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1 Inledning 

Det är nuförtiden ett mycket vanligt fenomen att flytta från sitt ursprungliga land och bosätta 

sig i en ny språklig och kulturell miljö. Detta kan människor göra av såväl olika individuella 

som många gånger strukturella anledningar (t.ex. krig). Att lära sig det nya landets språk blir 

mer eller mindre en nödvändighet, och den process som det innebär att tillägna sig ett 

andraspråk (L2) är långtifrån enkel. 

 En vedertagen observation bland forskare och lekmän är att barn kan uppnå en 

behärskningsnivå av andraspråket som kan liknas vid modersmålstalares. Detta verkar vara 

betydligt svårare för vuxna inlärare, och bland dem kan man konstatera stora individuella 

skillnader när det gäller behärskningsnivån av målspråket. 

  En uppsjö av faktorer av olika karaktär (t.ex. affektiva, kognitiva, 

sociolingvistiska, biologiska) anses kunna bidra till att förklara varför olika 

andraspråksinlärare utvecklar sina färdigheter och kompetens i så olika grad och med mer 

eller mindre framgång. Forskningen visar att motivation är en av de individuella affektiva 

faktorer som spelar en viktig roll vid inlärningen av ett andraspråk (Abrahamsson, 2009: 

205ff). Motivationen är avgörande när en individ bestämmer sig för att lära sig ett andraspråk 

och den liknar en motor som håller själva inlärningsprocessen vid liv.  

 Trots att ett stort antal människor lägger ner mycket tid på att lära sig ett 

andraspråk så är det relativt få som når en språkfärdighetsnivå som tillfredställer dem själva 

helt, utan reservationer. Av denna anledning associeras andraspråksinlärning i människornas 

tankar med uppfattningar av någon grad av inlärningsmisslyckande (Dörnyei, 2001: 57). Den 

här uppsatsen tar avstamp i några vuxnas erfarenhet av att lära sig svenska som andraspråk 

och undersöker deras subjektiva upplevelse av hur inlärningen har gått samt deras eventuella 

motivation till framtida studier i svenska. 

   

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka några vuxnas erfarenhet av att 

lära sig svenska som andraspråk. Informanterna i undersökningen har utländsk bakgrund, de 

har bott i Sverige i minst tio år och de har alla påbörjat inlärningen i vuxen ålder. Intresset 

ligger i hur de ser på sina uppnådda resultat i svenska, vilken uppfattning av framgång eller 

misslyckande de har av dessa resultat, vilka kausala faktorer de tillskriver sina resultat, och 
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till sist om de idag känner sig motiverade till att i någon form satsa på vidare formella studier 

i svenska.  

   

1.2 Frågeställningar  

De specifika frågor som jag vill undersöka är följande: 

1. Hur upplever vuxna inlärare sin egen svenska idag? 

2. Vilka faktorer tillskriver vuxna inlärare sin framgång eller misslyckande med att lära sig 

svenska?  

3. I vilken mån känner sig de vuxna inlärarna motiverade att fortsätta studera svenska? 

4. Kan man relatera informanternas eventuella motivation för framtida insatser till de faktorer 

som de ser som ansvariga för deras tidigare resultat av studier i svenska? 

 

1.3 Disposition 

Efter inledningen med syfte och frågeställningar presenterar jag i kapitel två den teoretiska 

bakgrunden för uppsatsen. I kapitel tre redogörs för undersökningens metod och material, 

informanterna presenteras och en redovisning för hur jag har fått tillgång till dem läggs fram. 

Därefter följer undersökningens resultat som sedan analyseras och diskuteras i det femte 

kapitlet. Uppsatsen avslutas i kapitel sex med en kort genomgång av resultatet och metoden 

samt förslag till vidare forskning. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Jag kommer i det här kapitlet att redogöra för den teoretiska ram som ligger till grund för min 

undersökning. Först definierar jag begreppet motivation, sedan redogörs för attributionsteorin. 

Därefter presenterar jag tidigare forskning om attribueringar inom L2-motivationsstudier och 

slutligen ges en överblick över andraspråksinlärning i vuxen ålder. 

 

2.1 Motivation 

Begreppet motivation används brett både i vardagliga och i mer professionella kontexter utan 

tvekan om dess betydelse, men när man försöker beskriva det på ett mer precist sätt skiljer sig 

meningarna åt bland forskare om i princip alla aspekter som har att göra med motivation. 

 De flesta forskarna skulle däremot samtycka till att motivation per definition har 

att göra med inriktning och omfattning av mänskligt beteende. Detta innebär alltså val, 

uthållighet och ansträngning relaterade till en specifik handling. Med andra ord kan man säga 
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att motivation ligger bakom varför man bestämmer sig för att göra någonting, hur länge man 

är beredd att hålla på med det och hur mycket man anstränger sig (Dörnyei, 2001:8).  

 En aspekt som spelar en avgörande roll när man undersöker motivationen hos en 

individ är tiden. Att lära sig ett andraspråk kan ta en väldigt lång tid, och man kan förvänta sig 

att motivationen ändrar sig beroende på en mängd interna och externa faktorer som kan 

påverka individen. En förståelse för motivationen som en dynamisk process med olika faser i 

ett tidsperspektiv är därför viktig (Dörnyei, 2001:16). 

 Zoltán Dörnyei och István Ottó (1998) har utvecklat en modell för L2-

motivation som beskriver motivationens utveckling över tid. I deras modell skiljs tre faser i 

motivationens process: en fas före handlingen, själva handlingen och en tredje fas efter 

handlingen. Det finns alltså en handlingssekvens då motivationen i första hand måste 

genereras: ursprungliga önskningar och förhoppningar förvandlas i första hand till mål.  Dessa 

mål blir sedan avsikter som i sin tur leder till en handling. Handlingen måste hållas vid liv, 

dvs. motivationen under den här fasen måste hållas uppe.  Förhoppningsvis leder denna 

handling till uppfyllelse av de mål man har satt. Slutligen, efter att handlingen har utförts, 

äger en utvärdering av hur det hela har gått rum. 

 Den här uppsatsen rör bland annat en aspekt som har att göra med den tredje 

fasen i modellen, nämligen de faktorer som informanterna tillskriver sina resultat av att lära 

sig svenska. Dessa anses påverka den typ av aktiviteter som individerna kan känna sig 

motiverade att utföra i framtiden. Denna fas börjar efter att individen har nått sitt mål dvs. 

efter att individen har avslutat handlingen, i detta fall att formellt lära sig svenska som 

andraspråk. Individen utvärderar sina resultat och får en uppfattning om sin egen framgång 

och vad som kan tänkas ligga bakom den. Under den här fasen påverkas motivationen av bl.a. 

vilka faktorer individen tillskriver sina resultat, hur individen uppfattar sig själv 

(självförtroende) och vilken feedback individen har fått av omgivningen (Dörnyei, 2005:85).  

