett arbete som motsvarar hans utbildning. Ändå säger han att 

han inte gör så mycket för att lära sig svenska på fritiden, och han erkänner att han inte gör alla 

läxor som läraren ger honom. När jag frågade vilka råd han skulle ge till personer som vill lära sig 

svenska snabbt svarade han att han kan rekommendera vad man ska göra, men inte göra det själv. 

På fritiden tittar han ibland på svensk TV, mest barnprogram, och läser ibland nyheter. Eftersom 

motivationen inte bara kan sägas vara viljan att lära sig utan också det man faktiskt gör för att lära 

sig65 kan inte hans motivation sägas vara så bra. Att han inte pratar svenska på fritiden behöver 

                                                 
65 Abrahamsson 2009, s. 205 
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dock inte bero på brist på motivation utan helt enkelt att han inte har några personer att prata 

svenska med, eftersom hans kontakter i Sverige är hans bröder som han talar arabiska med. 

Hina å andra sidan säger att hon inte har bra studiemotivation, men ändå säger hon sig göra 

alla läxor som läraren ger henne och studera mycket både i skolan och hemma. Hon försöker 

prata svenska med pojkvännen, läser barnböcker och tittar på TV med svenska texter. I affären 

väljer hon att prata engelska. Hinas studiemotivation är kanske inte lika dålig som hon säger att 

den är; även om hon inte säger sig göra lika mycket som de många av de andra på fritiden så gör 

hon alla läxor och extra utöver dem. 

Ksenia, Kalle, Xiao och Amir hade studerat svenska i sina hemländer, vilket visar på att de 

redan visste språkets betydelse och hade en bra studiemotivation innan de kom till Sverige. Att bli 

klar med kurserna C och D har gått mycket snabbt för dem, men det beror inte endast på 

motivation, språkbegåvning eller andra faktorer som påverkar inlärningen, utan även att de 

faktiskt redan hade studerat svenska innan de kom hit. Dock går det inte att veta hur mycket de 

hade lärt sig på egen hand eftersom alla förutom Xiao började på nybörjarkursen, C-kursen, och 

inte direkt på D. 

Inlärningsstrategier och det affektiva filtret 

I detta avsnitt sammanfattar jag det eleverna säger om sina inlärningsstrategier, och jag använder 

mig av både det som de säger sig göra och råd de skulle ge till andra som vill lära sig svenska 

snabbt. Jag analyserar även det eleverna säger om hur de gör för att lära sig svenska för att 

resonera kring deras affektiva filter. 

Inlärningsstrategiernas inverkan på inlärningshastigheten 

Kalle säger att läroboken kan vara tråkig och på fritiden använder han andra typer av aktiviteter 

för att lära sig mer svenska. Ksenia säger att man kan lyssna på musik och sjunga med, samt hitta 

aktiviteter som man gillar där man måste använda svenska. Xiao nämner många svenska TV-

program som hon brukar titta på som hon säger är bra, eftersom man har roligt när man tittar på 

dem, men samtidigt tränar man på språket. Hon läser även Harry Potter på svenska. Ksenia, 

Kalle och Xiao använder sig av lustfyllda sätt att lära sig svenska. Man behöver inte läsa tråkiga 

texter hela tiden för att utveckla sina språkkunskaper utan man ska hitta olika sätt för att göra det 

roligt för sig själv. 

Amir har lånat ytterligare studiematerial på biblioteket och använder sig av hemsidor på 

Internet som är riktade till andraspråksinlärare, tittar på TV, lyssnat på radio, läser lättlästa böcker 

och pratat med människor i samhället. Det viktigaste för språkinlärningen som Amir nämner är 

att man måste ha ett mål i livet som man strävar mot och kämpa och göra allt för att uppnå detta 

mål. Amir inser hur viktigt det är för språkinlärningen att ha en bra motivation. 
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Taro umgås med klasskamrater för att träna på att prata svenska, lyssnar på nyheter på lätt 

svenska, tittar på nyheter och pratar ibland svenska med sin sambo och ute i samhället. Man ska 

prata svenska med svenskar, fika och prata svenska där och gå i skolan. 

Mahmoud gör inte så mycket på fritiden för att lära sig svenska. Han talar inte så ofta svenska, 

men tittar ibland på barnprogram på TV och ibland talar han svenska med kompisar. När han 

rekommenderar vad man kan göra nämner han till exempel extra konversation utanför skolan, 

studera många nya ord varje dag, läsa tidningar, lyssna på radio och gifta sig med en svensk 

person. 

Till exempel har Soledad mer skolaktiga svar när hon ska ge råd hur man lär sig svenska bäst; 

man ska läsa svenska varje dag och lära sig många nya ord, skaffa sig rutiner, läsa mycket 

grammatik, fråga när man inte förstår någonting, anteckna nya ord och göra lite varje dag. Hon 

säger sig läsa tidningen och titta på TV för att lära sig svenska. 

För att lära sig svenska försöker Hina ibland prata svenska hemma, läsa barnböcker och titta 

på TV-program på engelska med svenska texter. När jag frågar Hina hur hon skulle 

rekommendera att man gör, svarar hon att man ska prata mycket och läsa böcker. Jämfört med 

de andra intervjupersonerna är det ett mycket kort svar. Hina har ändå blivit klar med C-kursen 

relativt snabbt och har fortfarande möjligheten till SFI-bonusen trots att hennes motivation inte 

verkar vara så bra som de andras. 

Samtliga av de som har blivit klara med studievägen på mindre än sex månader beskriver flera 

olika sätt att lära sig språket och tre av fyra använder roliga sätt att lära sig svenska. 

Framgångsrika inlärare använder fler inlärningsstrategier för att lära sig språket än de som inte är 

lika framgångsrika.66 Detta bekräftas i min studie för de som avklarat kurserna snabbt använder 

fler strategier och beskriver dessa utförligare. Den största skillnaden mellan beskrivningarna är 

just att de som klarat kursen snabbt kan exemplifiera sina inlärningsstrategier och har fler förslag 

på vad man kan göra för att tillägna sig språket snabbt. För tre av dem är det dessutom viktigt att 

det är roligt att studera svenska. 

Det affektiva filtret 

Eleverna har en positiv attityd till inlärningen av det svenska språket och säger att det är mycket 

viktigt att kunna svenska när man bor i Sverige. De flesta vill verkligen stanna och arbeta i 

Sverige, och då vill de vara delaktiga i samhället och inte bara använda något annat språk, till 

exempel engelska. Det finns en viss oro hos några av intervjupersonerna, såsom Mahmoud och 

Taro, som anser att de börjar bli gamla och vill lära sig svenska snabbt för att kunna börja studera 

eller arbeta. De känner oro inför framtiden, vilket kan leda till en mindre öppen attityd och 

således även ett högre affektivt filter, vilket är missgynnande för språkinlärningen.67 
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Två av de inlärare som avklarat kurserna mycket snabbt, Ksenia och Kalle, har en tydligt 

öppen attityd och lågt affektivt filter68: De båda säger att man ska försöka använda svenska 

språket i alla sammanhang även om man vet att ens språk är bristfälligt och inte grammatiskt 

korrekt, eftersom man annars aldrig kan säga någonting, vilket speglar ett starkt självförtroende 

och visar att man litar på sin egen kommunikativa förmåga. Att man använder språket i alla 

situationer gör det även lättare att bli bättre på svenska. 