 

2.2 Attributionsteorin 

Ett psykologiskt perspektiv som kan kasta ljus över de faktorer som inlärare ser som 

ansvariga för sina framgångar eller misslyckanden vid inlärning av ett annat språk är 

attributionsteorin. Teorin kom under 80-talet att uppta en särskild status bland 

motivationsteorier inom psykologin och den har direkt att göra med det sätt på vilket individer 

bildar en egen uppfattning om framgång och misslyckande i sina liv (Dörnyei, 2005:79). Den 

mest framstående representanten för teorin har varit Bernard Weiner. Teorin vilar på tanken 
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att individer strävar efter att förstå varför ett visst resultat har nåtts eller inte (Weiner, 

1986:18). En viktig ansats i teorin är att individernas beteende delvis är förutbestämt av de 

faktorer som de ser ligga bakom tidigare resultat. Dessa faktorer kallas i detta sammanhang 

för attribueringar. Olika faktorer kommer att påverka individens framtida beteende på olika 

sätt. Om man t.ex. tillskriver misslyckande med en viss uppgift till ens egen låga förmåga 

eller till uppgiftens svårighet finns det större risk att man inte försöker klara den uppgiften 

igen. Otur eller humör har inte lika avgörande effekt på individens förväntan på framgång i 

framtiden.  Tror man däremot att problemet ligger i att man inte har ansträngt sig tillräckligt 

mycket, eller att man inte har använt sig av en bra inlärningsstrategi så finns det större chans 

att man försöker igen med uppgiften (Dörnyei, 2005:79). Detta innebär att individens 

förväntan på framgång i framtiden påverkas av den typ av attribueringar som man har gjort 

(Weiner, 1979:9).  

 Som det antytts ovan identifierade Weiner till en början återkommande faktorer 

till vilka människorna tillskrev sina resultat då de försökte klara en uppgift. Dessa faktorer 

var: förmåga, ansträngning, uppgiftens svårighet och tur. Sedan dess har mycket forskning 

fokuserat på dessa fyra aspekter även om många studier har visat att det finns fler utöver 

dessa som kan uppfattas som ansvariga för en individs framgång eller misslyckande.  

 En viktig utveckling inom attributionsteorin är att man har tillagt 

attribueringsdimensioner. Dessa hjälper till att identifiera vilka egenskaper olika 

attribueringar har. Weiner (1986: 44ff) föreslog till en början två dimensioner för de kausala 

faktorerna: lokalisering av orsak som hade att göra med inlärarens uppfattning av en orsak 

som intern eller extern dvs. med sitt ursprung i själva individen eller inte, och en annan 

dimension, stabilitet, som står för orsakernas potentiella ombytlighet över tid. Detta illustreras 

i tabell 1: 

 
Tabell 1 
Weiners ursprungliga attribueringsmodell  

 Lokalisering av orsak 

Intern Extern 

Stabil förmåga uppgiftens svårighet  

Instabil  ansträngning tur 

(Efter Williams och Burden, 1999:194) 
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Weiner beskriver samspelet mellan dessa två dimensioner och förmåga och ansträngning på 

följande sätt: förmåga uppfattas som mer bestående än ansträngning, och resultat som har 

tillskrivits förmåga kan bättre förutse framtida resultat. Anser man däremot att ett tidigare 

resultat har varit en produkt av ansträngning har detta mindre betydelse för förväntningarna 

att kunna uppnå framtida resultat eftersom ansträngning uppfattas som mindre stabil. Förmåga 

och ansträngning verkar vara de mest vanligt återkommande angivna orsakerna, med andra 

ord, resultat upplevs ofta bero på vad en individ kan göra och på hur mycket en individ 

anstränger sig.  

 En tredje dimension lades till senare, nämligen, kontroll.  Den har att göra med 

graden av kontroll som en individ har över de faktorer som har lett till ett visst resultat. Detta 

innebär att individen kunde ha gjort på ett annorlunda sätt. Ansträngningen kontrolleras av 

individen, individerna är ansvariga för hur hårt de har försökt med att göra någonting. Man 

kan inte kontrollera egenskaper som man har ärvt, t.ex. förmåga, inte heller går det att 

kontrollera ickestabila tillstånd som sjukdom. Däremot anses ansträngning som den mest 

kontrollerbara orsaken bakom resultat. Följaktligen konstruerades en tredimensionell modell 

för attribueringar som illustreras i tabell 2: 

 
Tabell 2 
Orsaker till framgång och misslyckande klassificerade enligt lokalisering, stabilitet och kontroll 

 Lokalisering av orsak 
Intern Extern 

 Stabil Instabil Stabil Instabil 

Kontrollerbart 
normal 

ansträngning 
tillfällig 

 ansträngning 
lärarens-
partiskhet    

hjälp 
av andra 

Okontrollerbart Förmåga humör Uppgiften tur 
(Fritt efter Williams och Burden, 1999:195) 

 

 Attributionsteorin föreslår sammanfattningsvis att man kan förstå individernas sätt att närma 

sig en inlärningsuppgift i termer av: (a) om individerna ser de viktigaste orsakerna till sina 

framgångar eller misslyckanden som kommande från sig själva eller från andra, (b) om detta 

anses vara en permanent egenskap eller inte, och (c) om en förändring anses vara under 

individernas kontroll eller inte. 
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2.3 Attribuering och andraspråksinlärning 

Om man beaktar den teoretiska betydelse som attribueringar har inom L2-motivation så är det 

anmärkningsvärt hur lite man har forskat inom detta område. Dörnyei (2001:57) påpekar att 

man har ägnat relativt lite uppmärksamhet åt de faktorer som inlärare anser stå bakom sin 

framgång eller misslyckande med att lära sig ett nytt språk trots det faktum att sådana 

attribueringar har konsekvenser för motivationen till nya insatser (t.ex. i form av fortsatta 

språkstudier).   

 En av anledningarna till att det saknas mer forskning inom detta område är, 

enligt Dörnyei (ibid.), att L2-motivationsforskningen har dominerats av kvantitativa studier, 

och att effekterna av de tillskrivna kausala attribueringarna till framgång eller misslyckande är 

komplexa och varierar beroende på vilka typer av attribueringar det handlar om, vilken 

attribueringsstil inläraren har, och slutligen vilka förutfattade meningar inläraren har. Studier 

som bygger på enkäter med svarsalternativ kan inte riktigt göra rättvisa åt denna komplexa 

process.  

 Dörnyei (2001:58) pekar dock på två småskaliga studier av Williams och 

Burden (1999) och Ushioda (1996) som öppnar för vidare forskning och som kastar ljus över 

den kausala attribueringsprocessen när det gäller andraspråksinlärare. 

 Ushiodas intervjustudie av irländska studenter av franska visar att attribueringar 

spelar en viktig roll i studenternas L2-motivation.  I enlighet med Weiners teori konstaterar 

Ushioda att motivationstänkande omfattar två attributionsmönstren: (a) positiva L2-resultat 

tillskrivs till personlig förmåga eller andra interna faktorer (t.ex. ansträngning, perfektionism), 

och (b) negativa L2-resultat eller avsaknad av framgång tillskrivs tillfälliga (icke-stabila) fel 

som kan övervinnas (t.ex. avsaknad av ansträngning och avsaknad av umgänge med L2-

talare). 

 Williams och Burdens studie av skolbarn koncentrerar sig på 

utvecklingsaspekter av L2-inlärarnas attribueringar. Deras intervjuer visar tydliga skillnader 

bland barn i olika åldrar när det gäller vilken uppfattning av framgång de har samt vilka 

attribueringar till framgång och/eller misslyckande de gör: (a) 10–12-åriga barn uppfattade 

koncentration och lyssnande som de viktigaste anledningarna till L2-framgång, (b) äldre barn 

gav ett bredare urval av attribueringar däribland förmåga, grad av arbete, omständigheter och 

påverkan av andra.  
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2.4 Andraspråksinlärning i vuxen ålder 

I det följande redogörs kort för vad forskningen har kommit fram till när det gäller vuxnas 

andraspråksinlärning. Framställningen bygger på Viberg (1993: 72ff.) och Abrahamsson 

(2009: 222 ff.). 

 Många studier finns om hur vuxna lär sig ett andraspråk. Om man beaktar den 

slutliga språkbehärskningen så förekommer bland vuxna inlärare en större variation än vad 

det gör bland yngre åldersgrupper. Orsaken till detta är främst skillnader av psykologisk 

(motivation) och social natur (kontakt med talare av målspråket). Förutsättningar att lära sig 

ett andraspråk är kopplade till skillnader i utbildningsbakgrund, studievana och tidigare 

erfarenhet av andraspråksinlärning. 

 Vuxna inlärare har ett fullt utvecklat förstaspråk när de börjar med inlärningen 

vilket medför att de kan överföra vissa allmänna principer för hur språk är uppbyggda från 

modersmålet till målspråket, särskilt på diskursnivå (t.ex. kunskap som har att göra med hur 

man skriver en berättelse).   

  Vuxna visar en god förmåga att lära sig andraspråk, men trots detta stannar 

många på en tidig utvecklingsnivå. De kan till och med stå där efter många år av vistelse i det 

land där språket talas. Oftast är den främsta orsaken till detta bristande kontakt med infödda 

talare av språket och möjligheter att använda språket kommunikativt. 

  Det går enkelt att konstatera att vuxna inlärare inte uppnår en nivå av 

behärskning av andraspråket liknande den nivån en modersmålstalare har. Det är väldigt 

sällan man träffar en vuxen som har tillägnat sig andraspråket på en sådan nivå att 

modersmålstalare inte märker bakgrunden av den icke-infödda talaren. Hur snabbt man lär sig 

andraspråket kan också vara väldigt olika från individ till individ.   

 Forskningen om ålderns betydelse för inlärningen har i mycket fokuserat på 

frågan om det finns en kritisk period för språkinlärning. Lenneberg (1967) var den första med 

att postulera en biologiskt baserad hypotes som går ut på att språkinlärning måste äga rum 

inom en viss period tidigt i livet om inlärningen ska ske automatiskt, bara utifrån språkligt 

inflöde, samt om slutresultatet ska vara helt likt de inföddas språk. Forskarna är oeniga om 

språkinlärning överhuvudtaget är biologiskt begränsad. Vissa påstår att barns överlägsenhet 

gentemot vuxna inlärare kan förklaras med att barnets hjärna har en hög grad av plasticitet 

och flexibilitet, andra hävdar att skillnader i slutresultat mellan tidiga och sena inlärare 

förklaras utifrån sociala och psykologiska faktorer. Bland förespråkare av den biologiska 

förklaringen råder det även oenighet angående den kritiska periodens slutpunkt. Lenneberg 
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antog att det var vid 12-13 år, andra som Johnson & Newport (1989) föreslog 6-7 år som en 

kritisk ålder. Ytterligare andra antar att det finns multipla kritiska perioder för olika språkliga 

nivåer (fonetik/fonologi/morfosyntax). I andraspråkssammanhang används termen känslig 

period därför att de negativa effekterna av en sen början inte är lika drastiska som vid 

förstaspråksinlärning.  

 Den initiala inlärningshastigheten har också diskuterats bland forskarna. Det har 

konstaterats att tonåringar och vuxna gör snabba framsteg i början av inlärningen, snabbare än 

vad barn kan göra, men dessa yngre barn passerar ganska snabbt de vuxna inlärarna. De som 

påbörjat inlärningen vid 3-5 årsåldern når efter ett par år ett flyt, ett uttal, en kommunikativ 

färdighet och grammatisk intuition i andraspråket som är de vuxnas inlärare överlägsna. När 

dessa barn blir tonåringar och sedan vuxna, uppvisar deras behärskning av andraspråket en 

sådan nivå att den kan likställas med infödda talares behärskning. Språket hos de som 

påbörjade inlärning i tonåren eller vuxen ålder kommer med största sannolikhet och i olika 

grad att karakteriseras av brytning och målspråksavvikelser. Enligt Abrahamsson (2009) är 

det som är relevant för en prövning av inlärningsålderns betydelse i allmänhet hur 

andraspråket blir i slutändan, inte hur snabbt yngre och äldre inlärare har tillägnat sig det. 

  Abrahamsson (2009) ger en översikt över forskningen om kopplingen mellan 

startålder och slutlig behärskningsnivå som inte ska återges här. Sammanfattningsvis 

konstaterar författaren att ingen studie har lyckats identifiera en enda individ som påbörjat sin 

inlärning som vuxen och som trots detta lyckats nå en sådan L2-behärskning så att den ur alla 

aspekter kan beaktas som identisk med den behärskningen hos infödda talare. Biologiska 

mognadsfaktorer är idag den mest troliga förklaringen till detta. 

 På senare tid har det gjorts en viktig iakttagelse, nämligen att möjligenheten för 

vuxna inlärare att nå en infödd nivå i målspråket kan tyckas vara kopplad till en hög grad av 

språkbegåvning (Abrahamsson, 2009: 232). 

 

3 Metod och material 

Metoden i min undersökning är kvalitativ eftersom jag syftar till att nå en förståelse för var 

och en av informanternas subjektiva upplevelser av och reflexioner om sin erfarenhet av att 

lära sig svenska som ett andraspråk. En kvalitativ ansats innebär att det specifika lyfts fram i 

stället för det generella.  

Intervjun är ett exempel på en utpräglat kvalitativ metod karakteriserad av ett arbete med få 

informanter, mer ingående frågor och större flexibilitet (Lagerholm, 2005:53). Då mitt 
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intresse låg i att undersöka den subjektiva upplevelsen av informanternas erfarenhet av att lära 

sig svenska har jag utfört åtta halvstrukturerade intervjuer. Med detta menas att tre stora 

frågeområden bestämdes i förväg och några centrala frågor likaså (se bilaga). Frågorna inom 

varje område var öppna, dvs. utan svarsalternativ, och de lämnade utrymme för följdfrågor 

som kunde leda till en djupare förståelse av ämnet.  