Ansvar för språkinlärningen 

Jag frågade respondenterna vems ansvar de anser det är att de lär sig svenska, och alla andra 

förutom Soledad och Hina svarade först att det är elevens eget ansvar. Soledad säger att hennes 

man inte vill att hon ska prata som en invandrare och tar därför mycket ansvar för hennes 

språkinlärning. Hina säger att det är lärarens och hennes ansvar. Ksenia, Taro, Mahmoud, Kalle 

och Amir anser att det är elevens ansvar att lära sig svenska eftersom skolan eller läraren inte kan 

tvinga någon att lära sig om de själva inte har motivationen. Enligt Xiao räcker det inte att bara 

komma till skolan för att lära sig språket och därför är det ens eget ansvar. Dock har även skolan 

och läraren ett visst ansvar för deras språkinlärning. 

Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med denna studie var att studera hur några SFI-elever uppfattar att SFI-bonusen påverkar 

deras studiemotivation. Mina frågeställningar var följande: (1) Hur anser eleverna sig påverkas av 

SFI-bonusen? (2) Hur beskriver eleverna vad som ger dem motivation? (3) Hur speglas 

motivationen i vad de gör utanför skolan för att lära sig svenska? (4) Vilka skillnader finns det 

mellan intervjupersonerna med avseende på studiemotivation och inlärningsstrategier och hur 

påverkar dessa deras studietid? (5) Vilka elever gynnas av det ekonomiska belöningssystemet? 

Eleverna anser sig överlag inte påverkas mycket av SFI-bonusen (1). Dock anser samtliga 

elever att det är bra att man kan få extra pengar, men de flesta säger att de skulle ha studerat på 

samma sätt även om de inte hade haft möjligheten till bonusen. Bara tre av de åtta intervjuade 

säger att SFI-bonusen har påverkat deras studiemotivation, och en av dem säger att den bara har 

påverkat hans studiemotivation lite grand. De övriga kursdeltagarna nekar att de skulle ha gjort 

någonting annorlunda på grund av bonusen. I ljuset av det som min studie visar kan man inte 

säga att SFI-bonusen skulle ha fungerat som en stark motivator för kursdeltagarna – i synnerhet 

då ingen nämnde bonusen som något som motiverade dem innan jag hade ställt en direkt fråga 

om den. 

Den största faktorn som påverkar alla kursdeltagarnas motivation (2) är att få ett arbete i 

Sverige. Andra faktorer – som inte gäller alla elever – är att de vill bli delaktiga i samhället, skaffa och 
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upprätthålla relationer med människor, studera, och även SFI-bonusen påverkar några elevers motivation, 

dock var det ingen som påpekade detta innan jag explicit hade frågat ifall SFI-bonusen påverkar 

deras studiemotivation. 

En av respondenterna säger att han har bra motivation (3) men inte gör så mycket på fritiden, 

medan två andra säger att de skulle kunna ha bättre motivation, men säger sig göra mycket eller 

relativt mycket för att lära sig svenska på fritiden. Mahmoud säger att han har bra motivation och 

han strävar efter att få ett arbete som motsvarar hans utbildningsnivå, men han säger att han inte 

gör så mycket på fritiden och han kan rekommendera för andra hur man ska göra för att lära sig 

svenska men han kan inte göra det själv. Amir å andra sidan hävdar att han skulle kunna ha bättre 

motivation, men han gör mycket utanför skolan för att lära sig svenska, och han har även läst 

svenska med en privatlärare i Iran. De flesta eleverna säger sig göra mycket för att lära sig svenska 

på fritiden. De intervjuade verkar ha bra motivation och göra mycket på fritiden för att kunna 

lära sig svenska och integreras i samhället. 

Det är olika faktorer som motiverar kursdeltagarna (4), och de som avklarat en hel studieväg 

på mindre än sex månader har något fler faktorer som motiverar dem. Samtliga av dessa säger sig 

vara motiverade eftersom de vill bli delaktiga i samhället, medan detta var mindre vanligt bland de 

övriga respondenterna. Alla som har läst kurserna snabbt har således faktorer som ger dem både 

integrativ motivation och instrumentell motivation. Bland alla de intervjuade var den 

instrumentella motivationen vanligare än den integrativa. De respondenter som är klara med 

kursen och som med säkerhet kommer att få SFI-bonusen använder sig även av fler 

inlärningsstrategier än de övriga. Det vet hur man studerar effektivt och gör det också. 

De personer som gynnas av SFI-bonusen ekonomiskt (5) är framför allt de som sedan tidigare 

haft bra motivation att lära sig svenska. De andra har läst C-kursen på cirka fem-sex månader, 

vilket fortfarande ger dem möjligheten att få SFI-bonusen, men det framgår tydligt att de som 

lättast får bonusen är de som läst svenska i sina hemländer innan de kom till Sverige. De som 

gynnas är alltså de kursdeltagare som har haft motivationen att studera svenska före ankomsten 

till Sverige, och har haft möjligheten till detta – det vill säga de har haft tid och kunnat planera sin 

flytt. De har även haft kunskaper om hur man kan studera ett språk på egen hand. Dock 

förstärker SFI-bonusen vissa intervjupersoners studiemotivation och gör att de studerar mer 

utanför skolan; Soledad och Hina studerar mer för att få bonusen, vilket kan leda till att de 

tillägnar sig språket snabbare. På så sätt gynnas även dessa elevers studiemotivation av SFI-

bonusen, men det återstår att se om dessa elever kommer att få den. 
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Diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att studera hur några SFI-kursdeltagare uppfattar att 

möjligheten till SFI-bonusen påverkar deras studiemotivation. De SFI-kursdeltagare som jag 

intervjuat till min studie säger att SFI-bonusen är en bra morot, men inte anledningen till att de 

försöker lära sig svenska snabbt. Dörte Franz fann i sitt examensarbete att 55 % av dem som går 

studieväg 3 skulle få motivation om de hade möjligheten till SFI-bonusen69, men så stora resultat 

visar inte min kvalitativa studie, eftersom bara tre av åtta respondenter säger sig göra någonting 

annorlunda på grund av SFI-bonusen. 

I avsnittet Bakgrund skrev jag att det som gör att elever som läser studieväg 3 studerar SFI är 

att lära sig svenska, få ett arbete eller kunna studera vidare.70 Det som motiverar 

intervjupersonerna i denna undersökning är först och främst att de vill förbättra sina möjligheter 

till att få ett bra arbete i Sverige, eftersom språkkunskaper värderas så högt. Anmärkningsvärt är 

att ingen av eleverna säger sig ha bra motivation att studera svenska därför att de skulle kunna få 

ekonomiskt stöd, trots att deltagandet ibland är ett krav för att kunna få pengar att försörja sig 

med. Att studera SFI för att få ekonomiska förmåner är vanligare bland kursdeltagare på 

studievägarna 1 och 2.71 

Många av de intervjuade talade om att bli en del av samhället. I Grips avhandling sa de flesta 

invandrarkvinnor som intervjuats att integration betyder delaktighet i samhället.72 Med delaktighet i 

samhället menar intervjupersonerna antagligen just integration; de vill slippa utanförskapen och 

vara med och påverka i samhället i stället för att stå utanför och inte kunna vara delaktiga i sitt 

nya hemland. Om detta inte kommer att hända är det inte på grund av bristande motivation utan 

samhällsstrukturer i stort, eftersom viljan – och även språket – finns hos intervjupersonerna. Grip 

påpekar vidare att de invandrare som inte har bott så länge i Sverige tror att vägen till integration 

är arbete och svenska språket.73 Respondenter i denna undersökning verkar ha samma syn på 

vägen till samhället. Dock anser samtliga av dem att det första steget mot ett arbete i Sverige är 

behärskningen av det svenska språket. Samtliga av de som blivit klara med kurserna på mindre än 

sex månader säger att de vill komma in i samhället, som är en typ av integrativ motivation, som 

ofta anses vara mer gynnande för språkinlärningen och leda till djupare inlärning.74 

Respondenterna fick själva välja de namn som jag skulle använda i undersökningen. Det 

intressanta är att Kalle var den enda som valde ett svenskt namn efter en svensk han känner – alla 

de andra valde ett namn som förekommer i deras hemländer. Måhända tyder detta på att 
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respondenterna inte var bekväma med att välja ett svenskt namn, eller att de trodde att jag 

förväntade mig att de skulle välja ett namn från sina hemländer för att jag ville markera deras 

invandrarskap och att i undersökningen lättare kunna visa deras härkomst. 

Syftet med SFI-bonusen är att ge eleverna stimulans och förbättra deras motivation att lära sig 

svenska snabbt och på så sätt snabbare ta sig in på den svenska arbetsmarknaden,75 vilket 

antagligen inte hade behövts i fallen Ksenia, Kalle, Xiao och Amir som med säkerhet kommer att 

få bonusen eftersom de redan hade haft bra motivation innan de visste om bonusen, eftersom de 

hade studerat svenska i sina hemländer. Av de som studerar i vanlig takt och som inte har läst 

svenska i sina hemländer säger hälften att SFI-bonusen främjar deras studiemotivation. Kanske 

kommer dessa respondenter att studera kurserna snabbare eftersom de vill få bonusen. Dock 

beskriver de även andra orsaker som ger dem motivation, och de nämner inte bonusen innan jag 

frågar om den. Således är det mycket möjligt att dessa elever även utan SFI-bonusen hade haft 

bra motivation. 

Ingen av intervjupersonerna i undersökningen har tagit lång tid på sig att bli klar med C-

kursen. Detta var inte ett medvetet val från min sida, utan det enda jag visste om eleverna innan 

jag intervjuade dem var att de hade möjligheten till SFI-bonusen och att de läste kurs D. Man kan 

tänka sig att de elever som har en neutral eller positiv attityd till SFI-bonusen hellre vill diskutera 

det än om möjligheten redan passerat och man kommer inte att få pengarna. Temat blir mycket 

mer personligt om det handlar om en persons misslyckande. 

I min undersökning finns bara en person, Mahmoud, som inte kommit till Sverige för att vara 

tillsammans med sin partner. Det skulle vara intressant att jämföra kursdeltagare med olika 

bakgrunder och deras uppfattningar om motivation. Invandrare som kommer till Sverige som 

flyktingar har inte alltid lika bra förutsättningar att lära sig språket som de övriga invandrarna. I 

synnerhet gäller detta flyktingar som kommit till Sverige inom ramen för flyktingkvoten. Om man 

jämför dessa med andra invandrare har de svårare att komma in i samhället och det tar längre tid, 

vilket kan bero på flera olika orsaker, såsom psykiska påfrestningar samt inverkan som tiden på 

flyktinglägret har haft på personernas utbildningsnivå.76 År 2007 var förvärvsfrekvensen hos 

kvotflyktingar 52 % för män och 43 % för kvinnor. Motsvarande siffror för andra flyktingar var 

57 och 51 %, medan frekvensen hos infödda svenskar var 84 och 80 %.77 Skillnaden mellan 

svenskars och flyktingars förvärvsfrekvenser är alltså markant, och det skulle behövas mer 

forskning om vad som ger just denna grupp motivation att lära sig språket. 

En av anledningarna till invandrarnas arbetslöshet är att man nuförtiden ställs inför högre krav 

vad gäller språkkunskaper, men det finns andra orsaker; förändringar i näringslivet, ökade 

kompetenskrav, diskriminering, negativa attityder bland arbetsgivare samt att invandrare inte har 
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samma nätverk med betydelse för arbetslivet som infödda svenskar har.78 En negativ föreställning 

kan till exempel vara att det svenska samhället anses vara det mest jämställda samhället i världen, 

och den svenska kvinnan är jämställd mannen, aktiv och självständig, medan hennes motpol blir 

invandrarkvinnan som inte delar samma egenskaper. Den svenska kvinnan är förvärvsarbetande 

medan invandrarkvinnan oftast är van vid och nöjd med att vara arbetslös.79 Med hjälp av SFI-

bonusen kan man ge eleverna mer stimulans att lära sig svenska, men bristande språkkunskaper 

hos invandrarna är inte den enda anledningen till att invandrarna har svårare att få ett arbete. Hur 

mycket kan SFI-bonusen påverka invandrarnas sysselsättningsgrad i framtiden kvarstår att se, 

men klart är att samhället även måste sträva efter att motverka diskriminering och ändra på de 

rådande attityderna. Behöver man verkligen ha klarat SFI-kurserna för att kunna bli aktivt 

arbetssökande och få vilket arbete som helst i Sverige? 

Samhällets inställning till ämnet som studeras påverkar elevernas motivation80 och när 

kursdeltagarna på SFI ser kritiken som riktas mot SFI-utbildningen i media och i politiken kan 

det komma att påverka deras attityder till utbildningen på ett negativt sätt. Även lärarens 

förhållningssätt och attityd till eleverna påverkar elevernas attityd och således även motivationen 

eftersom attityderna påverkar studiemotivationen.81 Det är viktigt för en lärare att veta vad som 

motiverar eleverna och hur man kan påverka deras studiemotivation på ett positivt sätt. I 

synnerhet är detta av vikt för lärare med vuxna elever eftersom motivationen har en stor inverkan 

på elevernas prestationer vilket i sin tur leder till ännu bättre motivation och en positiv cirkel.82 
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Konklusion 

Samtliga respondenter i min undersökning som med säkerhet kommer att få SFI-bonusen har läst 

svenska för invandrare mycket snabbt. Av dessa har alla blivit klara med en hel studieväg på 

mindre än sex månader och jag vill kalla dem för snabba inlärare. 