 Frågeområdena följde i en viss, förutbestämd ordning eftersom de har en logisk 

temporär sekvens från den tid då informanterna började med sin inlärning av svenska till idag 

då informanterna reflekterade om resultat och motivation till framtida insatser. 

  Jag började med att ställa mer generella frågor för att få dels 

bakgrundsinformation om de intervjuade och dels för att komma in i ämnet och skapa en 

förtrolig atmosfär. Frågorna kretsade kring aspekter som t.ex. varför man lärde sig svenska, 

hur den formella utbildningen såg ut (skolor, kurser, etc.), minnen av den tiden, graden av 

svårighet som uppgiften innebar, motivationen till att lära sig svenska, faktorer som hjälpte 

under inlärningstiden.  

 Sedan koncentrerades frågorna om informanternas svenska idag, deras 

utvärdering av det språket de har idag, sett som ett resultat efter den formella inlärningen, 

samt om den känslan av framgång med sina resultat som de har idag. Slutligen ställdes frågor 

om informanternas motivation till fortsatta studier i svenska i en formell kontext.     

  Materialet som ligger till grund för analysen är åtta individuella 

halvstrukturerade intervjuer som alla genomfördes inom loppet av tio dagar och som varade 

mellan trettiofem och fyrtiofem minuter var. I det följande redogör jag för hur jag har fått 

tillgång till materialet samt vilka mina informanter är.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 De åtta individer som ingår i undersökningen är personer som jag har haft tidigare kontakt 

med i skolsammanhang eftersom vi alla har barn som går i samma skola. Vi umgås inte på ett 

mer personligt plan vilket jag såg som en fördel för intervjun.  

 Jag tog inledningsvis personlig kontakt med var och en av de åtta informanterna 

och frågade dem om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Jag berättade i stora drag om syftet 

med intervjun och fick omedelbart ett positivt svar. Utan större förhinder kunde vi komma 

överens om plats och tid för vår träff. Alla informanter utom en föredrog att bli intervjuade 

hemma hos sig själva. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan. Jag 

tydliggjorde för de intervjuade att deras riktiga namn inte skulle komma fram.  
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3.2 Informanter 

 Gruppen av informanter kom att utgöras av åtta vuxna kvinnor i åldrarna 35 till 49 som har 

bott i Sverige mellan 10 och 26 år och har alla utom en påbörjat inlärningen i vuxen ålder. Vid 

tidpunkten för intervjun hade informanterna för länge sedan avslutat sin formella utbildning i 

svenska och alla var upptagna antingen av studier eller av arbete vid sidan om familjelivet. 

Nedan presenterar jag dem under fiktiva namn:  

 

Ewa, 49 år gammal, född i Polen. Hon träffade sin blivande man i Sverige och har snart bott i 

tjugosex år i Sverige. Hon var redan utbildad sjuksköterska när hon flyttade till Sverige och 

fick lov att jobba som undersköterska tills hon så småningom kompletterade sin utbildning 

och fick sjuksköterskelegitimation i Sverige. Ewa läste 9 månader svenska på sfi1 samma år 

som hon flyttade till Sverige. Därefter tog hon en mer avancerad kurs, en påbyggnadskurs, 

även den inom sfi, och därmed var hennes formella språkstudier avslutade. Hon är nöjd med 

det livet hon har haft i Sverige och trivs bra på sitt jobb. Hon har tre barn. Med dem pratar 

hon polska hemma, även om det förekommer en del svenska också. 

 

Heike, 45 gammal, född i Tyskland. Hon flyttade tillsammans med sin man till Sverige för 

tolv år sedan. Båda är fysiker, men Heike jobbar idag som teknisk översättare. Det är ett 

ensamt jobb men hon är med i ett nätverk av översättare med vilka hon är i kontakt dagligen. 

Innan hon flyttade till Sverige hade hon gått en kort kurs i svenska på folkhögskolan i 

München, där lärde hon sig språkets grunder. Heike anmälde sig till sfi direkt efter att ha 

kommit till Sverige, hon läste där i åtta veckor och hann ta det första provet. Sedan började 

hon arbeta som översättare. Idag har hon två barn och det språk som gäller hemma är tyska. 

 

Marta, 41 år gammal, född i Polen. Hon har bott i Sverige i 20 år. Hon kom till Sverige för att 

öva svenska eftersom hon på den tiden läste nordiska språk i Polen. Hon fick ett sommarjobb i 

Sverige och därmed möjligheten att öva språket. Under den första sommaren i staden läste 

hon mycket svenska själv, lånade böcker på stadsbiblioteket och försökte öva muntligt så 

mycket som möjligt. Efter en del turer mellan Polen och Sverige stannade Marta i Sverige och 

läste vidare svenska på Folkuniversitet. Hennes mål var då att klara det så kallade rikstestet 

för att senare kunna läsa på universitetet. Hon utbildade sig så småningom till sjukgymnast. 

                                                             
1
 Sfi: svenska för invandrarundervisning (introduktionskursen för vuxna invandrare). 
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Marta har tre små barn idag med vilka hon pratar uteslutande polska. Hon kommer att arbeta 

som sjukgymnast för första gången nästa sommar vilket glädjer henne enormt.  

 

Jing, 43 år gammal, född i Kina. Hon träffade sin blivande man i Kina där han läste kinesiska. 

Själv var Jing då lärare i engelska och höll på att vidareutbilda sig. Hon har bott i tretton år i 

Sverige och har idag två barn. Jing läste först svenska på sfi i tre månader. Sedan gick hon 

vidare till komvux, där hon läste ett treårigt gymnasium. Detta gjorde det möjligt för henne att 

söka till universitet och ta en lärarexamen. Jing trivs väldigt mycket i Sverige idag, hon 

arbetar som fritidspedagog. Hemma försöker hon prata mandarin med sina två barn, men det 

blir enligt henne mest en blandning. 

 

Zuzanna, 35 år gammal, född i Polen. Hon har bott i Sverige i tio år. Hon kom till Sverige 

som utbytesstudent och träffade då sin blivande man. På den tiden studerade hon sociologi i 

Polen. 2001 flyttade hon definitivt till Sverige och läste svenska under en kort tid på sfi och 

komvux. Sedan fortsatte hon att läsa på universitet för att komplettera sin polska utbildning. 

Idag är hon färdigutbildad socionom, men har inte hunnit arbeta som det än. Hon jobbar 

sporadiskt som personlig assistent och har idag fem små barn som tar nästan all hennes tid i 

anspråk. Med dem pratar hon polska hemma.  

 

Jiamei, 47 år gammal, född i Taiwan.  Hon hade bott i Tyskland i tio år innan hon flyttade 

tillsammans med sin tyske man till Sverige för tolv år sedan. Innan hon kunde börja på sfi 

gick hon en kurs i svenska på Folkuniversitetet. Hon läste så småningom svenska och andra 

ämnen på komvux samt en förberedelsekurs inför högskolestudier (aspirantutbildning), hon 

ville förbereda sig för yrkeslivet. Jiamei undervisar i kinesiska både på högstadiet och på 

gymnasiet idag. Hon gillar sitt arbete och är i full gång med att samtidigt läsa för att bli 

behörig lärare i tyska och kinesiska. Hemma pratar hon mandarin med sina två barn och tyska 

med sin man. 