Det som är gemensamt för dessa snabba inlärare är att de alla hade läst svenska i sina 

hemländer innan de kom till Sverige; Xiao, Ksenia och Kalle i form av självstudier och Amir som 

hade en privatlärare i Iran under två månaders tid. Detta tyder på att de har kunnat planera sin 

flytt till Sverige och redan innan de kommit hit insett att språket är en viktig del av att bo i ett 

annat land. De har således haft bra motivation att lära sig språket redan innan de flyttade hit. 

Samtliga hade även en person de skulle bo ihop med i Sverige. Deras studiemotivation kan då 

inte sägas bero på SFI-bonusen eftersom de fick lära sig om den när de skulle börja studera SFI, 

utan de hade redan då börjat satsa på att snabbt tillägna sig språket i deras nya hemland. Dessa 

elever är personer som har haft tid att planera sin flytt till Sverige och som för det mesta har 

sådana kunskaper som krävs för att kunna studera ett språk på egen hand eftersom tre av fyra 

hade studerat svenska på Internet och med hjälp av böcker. Ifall detta skulle fungera lika bra med 

kursdeltagare på studieväg 1 eller 2 – som inte har lika lång skolbakgrund – är tveksamt eftersom 

många saknar vana att studera och har inte lika bra studieteknik som eleverna på studieväg 3. 

Därför går det långsammare för elever med kort utbildningsbakgrund att tillägna sig språket. De 

har inte samma förutsättningar för att lära sig språket lika snabbt. Dessutom är den ekonomiska 

belöningen mindre för de som läser studieväg 1 eller 2 och blir klar med två kurser på mindre än 

ett år. 

Den viktigaste faktorn som ger samtliga intervjupersoner motivation är arbete, och om dessa 

personer inte kommer in på arbetsmarknaden handlar det inte om bristande motivation att arbeta 

eller bristande språkkunskaper. De personer som oftast får SFI-bonusen har lång skolbakgrund, 

och det är nog inte den grupp som mest behöver motivation för att kunna lära sig språket, få ett 

arbete och bli integrerade i samhället. Svårare är det för de som inte har någon utbildning från 

sina hemländer och måste börja om från början i vuxen ålder. 

Det vore intressant att fortsätta studera temat och jämföra SFI-elever på olika studievägar, det 

vill säga elever som inte har lång skolbakgrund från sina hemländer, och ta reda på hur elever 

som inte har de bästa förutsättningarna för att avklara SFI-kurserna på kort tid anser att den 

påverkar deras studiemotivation. Har elever som det genomsnittligt tar längre tid för att läsa 

kurserna bra motivation och vad är det som motiverar dem att läsa svenska? Vilka 

inlärningsstrategier är förhärskande hos dem? Det vore också intressant att studera SFI-

utbildningens dåliga rykte i media, eftersom ämnets rykte också påverkar elevernas motivation, 

och jämföra med andra skolformer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema 1: bakgrund 

- Varifrån kommer du? 

- Hur gammal är du? 

- Vilket modersmål har du? 

- Vilka andra språk talar du? 

- Hur länge har du bott i Sverige? 

- Kunde du svenska innan du kom till Sverige? 

- Vilken utbildning har du? 

- Har du familj? I Sverige? 

- Vilken SFI-kurs läser du? Början eller slutet av kursen? 

 

Tema 2: SFI-bonus 

- Vad vet du om SFI-bonusen? 

- Känner du många som har fått SFI-bonusen? 

- Får många bonusen tror du? 

 

Tema 3: attityd och motivation 

- Tycker du att det är viktigt att lära sig svenska? Varför/varför inte? 

- Har du bra motivation att lära dig svenska? Varför? 

- Hur påverkar SFI-bonusen din studiemotivation? 

- Kommer du få bonusen, tror du? 

- Vad har du hört andra elever säga om SFI-bonusen? Är det möjligt att få det eller inte? 

 

Tema 4 och 5: studieteknik och eget ansvar 

- Vad gör du för att få bonusen? 

- Vad gör du för att lära dig svenska? 

- Gör du alla läxor som läraren ger dig? 

- Läser du mer än läxorna hemma? 

- Pratar du svenska på fritiden? Med vem? 
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- Går du på extra konversation på skolan? Utanför skolan? 

- Vilka språk pratar du på rasterna? Hur mycket av varje? 

- Har du läst någon bok på svenska på din fritid? Vilken i så fall? 

- Vems ansvar är det att du lär dig svenska? 

- Vad skulle du säga till någon som vill lära sig svenska snabbt? 

 

Bilaga 2: Intervjusammanfattningar 

”Ksenia” 

 

Ksenia är 28 år gammal och kommer från Ryssland. Hennes modersmål är ryska och förutom det 

pratar hon inga andra språk förutom svenska och mycket lite engelska. I sitt hemland studerade 

hon på universitet i sex år. Hon kom till Sverige för sex månader sedan och bor med sin man 

som också kommer från Ryssland. De båda vill stanna i Sverige för resten av livet och Ksenia 

hade redan läst svenska under ca två års tid på egen hand innan hon kom till Sverige, hon hade 

läst böcker som hon hade köpt på en resa i Sverige, lyssnade på musik och tittade på svenska 

filmer. Ksenia kommer att avsluta SFI D-kursen om drygt en vecka, då det har gått fyra månader 

sedan hon började läsa SFI C. 

Ksenia vet ganska mycket om SFI-bonusen: man måste klara en hel studieväg på mindre än 

tolv månader, man får bara ha bott i Sverige i mindre än 15 månader och att man efter C- och D-

kurserna får 12 000 kr. Hon känner inga som har fått bonusen. Hon tror inte att så många får 

bonusen eftersom det inte är helt lätt att klara båda kurserna på mindre än tolv månader. 

Att det är viktigt att lära sig svenska instämmer Ksenia med till 100 %, eftersom man bor i 

Sverige, där det bor svenskar som pratar svenska. Det finns aktiviteter som kräver att man talar 

svenska och inte engelska. Dessutom blir det problem när man söker jobb om man inte kan 

svenska. Ksenia tror också att det är viktigt ur ett psykologiskt perspektiv att kunna svenska för 

att kunna trivas i Sverige. För henne var det viktigt att lära sig svenska innan hon kom till Sverige, 

och detta råd hade hon fått av sin man som sedan sex år tillbaka har bott i Sverige. 

Ksenia har bra motivation att studera svenska, och tror att alla som läser SFI vill lära sig 

svenska, men kanske inte gör så mycket åt saken. Hon vill få barn och då måste hon kunna 

svenska för att till exempel förstå barnens kompisar och att de ska förstå henne. Hon vill inte 

sitta hemma ensam, utan hon vill bo, studera och arbeta här, samt delta i olika aktiviteter och ha 

svenska kompisar. 

SFI-bonusen tänker Ksenia inte så mycket på, men hon vill klara kursen snabbt för att hon 

inte vill sitta och läsa SFI hela tiden. Hon säger att det är en bra morot för studenter, men inte så 
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viktigt för henne. Hon anser att man måste ha en egen ”erfarenhet” för att ha bra motivation. 

Hon vill även studera på universitet i Sverige. 

Ksenia vet inte säkert om hon kommer att få SFI-bonusen. (Det har dock bara gått fyra 

månader sedan hon började läsa kurs C, och är klar med kursen om en vecka, så hon kommer att 

få den eftersom hon tillhör målgruppen och hade informerats om bonusen när hon började läsa 

SFI.) Hon har hört andra elever prata om bonusen på skolan, mest att reglerna är lite oklara och 

att några hon känner inte kan få den, om de till exempel kommit till Sverige för att studera. 

Ksenia säger att hon inte gör något extra för bonusen som hon inte annars skulle göra. Det är 

en bra möjlighet på så sätt att hon till exempel kan få en bra semester för pengarna, men hon 

påpekar också att hon inte anser det är så svårt att skaffa pengar om man behöver det, utan hon 

kan hjälpa sig själv om det blir svårt ekonomiskt. 

Just nu har Ksenia bra möjligheter för att använda svenska på fritiden eftersom hon bor i ett 

hus där det bor studenter som hon pratar svenska med. Dessutom läser hon tidningar och böcker 

på svenska, lyssnar på svensk musik, läser SFI, deltar i socialt liv i Sverige och alltid tackar ja om 

hon blir bjuden till någon tillställning. Hon har även varit på möte med politiker om SFI och fått 

veta att det är många som läser länge, så hon anser det är mycket viktigt att studera. Hon gör alla 

läxor som läraren ger henne. Hon säger sig vara en ganska lat människa, men hon förstår att det 

är viktigt att göra mycket för att lära sig. Dagarna då Ksenia inte går i skolan läser hon böcker, 

tittar på TV och pratar med svenska grannar i ca tre timmar, skoldagarna blir det ca en timme 

förutom lektionstiden. Det hon gör på fritiden är inte så ”hårt”: prata, lyssna och sjunga. Om det 

är fest blir det mer svenska. Hon säger att alla svenskar hon träffat är mycket snälla, hon vågar 

prata med människor, och hon får alltid hjälp om hon det behöver. Nu läser hon på en bok varje 

dag; tidigare hade hon även läst barnböcker. Hon pratar svenska på fritiden förutom med sin 

man, som hon pratar med på ryska. På rasterna i skolan pratar hon antingen svenska eller ryska, 

men säger att det är många som pratar engelska på rasterna, men hon kan inte göra det eftersom 

hon inte pratar engelska så bra. 

Om ansvarsfrågan säger Ksenia att det är hennes, hennes mans och lärarens ansvar att hon lär 

sig svenska, dock kan inte läraren tvinga eleven att lära sig om eleven inte är mottaglig och inte 

vill lära sig svenska. 

Om någon frågade Ksenia hur man kan göra för att lära sig svenska snabbt skulle hon svara 

att man ska inte vara rädd för att prata svenska med svenskar – hon själv började göra det redan 

när hon bara kunde några ord. Hon säger även att man ska lyssna på svensk musik, hitta 

aktiviteter som man gillar där man får prata svenska. Det blir lättare och lättare. När människorna 

ser att hon har bra motivation och vill lära sig svenska vill de också hjälpa henne med språket. 
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”Taro” 

Taro är en 26-årig kvinna från Japan, och talar japanska som modersmål och engelska förutom 

svenskan. I Japan studerade hon på universitet i två år. Hon har bott i Sverige i sex månader och 

kunde ingen svenska innan hon kom hit. Hon har ingen familj här förutom sambon som är 

svensk. Nu läser hon början av D-kursen på SFI. 

Det Taro vet om SFI-bonusen är att man kan få det om man avslutar SFI på mindre än ett år 

och man kan få 12 000 kr. Hon känner ingen som har fått SFI-bonusen, men tror att alla i hennes 

klass kan få den eftersom de studerar så hårt. 

Taro anser att det är viktigt att lära sig svenska om man vill vara en del av det svenska 

samhället. Man behöver även betala skatt, arbeta och tjäna pengar, vilket är lättare om man kan 

svenska. Dessutom måste hon prata svenska för att kunna prata med sin sambos familj eftersom 

de inte kan engelska. Om man inte pratar svenska förstår man inte nyheter osv. 

Taro har oftast bra motivation att lära sig svenska, men ibland är motivationen lite sämre. Hon 

vill studera på universitet, och känner att hon börjar bli gammal och därför vill hon lära sig 

svenska snabbt så att hon hinner studera på universitet och börja arbeta innan hon är alltför 

gammal. 

SFI-bonusen brukar inte Taro tänka på; hon studerar svenska bara för att kunna studera vidare 

och skulle ändå studera på samma sätt. Hon kommer dock att bli glad om hon får bonusen. Hon 

är säker att hon kommer att få bonusen. Hon har pratar om bonusen med klasskamrater och 

berättat om den för sådana som frågat, men hon tror inte att eleverna bryr sig så mycket om SFI-

bonusen. Hon säger inte att hon gör något extra för att få SFI-bonusen. 

För att lära sig svenska använder Taro webbkursen som ingår i SFI-utbildningen, fikar med 

klasskamrater, lyssnar på Klartext och läser texten, samt tittar på nyheter på TV. Hon gör alla 

läxor som läraren ger henne. Hon läser dessutom extra grammatik och vill läsa böcker, men har 

ingen tid. Hon fick en faktabok som handlar om det hon studerat på universitet men gav upp 

eftersom det var svårt. 

På fritiden pratar hon ibland svenska med sin sambo – som även kan japanska som de oftast 

pratar med varandra. Hon brukar berätta om sin dag på svenska när de båda kommit hem på 

kvällen. I affärer försöker hon prata svenska men ofta börjar de prata engelska med henne. På 

caféer och restauranger pratar hon svenska. På rasterna i skolan pratar hon svenska med de som 

kommer från Mellanöstern och engelska med européerna, och det blir ca 40 % svenska och 60 % 

engelska. 

Enligt Taro är det hennes eget ansvar att hon lär sig svenska. Det spelar ingen roll hur bra 

läraren är om eleverna inte studerar. Lärarens ansvar är främst att hjälpa eleverna med 

grammatiken. 

Om någon frågade Taro hur man bäst kan lära sig svenska snabbt skulle hon svara att man ska 

prata svenska med svenskar, fika och prata svenska där, vara på lektionerna, lära känna sina 
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klasskamrater i skolan som gör det lättare att bo i Sverige. Det är enligt henne viktigt att lära sig 

svenska för att kunna vara glad.  

”Mahmoud” 

Mahmoud är en 28-årig man som kommer från Palestina och har arabiska som modersmål. 

Utöver arabiska och svenska talar han ryska eftersom han har studerat i ett rysktalande land på 

ryska i fem år. I Sverige har han bott i ett år och sex månader, men fick inte uppehållstillstånd 

direkt så han fick inte börja läsa SFI förrän för ca sex månader sedan. Han har två bröder i 

Sverige som har bott i Sverige ganska länge. 