 

Siriwan, 48 år gammal, född i Thailand. Hon flyttade till Sverige efter att ha träffat sin 

blivande man i sitt hemland för tio år sedan. Där hade hon studerat och fått examen i 

mediekommunikation, hon jobbade som journalist. Hon gick på sfi och läste svenska på 

komvux. Därefter gick hon en förberedelsekurs till högskolestudier och efter ett år kunde hon 

börja läsa på lärarprogram. Hon blev så småningom förskole- och fritidslärare. Hon trivs på 
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sitt jobb men funderar på att eventuellt läsa vidare. Hon har ett barn med vilket hon pratar 

thailändska hemma. 

 

Paula, 35 år gammal, kommer från Peru. Hon har bott i arton år i Sverige. Hon kom med sina 

föräldrar som tonårig och lärde sig svenska väldigt fort. Hon kom in på gymnasiet efter ett 

förberedelseår för gymnasiet och studerade mycket hårt. Efter gymnasiet bildade hon familj 

och arbetade en del tills hon bestämde sig för att studera vidare på universitetet. Idag går hon 

en masterkurs i biokemi och vill kanske bli hjärnforskare. Hon pratar nästan uteslutande 

svenska med sina två barn idag. 

 

4 Resultat   

I detta kapitel presenterar jag resultatet av undersökningen person för person och utifrån 

frågeställningarna. Först tas informanternas upplevelse av sin egen svenska upp, därpå läggs 

attribueringarna till deras resultat fram och till sist presenteras dagens motivation till framtida 

studier. Jag återger inom citationstecken några av mina intervjuades utsagor för att illustrera 

vissa påståenden som de gör.  

 

4.1 Ewa (49 år, polska) 

 Hon upplever sin egen svenska som ”naturlig”, som ”vilket språk som helst”. Hon känner sig 

generellt mycket nöjd med det hon har nått eftersom språket fungerar bra i vardagslivet och på 

hennes arbetsplats. Det sista är viktigast. Ewa gör en egen distinktion mellan brytning 

(menande då polsk brytning) och uttal (menande förväxling av olika ljud). Det första bryr hon 

sig inte om: ”alla förstår mig ändå”, det andra funderar hon på eftersom hon vet att 

missförstånd kan uppstå om hon uttalar fel. Efter så många år i Sverige måste hon fortfarande 

tänka på att uttala vissa ord korrekt (t.ex. ful/full) vilket stör henne lite grann. Ewa vill 

undvika pinsamma situationer, hon väljer andra ord om hon kan. Å andra sidan konstaterar 

Ewa att ”roliga situationer” kan uppstå på grund av hennes uttalsfel eller förväxling av orden, 

och att detta kan bli rätt komiskt ibland. Ewa menar att hennes svenska möjligen kunde ha 

blivit bättre, men hon bryr sig inte så mycket om det idag eftersom språket räcker ”för att 

klara livet”. 

 Det som ligger bakom hennes framgång med att lära sig svenska är enligt Ewa 

hennes ”… egen attityd, jag vågade använda språket och ville verkligen lära mig svenska … 

det var inte bara att man var tvungen, jag ville prata svenska”. Hon fick hjälp från andra som 
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rättade hennes fel: ” jag sa till dom (kolleger på hennes arbetsplats) att de skulle säga till när 

jag sa fel”, och hon fick också positiva uppmuntrande kommentarer (av till exempel 

patienter). Hon ser sin egen ansträngning vid inlärningen som måttlig. Hon var koncentrerad 

på studierna, hon var flitig och gjorde det hon skulle göra, men ansträngningen var inte 

överdriven. Ewa är inte särskilt intresserad av språk, dock var hon mycket motiverad till att 

lära sig svenska eftersom hela hennes framtid i Sverige hängde på språket. Svenskan var svår 

till en början men blev lättare och lättare, Ewa konstaterar stolt att hon blev rätt bra efter tre 

månader, mycket tack vare att hon på den tiden dels började prata svenska med sin man dels 

hade hon mycket kontakt med svenskar då hon började jobba nästan omedelbart efter att ha 

flyttat till Sverige. Hon hade också bra lärare som kunde förklara saker och ting ”på ett sätt 

som man förstod”. Ewa menar att om hon inte hade haft så bra lärare hade hon kanske inte lärt 

sig så bra svenska. 

 Ewa har idag ingen motivation som helst till att fortsätta läsa svenska: ”aldrig i 

livet att jag skulle sitta i skolbänken igen”. Språket räcker för det hon behöver det till, 

nämligen till hennes jobb. I fall hon inte kan letar Ewa själv efter de ord som hon behöver 

veta (oftast arbetsrelaterade) eller så undviker hon att använda ord hon känner sig osäker på.  

 

4.2 Heike (45, tyska) 

 Hon är generellt nöjd med sin svenska: ”jag kan egentligen svenska rätt så bra”, dock anser 

hon att språket inte alltid räcker till i alla situationer (t.ex. i telefonen eller på en fest om det är 

högljutt). Ordförrådet uppfattas som ”inte så stort… det aktiva ordförrådet”, särskilt vid 

muntlig kommunikation. Det händer att hon funderar på hur hon ska formulera sig innan hon 

träffar någon. Små grammatiska fel som ”en och ett” förekommer, dock anmärker Heike:  

”… svenskarna gör också fel när de t.ex. pratar engelska”.  Heike berättar att hon känner att 

hennes svenska aldrig skulle kunna bli lika bra som hennes modersmål, detta tycker hon är 

synd eftersom hon anser att ”man tappar något av sin intelligens” på sitt andraspråk. Hon 

saknar att bättre kunna formulera nyanser, att kunna dra ett skämt när hon pratar svenska eller 

”att kunna slänga in ett ord i en diskussion bara”. Hon saknar även ”det kulturella”, som hon 

uttrycker det. Att prata svenska är för Heike ”alltid en aktiv grej”, någonting som kräver fokus 

och koncentration. 

Det som ligger bakom hennes positiva resultat i svenska är hennes inställning till Sverige, 

hennes öppenhet mot det nya landet samt att hon är mycket intresserad av språk och har lätt 

att lära sig språk. Hon visste från början i Tyskland att hon antingen skulle läsa språk eller 
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fysik, hon blev fysiker men arbetar idag med språk.  Heike berättar att ”svenskan ligger nära 

tyskan” och upplevdes inte alls som svår då hon började lära sig den. Dessutom var hon inte 

tvungen att lära sig språket utan ville göra det, hon ville kunna kommunicera med de andra, 

det var självklart att göra det. Svenskan blev nästan från början hennes ”arbetsverktyg”, hon 

hade motivation att lära sig mer och mer. 

 Motivationen idag till att läsa mer svenska finns i princip inte. För övrigt 

uttrycker Heike att hon ständigt sysslar med språk, och att motivationen till efterforskningar 

eller utredningar pendlar hos henne beroende på om hon har arbete eller ej. Motivationen är 

uppe när hon håller på med en översättning och den är ”på sparläget” (sic) när hon inte har 

något översättningsuppdrag. Hon har ingen tid eller ork att gå på någon kurs. Hon tror inte 

heller att hon kan nå så mycket mer än vad hon redan har gjort. Eventuellt skulle hon kunna 

tänka sig att gå på någon speciell kurs, ”i stilistik eller någonting sånt”, dvs.  något som hon 

kan dra nytta av i sitt arbete som översättare. 

 

4.3 Marta (41, polska) 

 Hon är generellt nöjd med sin svenska eftersom den räcker för att kommunicera och för att 

uttrycka sig. Hon är klar medveten om att språket inte räcker till i vissa situationer, t.ex. i 

diskussioner: ”jag måste platta till mig eftersom jag saknar specifika ord”. Marta upplever att 

hennes ”personlighet begränsas” när hon måste använda svenska. Hon vet att hon inte 

använder ”de exakta uttryck alltid” och detta stör henne lite. Hon säger: ”jag har accepterat 

mina begränsningar, jag kommer aldrig att prata som en svensk … intonation, jag kan inte 

lära mig den”, men trots allt detta är Marta samtidigt nöjd med sin svenska eftersom hon har 

klarat många ”tvister och svåra situationer” med den. 

 Faktorer bakom hennes framgång med att lära sig svenska är fokus och 

koncentration särskilt vid de första studierna i svenska i Polen. Hennes vilja att förstå hur 

svenska fungerade, hur språket var strukturerat och hennes vilja att prata grammatiskt korrekt: 

”jag är ordningsgrann, alltså, vill se en struktur” . Hon nämner även sin envishet och 

erfarenhet av andra språk (engelska och ryska) som gjorde att hon visste hur hon skulle göra. 

Marta tycker att hon har en ”normal begåvning” för språk, hon ansträngde sig mycket med att 

studera svenska då hon studerade nordiska språk i Polen och likaså under den första 

sommaren i Sverige. Kunskaper som hon skaffade på den tiden är fortfarande viktiga för 

henne idag. Svenskan var inte så svår men hon behövde öva för att nå samma nivå som de 

andra studenterna i kursen. Detta var anledningen till att hon först kom till Sverige. På den 
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tiden var hon som mest motiverad till att lära sig mer och mer svenska, sedan var 

motivationen inte särskilt hög.  

 Marta är inte alls motiverad till att studera svenska vidare, inte på någon kurs. 

Hon känner sig fortfarande nyfiken på språket, hon letar efter ord och läser romaner, och hon 

tycker att detta är tillräckligt. Dessutom vill hon absolut behålla sitt modersmål intakt, hon 

menar att om hon sysslar för mycket med svenska så blir hennes polska sämre. Detta efter en 

tragisk erfarenhet i Polen för många år sedan då hon åkte tillbaka dit efter att ha varit i 

Sverige i ett par år. Hon pratade och uttalade polska på ”ett konstigt sätt… vissa ljud lätt helt 

fel… det var jättetrist”.  Hon menar att språken påverkar varandra och för henne är det viktigt 

att polskan blir intakt. Om hon behöver svenska så blir det svenska, om polska är det språket 

som gäller så blir det polska, och det räcker som det är. Inga fler språkkurser.  

 

4.4 Jing (43, kinesiska) 

Hon känner att språket fortfarande är svårt (fast i mindre grad än när hon började läsa 

svenska). Hon säger att hon fortfarande gör fel när hon pratar fort, att ordföljden kan bli fel 

och att ”en eller ett fortfarande lite svårt”. Hon känner sig ”inte riktig bekväm med svenskan 

och kommer aldrig att göra”. Hon berättar att hon är nöjd med sig själv ”som kines” (detta 

sagt i samband med att hon berättade hur olika svenskan och mandarin är), hon känner sig 

stolt över sig själv, men måste hela tiden vara fokuserad på språket. Hon säger att hon trots 

allt är nöjd med sin svenska eftersom hon har nått sitt mål: att få ett arbete i Sverige. Att hon 

har fått det ser hon som bevis för att hon i mer eller mindre grad har lyckats med språket. 

   Faktorer bakom detta är att Jing fick mycket god hjälp hemma (av sin man som 

fungerade som en ”levande ordbok”) och på skolorna: ”det var mycket gynnsamma 

omständigheter, i Sverige finns bibliotek, gratis utbildning, man får bidrag när man studerar ”.  

Hon nämner sitt eget hårda arbete med att studera som hon gjorde (inte bara svenska utan 

också gymnasieämnena). Hon säger att hon ansträngde sig väldigt mycket och att hon la ner 

mycket tid på att studera: ”mina barn hade nästan aldrig sportlov”. Jing anser att hon har en 

”normal språkbegåvning”. Dessutom påstår Jing att utan hennes starka vilja (”det måste man 

ha”) hade det inte varit möjligt att lära sig svenska. Hon ser svenskan som mycket ” exotisk 

och svår” och påpekar att hennes modersmål är mycket annorlunda svenskan. Jing var mycket 

motiverad till att lära sig svenska eftersom hon ville kunna arbeta och komma in i det svenska 

samhället, hon ville bland annat ”förstå demokrati”. 
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Jing är tveksam när det gäller motivation till att fortsätta studera svenska på något sätt. Hon 

säger ”kanske, men inte just nu, kanske om jag behöver det, kanske … egentligen så gillar jag 

att förbättra … om jag hittar något intressant som ingår i mitt jobb, kanske jag kan bättra min 

status, eller kanske undervisa i svenska i Kina i framtiden, som pensionär…”. Hon känner att 

hon just nu är färdig med språket: ”nu för mig, språket inbokad i yrkeslivet”. Jing befinner sig 

idag i ett mycket lyckligt moment i livet då hon har fått ett jobb efter en enorm ansträngning 

under flera år. 

 

4.5 Zuzanna (35, polska) 

Generellt är hon mycket nöjd med den svenska som hon har idag, hon kan prata med sin man, 

med sina grannar. Zuzanna har en bra förståelse och läser svenska utan problem, men hon vill 

ha mer, ”mer ord”. Hon säger att hon fortfarande har problem med uttalet av vissa ord. Hon 

känner sig säker när det gäller hennes förståelse av svenska och hennes skrivfärdighet: ”jag 

har lättare att skriva än att prata”, dock det som bekymmer henne mest är om hennes svenska 

skulle räcka till ifall hon skulle börja arbeta som socionom, hon säger att ”fackspråket” är det 

som hon mest tänker på som en brist hos henne: ” … jag måste läsa mer, mer litteratur…”. 

Vardagslivet och olika mer eller mindre obehagliga situationer kan hon klara utan vidare 

vilket gör att hon känner att hon har lyckats med svenskan. Hon kan försvara sig själv och 

sina barn om det skulle behövas, vilket har varit fallet ett par gånger då folk hade ifrågasatt att 

hon pratade polska med sina barn på en lekplats. Hon vet att språket räcker för att klara alla 

märkliga situationer hon kan råka ut för.  