Mahmoud har själv skaffat mer information om SFI-bonusen på kommunens hemsida och vet 

att man kan få den om man blir klar med en hel studieväg (C och D) inom ett år och då kan man 

få 12 000 kr. De som kan få bonusen är flyktingar, men inte de som kommit till Sverige för att 

studera eller arbeta. Dessutom måste man börja läsa SFI direkt när man får möjligheten. Han 

känner ingen som har fått bonusen, men tror att det är möjligt att få den om man studerar bra. 

Det är jätteviktigt att lära sig svenska, anser Mahmoud, eftersom man måste prata språket i 

landet som man bor i, och dessutom blir det lättare att få ett arbete och göra alla saker, såsom 

träffa nya människor. Han skulle gärna träffa en svensk kvinna. 

Det som motiverar Mahmoud mest är att han vill hitta ett arbete som motsvarar hans 

utbildning, och för att kunna få ett sådant arbete måste han läsa svenska som andraspråk B 

(gymnasienivå) och göra ett prov för att visa att han kan sitt yrke. För honom är det inte logiskt 

att ta något dåligt jobb för att han då inte hade behövt studera vid ett universitet i fem år. Han 

anser att man måste prata svenska till 100 % för att kunna arbeta som det han vill arbeta som. 

Han pratar inte engelska och det skulle han behöva göra. Han säger att han börjar bli äldre och 

vill inte vara för gammal när han ska börja arbeta. 

På frågan om SFI-bonusen påverkar studiemotivationen säger Mahmoud att den absolut inte 

gör det, men det är ändå jättebra att man kan få pengar. Det händer bara i Sverige att man får en 

gratis utbildning och dessutom pengar om man blir klar med kurserna snabbt. Mahmoud tror att 

han kommer att få bonusen, eftersom han har mycket tid kvar. Han känner inte så många 

personer så han vet inte vad andra anser om bonusen. Han gör inget extra för att få SFI-bonusen, 

utan det som motiverar honom är att han vill få VG på D-kursen så att hans fortsatta studier i 

svenska ska bli kortare. 

För att lära sig svenska går Mahmoud i skolan, och ibland tittar han på Bolibompa på TV. Han 

pratar ibland svenska med kompisar, men säger att svenskar pratar snabbt så det blir svårt att 

förstå. På rasterna pratar Mahmoud ungefär hälften svenska och hälften arabiska, och på fritiden 

pratar han inte svenska. Han säger sig göra ca 90 % av läxorna som läraren ger honom. Han läser 

inte så mycket svenska på fritiden, ibland läser han nyheter. 
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Mahmoud säger att studiemotivationen är mycket viktig när man ska lära sig svenska, det är 

upp till 80 % elevens eget ansvar att han eller hon lär sig svenska, medan resten är lärarens 

ansvar. Man måste vilja lära sig för att kunna lära sig svenska.  

När Mahmoud ska ge råd om hur man kan lära sig svenska snabbt säger han att han kan 

rekommendera, men inte göra själv. Han säger att man ska gå på Röda korsets 

diskussionsgrupper, studera minst 5-10 nya ord varje dag, titta på svenska filmer eller TV, lyssna 

på radio och Klartext, läsa tidningar, och gifta sig med svenskar, eftersom man då får träna på 

språket hela tiden.  

”Soledad” 

Soledad är en 35-årig kvinna och kommer från Chile. Hon pratar spanska och lite engelska och 

kom till Sverige med sina tre barn när hon gifte sig med en svenskchilenare. Hon har bott i 

Sverige i nio månader nu, och kunde ingen svenska när hon kom hit. I Chile har hon studerat vid 

universitet i sammanlagt sju år. Hon började läsa SFI C för sju månader sedan och är i början av 

D-kursen nu. 

Hon fick information om SFI-bonusen när hon anmälde sig till kursen, och hon vet att hon 

kan få en bonus på 12 000 kronor om hon blir klar med SFI-kurserna på mindre än ett år. Hon 

känner ingen som har fått SFI-bonusen, men hon tror att det kanske är många som får den. 

Det är jätteviktigt enligt Soledad att lära sig svenska. För att kunna få ett bra jobb måste man 

prata svenska mycket bra. Hon vill arbeta med något liknande som hon arbetade med i sitt 

hemland. 

Soledad säger att hon har bra motivation just eftersom hon vill få ett bra arbete och ett bra liv 

här i Sverige. 

Soledad hoppas att hon kan få SFI-bonusen, och den påverkar hennes studiemotivation 

mycket. Hon har pratat om SFI-bonusen med en lärare och lite med klasskamraterna. För att få 

bonusen studerar hon både i skolan och hemma. Hon gör alla läxor som läraren ger henne, och 

dessutom läser hon tidningen och tittar på svenska TV-program med text. 

På rasterna i skolan pratar Soledad svenska och känner inte ens några spansktalande personer. 

Hemma talar de spanska, men hon försöker ibland tala svenska med sin man, sina barn och 

släktingar. 

Soledad läser mycket på spanska, och försöker läsa lättlästa böcker på svenska. Hennes man 

hjälper henne mycket med språket eftersom han inte vill att hon ska prata som en invandrare. 

Om någon frågade Soledad hur man kan lära sig svenska snabbt skulle hon svara att man ska 

träna varje dag, studera mycket och lära sig många nya ord, skaffa sig rutiner, läsa mycket 

grammatik, fråga när man inte förstår, skriver ner nya ord och göra lite men varje dag.  
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”Hina” 

Hina är en 23-årig kvinna från Japan, har japanska som modersmål och talar lite engelska också 

utöver svenskan. Hon har bott i Sverige i åtta månader, och hon bor ihop med sin svenska sambo 

som även pratar japanska. I sitt hemland studerade hon lingvistik vid universitet i två år. Just nu 

läser hon SFI kurs D och är snart i mitten av kursen. Första gången hon läste svenska var i 

Sverige. 

Om SFI-bonusen vet Hina bara att man får 12 000 kronor om man blir klar med SFI:n inom 

ett år. Hon känner inga som har fått bonusen men har läst att många japaner får den. Hon tror 

inte det är många som får bonusen. 

Hina anser att det är viktigt att kunna svenska eftersom man bor i Sverige och vill skaffa jobb 

och kompisar här. 

SFI-bonusen påverkar Hinas motivation men hon säger att hon inte har bra motivation att lära 

sig svenska. Hennes sambo pratar japanska och de talar japanska hemma. Hon hoppas att hon 

kommer att få bonusen men hon vet inte. Hon har inte hört några andra elever tala om SFI-

bonusen. För att få bonusen studerar Hina mycket både i skolan och hemma. Hon säger sig alltså 

göra mer än annars för att få bonusen. 

För att lära sig svenska försöker Hina att ibland prata svenska med pojkvännen, läsa 

barnböcker och titta på TV-program på engelska med svenska texter. Hon gör alla läxor som 

läraren ger henne, men oftast gör hon inte så mycket mer än så. 

På rasterna pratar hon svenska eller engelska i skolan, och på fritiden använder hon båda 

språken också; hon har några svenska kompisar och ibland pratar hon svenska med pojkvännen, 

men i till exempel affärer pratar hon engelska. 

Hina anser att det är lärarens och hennes ansvar att hon lär sig svenska. 

Om någon frågade Hina hur man kan göra för att lära sig svenska snabbt skulle hon svara att 

man ska prata mycket svenska och läsa böcker.  

”Kalle” 

Kalle kommer från England och är 35 år gammal. Hans modersmål är engelska och han pratar 

även svenska och lite franska, som han lärde sig i skolan. Han har bott här i 7-8 månader och bor 

med sin svenska flickvän. I England studerade han drama och teater på universitet i tre år. Nu 

läser han SFI kurs D och har tidigare läst C-kursen. Vid intervjutillfället är det hans sista dag på 

SFI-skolan, där han började för fem månader sedan. 

När Kalle anmälde sig till SFI fick han höra att han har möjligheten till SFI-bonusen om han 

blir klar med kurserna C och D inom en viss tid. Han vet att man kanske kan få upp till 12 000 

kronor, men han vet inte hur mycket han själv kan få. Han säger att han tror att motivet bakom 

SFI-bonusen är att motivera studenterna att studera svenska snabbt så att de kan lära sig svenska, 

skaffa sig ett arbete och börja betala skatt. Kalle har inte träffat någon som har fått SFI-bonusen 
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och tror inte att det är så många som får det. Han vet inte vad det beror på, kanske på att det inte 

är så stor målgrupp som kan få bonusen. 

Kalle anser att det är viktigt att lära sig svenska. För honom skulle det ha varit lätt att prata 

engelska med människor eftersom alla i Sverige pratar engelska, men att man bara kan använda 

engelska i vardagssituationerna. För att få jobb och bli en del av samhället måste man prata 

svenska. Han säger att han har bra motivation att lära sig svenska just för att kunna skaffa sig ett 

jobb snabbt för att inte bo i Sverige länge utan att lära sig språket, eftersom det sedan kan ta 

längre tid att bli delaktig i samhället. Han säger att han gör mycket på fritiden för att lära sig 

svenska: han läser tidningar och lättlästa böcker på svenska, tittar på tv, lyssnar på radio, skriver 

texter och pratar ibland svenska med flickvännen. Läroboken kan vara tråkig att läsa ibland, och 

han föredrar att läsa andra mer intressanta texter på fritiden, eller se på bra tv-program eller 

filmer. 

Kalle säger att SFI-bonusen inte har påverkat hans studiemotivation: det vore bra om han fick 

det, men han började inte läsa SFI därför att han ville få pengarna, och försökte inte plugga så 

snabbt för SFI-bonusens skull. Själv trodde han inte att det skulle gå så snabbt att lära sig svenska 

och bli klar med SFI:n. Han kan inte komma på några saker som skulle ha påverkat hans 

studiemotivation på ett negativt sätt. Han tror att han kommer att få SFI- bonusen. 

Kalle har inte hört några andra elever någonsin prata om SFI-bonusen, utan första gången han 

hörde någon prata om det på skolan var när jag kom in i klassrummet och berättade om min 

studie och ville intervjua några som hade möjligheten till SFI-bonus. Han har inte heller pratat 

om det med läraren eftersom han visste allt han ville veta. 

Innan Kalle flyttade till Sverige läste han svenska på Internet (Rosetta Stone) då och då under 

ca sex månader och kände att han hade kommit längre med svenskan när han började läsa SFI. 

Att han hade studerat på egen hand innan ansåg han hjälpte honom, men det var tråkigt att han 

inte kunde prata med någon. På SFI-skolan säger han det har varit bra att han kunnat prata 

svenska med sina kompisar. 

Kalle gör alla läxor som läraren ger honom hemma och läser alltså även extra på egen hand. 

Han försöker prata svenska så mycket som det går, till exempel med hans sambos vänner, som är 

medvetna om att han vill lära sig och pratar svenska med honom, trots att de alla kan engelska. I 

vardagen behöver han inte prata så mycket svenska t ex i butiker eftersom man inte brukar prata 

så mycket med expediterna, men när det behövs så använder han svenska. Han har även deltagit i 

extra konversationsundervisning på skolan och gått på konversation utanför skolan. 

Kalle anser att det är hans eget ansvar att lära sig svenska och skolans ansvar är att hjälpa till 

och ge råd, men lärarna kan inte kolla att eleverna alltid gör sina läxor och studerar svenska 

hemma. 

Om Kalle skulle ge råd till någon som vill lära sig svenska snabbt skulle han rekommendera dem 

att prata svenska alltid de kan. Det är också bra att titta på tv och se filmer med texter först, men 

sedan ta bort texterna även om det i början är svårt och man inte förstår allt. Man kan även lyssna 
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på Klartext-nyheter och läsa intressanta lättlästa böcker eftersom man har bättre motivation när 

det man gör är intressant. Han säger att man kan prata mycket om en bra bok som han läst och 

gillat. Man ska inte heller vara rädd att säga någonting fel när man pratar, eftersom det kommer 

hända i varje fall, så det är bara att prata på.  

”Xiao”  

Xiao kommer från Kina och är 28 år gammal. Hon talar kinesiska och bra engelska. Hon har bott 

i Sverige i fyra månader. Hon har studerat engelska och ekonomi på universitet i fem år. Hon bor 

med sin svenska sambo som även pratar kinesiska. Hon hade läst svenska i Kina under ca två 

månaders tid innan hon kom till Sverige. Nu läser hon SFI D och det är hennes sista dag på SFI-

skolan. Hon började läsa svenska för tre månader sedan. Hon behövde inte läsa kurs C eftersom 

ett språktest visade att hon redan hade tillräckliga språkkunskaper. 

När Xiao anmälde sig till SFI-kursen fick hon veta att hon hade möjligheten till SFI-bonusen 

som är 12 000 kr efter D-kursen om hon blir klar med kursen snabbt. Hon tror att man har 

möjligheten till SFI-bonusen eftersom de vill motivera kursdeltagarna att bli del av samhället och 

tycker att det är bra. Hon känner ingen som har fått SFI-bonusen, men hon känner inte så många 

heller. Hon tror att många får bonusen, eftersom det i hennes klass är många duktiga elever. Hon 

har ett förslag för förbättring av SFI-bonusen; hon anser att det vore bättre om eleverna fick mer 

pengar om de fick VG på kursen. 

Xiao tycker det är viktigt att lära sig svenska eftersom hon vill bo i Sverige, vara delaktig i 

samhället och arbeta. Detta gör hon både för sig själv och sin familj. Hon ska kanske flytta 

tillbaka till Kina senare, men vill ha bra språkkunskaper som hjälper henne med hennes karriär i 

Kina. Hon har bra motivation att lära sig svenska. Hon ska fortsätta läsa svenska efter SFI-

kursen. 