 Bakom Zuzannas framgång med svenskan ligger hennes intresse för språk och 

det faktum att hon har lätt för att lära sig språk överhuvudtaget. Hon förstår tyska och ryska 

och är intresserad av grammatik. Zuzanna berättar att hon är en ambitiös och envis person och 

att detta spelade in då hon lärde sig svenska. Hon berättar också om hur hon satt och tittade på 

teven med ett skrivblock där hon antecknade ”uttryck som var bra”. Filmer med undertexter 

var ett mycket bra sätt att lära sig ord, tycker hon. Det var inte svårt att lära sig svenska och 

det gick rätt fort att göra det. Zuzanna kopplar detta till det faktum att hon redan var utbildad 

när hon började lära sig svenska. Viljan att vara självständig spelade också in, likaså hennes 

vilja att lyckas få ett jobb i Sverige. Hon kände också ett behov av att kommunicera med sin 

makes familj och alla möjliga människor. Engelskan fungerade bra till en början men det blev 

mer och mer uppenbart att hon skulle lära sig svenska.  Hon lärde sig språket med mycket 

”lust” och det kom som ”en rolig grej”. Hon kommer ihåg en lärare på en av kurserna som 
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förklarade inte bara språket utan också andra aspekter av det svenska samhället. Hon trivdes 

med den läraren eftersom han behandlade henne och hennes klasskamrater (”oss invandrare”) 

med respekt, ”han kunde vara skojig men inte för skojig, inte göra narr av oss… vi pratade 

kanske barnslig svenska, men han var respektfull… dessutom visade han inte bara hur språket 

fungerade utan hur Sverige fungerade, hur svenskar fungerade”. Detta var överhuvudtaget 

mycket motiverande samt det faktum att det på den kursen befann sig andra människor i 

samma situation, människor som hade samma mål. De kunde skratta tillsammans och det 

uppstod en trevlig gemenskap. Susanna kunde också räkna med sin makes hjälp. Att lära sig 

svenska var inte särskilt krävande eller ansträngande.  

 Zuzanna känner sig motiverad idag till ”att göra något som kan kopplas till 

arbetet… jag har faktiskt tänkt på det, t.ex. ett jobb som tolk, det finns en massa polacker som 

inte kan svenska, och om det behövs någon som översätter, ja, då skulle jag kunna komma 

med min kompetens som socionom också…”. Ett sådant arbete skulle kräva vidare studier i 

språk och då skulle hon helt klart kunna tänka sig att göra det, förutsett att hon kan känna att 

det är givande. Hon gillar utmaningar. 

 

4.6 Jiamei (47, kinesiska från Taiwan) 

Svenskan känns otillräcklig idag, särskilt på hennes arbetsplats: ”på mötet i skolan, det räcker 

inte, jag kan inte förstå hela … mina kolleger, när de pratar med varandra, alltså, jag tänker, 

det räcker inte vad jag har läst, jag måste förbättra mig hela tiden… för att klara mitt yrkesliv, 

i den mening… jag vill förstå hela samtalet på fikat…”. Jiamei är mest missnöjd med sin 

svenska och saknar ord för att uttrycka allt hon vill. Ordförrådet är alltså litet. Glappet mellan 

hennes muntliga och skriftliga färdigheter är för stor. Detta är något som Jiamei märkte från 

början av inlärningen, men hon fick aldrig gehör för sina klagomål hos lärarna. Eftersom hon 

skrev så bra fick hon gå vidare och vidare, samtidigt som hennes muntliga färdighet halkade 

efter: ”det är en stor skillnad hos mig, talkspråk är jättedåligt, jag pratar inte svenska 

hemma…”. Hon klarar vardagslivet bra, och detta var någonting som hon från början visste 

att hon skulle behöva göra, men på jobbet i skolan känner hon att hon inte alltid följer med 

vad hennes andra kolleger säger: ”jag förstår dåligt, jag måste bli bättre på svenska”. Hon 

känner sig inte integrerad och därför måste hon bli bättre på språket: ”jag kan inte förstå alla 

nyanser, när kolleger pratar om livet, så kan jag inte följa, de pratar snabbt eller med dialekt, 

eller såna slangs…”.  Hon påpekar att språket är bara en aspekt av denna känsla (att icke-vara 

integrerad), hon saknar också ”kulturbakgrund” . Detta är något som Jiamei upprepar många 
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gånger: ”de har levt i samma samhälle, de vet vad händer i samhället… jag kan inte följa, jag 

saknar kulturbakgrund … historia … jag kommer från en annan kultur, annat land…”.  

 Faktorer bakom hennes icke tillfredställande resultat är att hon inte ansträngde 

sig tillräckligt mycket i början av studierna i svenska: ”jag förlorade tid eftersom jag hade 

ingen stress (ekonomin var bra), jag behövde inte försörja mig, jag hade mysigt…”, inte heller 

lade hon inte mycket tid på studierna då. Dessa omständigheter som Jiamei såg som negativa 

när frågan ställdes om vad som gjorde att hennes svenska blev som den blev, nämndes dock i 

början av intervjun, på ett positivt sätt då hon berättade om sin egen motivation till att börja 

lära sig ett nytt språk, hon sa då att det var en väldigt ”avkopplande situation att lära sig 

svenska, och dessutom roligt”. Att hon inte behövde tänka på ekonomin eller inte kände 

någon stress nämndes som extra positivt. Samma aspekter nämndes två gånger men med olika 

innebörd. 

  Att hon hade lärt sig andra språk tidigare, engelska och tyska, var helt klart till 

hennes fördel: ”jag visste hur jag skulle göra”. Svenskan kändes inte riktigt svår. Det som hon 

märkte var dock hur svårt det blev att lära in ord, hon menar att hennes ålder spelade in i detta 

avseende, att ”lära tidigare” hade varit bättre.  Kurserna hon gick i början var inte helt 

tillfredsställande, det var lärare t.ex. som pratade för mycket engelska på Folkuniversitetet 

eller lärare som inte tog upp kulturella aspekter. I början på sfi var det mycket belastande att 

”alla sattes i samma kurs, elever skillnader… några går för långsamt andra går för snabbt…”. 

Jiamei poängterar ändå hur bra det var att utbildningen var gratis, att invandrare får den 

möjligheten att gå på kurser helt gratis, och att hon egentligen inte kan skylla på andra det 

faktum att hon inte är så bra på svenska.  