Xiao studerar SFI inte för SFI-bonusens skull, hon vill verkligen lära sig svenska, men tycker 

ändå att det är bra att man kan få det. Hon tror att bonusen kan motivera eleverna till att studera 

mer. Xiao vill skaffa barn, men innan dess måste hon ha fått ett arbete och kommit in på 

arbetsmarknaden, och det motiverar henne att studera svenska mer. Ibland kan hon känna sig 

stressad när hon inte märker några framsteg i språkinlärningen. Xiao tror att hon kommer att få 

bonusen. På skolan talas det inte så mycket om SFI-bonusen. 

För att få bonusen gör Xiao inte så mycket extra, eftersom det är andra saker som motiverar 

henne mer. Hon säger att hon har bättre förutsättningar än andra som börjar läsa SFI eftersom 

hon redan kunde mycket svenska innan hon kom till Sverige. Hon läste en internetkurs i svenska 

i tre-fyra månader innan hon kom hit. Hon visste att hon skulle flytta till Sverige och ville 

förbereda sig inför flytten. 

Xiao läser böcker, i början var det barnböcker men nu läser hon även Harry Potter på svenska. 

Hon var frustrerad i början av boken men insåg senare att det blev lättare att förstå. Tittar på 

svensk TV, läser nyheter, tycker det är roligt när man hittar bra svenska TV-serier att titta på, 
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såsom Äkta människor, Sveriges mästerkock, Melodifestivalen och På spåret. Hon tycker det är bra 

eftersom hon kan träna på att förstå svenska och det är roligt att titta på programmen. Hon 

nämner även SFI-kursen. Hon gör alla läxor som läraren ger henne och övar extra på grammatik. 

Hemma talar Xiao svenska och kinesiska med sin sambo. Hon talar svenska med sambons 

kompisar och kollegor. Hon märker att de talar långsammare och tydligare när de pratar med 

henne. På rasterna i skolan pratar hon bara svenska. 

Xiao tycker att det är elevens eget ansvar att man lär sig svenska, eftersom det inte räcker att 

bara komma till skolan. 

Om Xiao får frågan om vad hon skulle säga om någon kom till henne och frågade hur man 

ska göra för att lära sig svenska snabbt skulle hon svara att man ska titta på bra TV-serier, lyssna 

på Klartext efter att man läst sammanfattningen och slagit upp nya ord, först lyssna, sen prata, 

sen läsa och sen skriva. Man ska lära sig på samma sätt som barn gör det när de tillägnar sig sitt 

första språk. Man ska även läsa böcker och tidningar. Hon skriver även texter, rättar dem själv 

med rättstavning i Word och sedan får sambon rätta texten.  

”Amir” 

Amir är en 30-årig man från Iran och har persiska som modersmål. Förutom persiskan talar han 

flytande engelska. Han har bott i Sverige i 7-8 månader. Han har studerat biologi på universitet i 

fyra år. Han har en släkting i Sverige som bott här i över tjugo år. Även hans fru bor i Sverige, 

men de har inga barn än. Han har läst SFI i fem månader och nu läser han SFI-kurs D och det är 

hans sista dag på D-kursen. Innan han kom till Sverige hade han läst svenska med en privatlärare 

i Iran under två månaders tid. 

När Amir gick till CVL fick han veta att han har möjligheten till en bonus som kommunen 

betalar och beloppet är 12 000 kronor. När han fick höra det pratade han med alla sina kompisar 

som är studenter och de berättade att de inte kan få pengarna eftersom de är studenter. Sedan 

sökte han mer information på Internet och har fått mycket information på till exempel 

kommunens och Skolverkets hemsida med kommunen som hans främsta informationskälla. Han 

känner ingen som har fått SFI-bonusen. Han tror att det är många som har möjligheten att få 

bonusen men han vet inte hur lång tid kurserna brukar ta. Han säger att syftet med SFI-bonusen 

är att ge eleverna motivation så att de kan hitta ett arbete och komma in i samhället. Eleverna på 

skolan vet inte så mycket om SFI-bonusen.  

Amir tycker det är viktigt att lära sig svenska för att vara en del av samhället och kunna vara i 

kontakt med samhället på deras modersmål. Han anser att man får bättre bemötande från 

samhället när man talar landets språk. När man har bestämt sig för att stanna i Sverige måste man 

lära sig språket, även om svenskar kan engelska. Amir säger att han inte haft så bra motivation 

som han kunde ha haft att lära sig svenska men att han har studerat mycket; kommit till skolan, 

läst lättlästa böcker, lyssnat på radio, tittat på TV och pratat med människor i samhället. Han har 

även gjort en webbkurs. Han har även använt sig av extra studiematerial som han lånat från 
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biblioteket samt hemsidor såsom digitalaspåret, lexin.nada och bildlexikon. Han säger att det är 

viktigt att repetera så att man inte glömmer det man har lärt sig. Amir gör även alla läxor som 

läraren ger honom, och är alltid en lektion före eftersom han läst i boken innan läraren ska gå 

igenom ett kapitel. Han går även på extra konversation på skolan för att öva på att prata. 

SFI-bonusen påverkar inte Amirs studiemotivation så mycket. Han är i Sverige med sina egna 

pengar och tror att det är viktigare för de som inte har så mycket pengar att de kan försörja sig. 

Han förstår att det är viktigt att stimulera elever, men han säger ändå att det beror på hur mycket 

SFI-bonusen kan påverka ens studiemotivation. Amir tror att han kommer att få bonusen. Han 

säger att han tänkte på bonusen på C-kursen, men när han fick felaktig information om att han 

inte kunde få den tänkte han inte på den längre. När han jämför hur mycket han gjorde när han 

trodde att han hade möjligheten till SFI-bonusen och när han inte trodde det säger han att han 

kämpade mer för att få pengarna och kunna avsluta kursen tidigare. 

Det som ger Amir motivation är att han vill starta ett eget företag med sin fru och de behöver 

lära sig svenska. Det finns inget liknande privat företag i Sverige och de har redan hittat en 

investerare. Det finns inga saker som påverkar honom negativt. 

På fritiden pratar Amir svenska bara med en kompis och sin släkting som bor i Sverige. På 

offentliga platser försöker han alltid att prata svenska nuförtiden, i början föredrog han att prata 

engelska eftersom han kände sig osäker. På rasterna i skolan talar han svenska förutom med några 

få klasskamrater som kommer från Iran. 

Amir anser att det är hans ansvar att lära sig svenska, det är ingen annan som kan se till att han 

lär sig svenska. Skolan har också ansvaret att erbjuda bra undervisning och bra studiematerial. 

Om Amir ska ge råd till någon som vill lära sig snabbt säger han att personen måste ha ett mål 

i livet som han eller hon strävar efter, man måste kämpa och försöka att göra allt för att nå sitt 

mål. Man måste ha tid att planera sina studier. Man kan använda datorer och Internet, titta på 

svensk TV och engelska filmer med svensk text, man kan använda bildlexikon, och han säger att 

han tror att ord sätter sig bättre i hjärnan om man kan kombinera dem med bilder. Man ska även 

prata mycket med klasskamrater och ute i samhället. Man kan lyssna på svensk radio när man till 

exempel kör bil, exempelvis kan man lyssna på Klartext-nyheter.  