 Jiamei är motiverad att läsa mer svenska men har ingen tid, hon skulle inte hinna 

med det. Hon försöker göra så mycket som möjligt själv, lyssna på radio, titta på teve och 

läsa: ”jag måste läsa jättemycket … texter, det är den vägen som jag kan förbättra mig…” I 

framtiden, när hon kommer att ha mer tid så kan Jiamei tänka sig att gå in i en 

människohjälporganisation eller liknade, för att komma i kontakt med infödda svenskar, hon 

uttrycker ett behov av att förstå vad deras liv är. Inte någon formell kurs, hon känner sig 

färdig med kurser, dock avfärdar hon inte detta helt och hållet heller. 
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4.7 Siriwan (48, thailändska) 

 Hon säger att hon inte är helt nöjd med sin svenska. Den är otillräcklig, och hon skulle 

behöva öva mer, plugga mer, hon skulle kunna bli bättre. Siriwan känner ett behov av att 

förbättra sin skrivfärdighet och bli säkrare med sitt ordförråd. Det händer att hon inte 

använder ord därför att hon inte känner sig säker på hur hon ska göra det. Hon menar att hon 

kanske har för höga förväntningar på sig själv, men hon berättar att språket inte räcker till vid 

alla lägen. Hon kan kommunicera och detta är mycket viktigt, men hon menar att hon skulle 

kunna bli bättre. Dock kompenserar hon språkfel med andra egenskaper (på hennes 

arbetsplats, menar hon). Hon beklagar denna osäkerhet med vissa ord som gör att hon 

undviker dem eftersom hon inte kan använda dem. Detta verkar vara något påfrestande. 

Siriwan säger att hon jämnt hör sig själv och då kan hon tänka: ”oj, det låter konstigt”. Dock 

säger Siriwan att så länge hon kan kommunicera så spelar det kanske inte så stor roll. 

Vardagsspråket kan ibland bli svårt för henne, att förstå alla ord i olika sammanhang och 

samtal, om man t.ex. inte har varit med från början.  

 En förklaring bakom hennes inte helt tillfredställande resultat är åldern. Siriwan 

menar att hon hade lärt sig mycket bättre om hon hade kommit tio år tidigare: ”att lära sig ett 

nytt språk när man är gammal, svårt … tio år innan så det kanske bättre”. Annars säger hon att 

mycket ansträngning och hårt pluggande ligger bakom det faktum att hon lyckades lära sig 

svenska. Hon var under sin inlärningstid mycket fokuserad, koncentrerad på språket, hon fick 

hjälp av sin man även om ”det kunde bli svårt ibland”. Siriwan berättar att hon inte är ”en 

språkmänniska”, hon har pluggat och pluggat jättemycket, men hon gillar att lära sig nya 

saker. Att lära sig uttalet och intonation, det var svårt för henne, läsa och skriva gick bättre, 

men det muntliga var mycket svårt, och det är det fortfarande. Viktigt var det också hennes 

vilja att få ett jobb och bli självständig. Särskilt en kurs där också studier i svenska ingick var 

mycket positiv för henne: förberedelseåret inför högskolestudier. Kursen var mycket bra och 

hon lärde sig mycket. Däremot verkade den första tiden på sfi frustrerande, i en och samma 

kurs gick folk som redan kunde en del och hon kände sig i underläge. Det handlade också om 

människor som inte var så ambitiösa. Efter ett tag bytte hon kurs och det fungerade betydligt 

bättre, människorna där var yngre och ville verkligen lära sig svenska på riktigt. Detta var 

motiverande. 

 Siriwan kan tänka sig att studera vidare svenska om hon kan koppla det till sitt 

arbete på något sätt. Hon funderar på att kanske studera vidare, hon vill gärna arbeta och 

samtidigt läsa mer, gå på någon kurs, fast hon vet inte riktigt vad för en sådan. Hon känner sig 
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motiverad till att studera vidare för att få en balans eftersom arbetsmiljön på jobbet kan 

kännas lite jobbigt: ”mycket snack, det rullar runt, om och om igen … jag är lite trött på 

detta”, hon vill gärna ha en omväxling. 

 

4.8 Paula (35, peruanska) 

 Hon känner sig fullständigt nöjd med sin svenska och funderar aldrig på sitt eget språk. 

Svenskan känns helt naturlig. Hon lärde sig språket när hon var sjutton eller sexton, då tyckte 

hon att svenskan var svår, idag är svenskan ingenting som bekymmer henne på något sätt. Det 

händer sällan att hon överhuvudtaget tänker på den tiden då hon lärde sig svenska, eller att 

hon reflekterar över hur hon lärde sig språket.   

 Bakom hennes framgång med att lära sig svenska ligger hennes vilja. Viljan att 

ha vänner, att vara tillsammans med ”de andra”, viljan ”att komma in i systemet”. Hon var 

mycket koncentrerad under den tid hon lärde sig svenska och hon fokuserade helt och hållet 

på att lära sig språket. Uttalet förstod hon var viktigt att behärska från början. Hon associerade 

svenskans uttal med franskan och tyskan, språk som hon hade varit i kontakt med tidigare. 

Paula träffade nästan uteslutande svenskar i början vilket var helt avgörande för hennes 

utveckling, menar hon. Hon fick ingen hjälp av andra och hade en bra inställning till det nya. 

 Paula har ingen som helst motivation att studera svenska på något sätt, det finns 

ingen anledning att göra det heller, snarare är det hennes engelska hon tänker på eftersom det 

är det språk som hon använder mest vid studierna och det språk som hon känner behov av att 

utveckla. 

 

5 Analys och diskussion 

I frågan om hur de vuxna inlärarna upplever sin egen svenska råder minst sagt blandade 

känslor. Alla individer har klarat av att lära sig svenska, vilket upplevs generellt på ett positivt 

sätt, dock visar det sig att gemensamt för alla utom två individer är en klar känsla av 

otillräcklighet när det gäller den egna svenskan, en medvetenhet om de egna svagheterna när 

det gäller språket. Det är oftast tal om uttal och intonation samt ett osäkert, otillräckligt 

ordförråd särskilt vid muntlig kommunikation i olika mer eller mindre krävande sammanhang. 

Denna känsla uppenbarar sig hos alla i olika grad oberoende av om de upplever en högre eller 

mindre grad av framgång med resultatet. I enlighet med Dörnyeis påstående (2001:57) finns 

det bland mina informanter i princip ingen individ som inte har några reservationer angående 

den egna slutliga språkfärdigheten. 
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Det går emellertid att skönja två konstellationer individer. En första konstellation med 

individer som i första hand ser resultatet av inlärningen (dvs. sin egen svenska) som positivt, 

de uttrycker främst sin tillfredställelse med det de har uppnått, framgången med att lära sig 

svenska uppfattas alltså tydligast hos dem. En andra konstellation med individer som, utan att 

prata om misslyckande, ser sitt resultat främst som negativt. De uttrycker i första hand sitt 

missnöje med den svenska som de har idag, och gemensamt för dem är att alla (Jiamei, Jing, 

Siriwan) har modersmål som skiljer sig avsevärt från svenskan. Skillnaden bland dessa är att 

två av dem (Siriwan och Jing), samtidigt som de berättar om sin svenskas svaghet, ändå visar 

sig optimistiska och på ett tydligare sätt mer stolta över sig själva och det de har gjort. Den 

individ som inte riktigt känner sig integrerad bland kollegerna på sitt jobb och som har mer 

svårigheter med förståelse ger intryck av att vara betydligt mer kritisk mot sig själv. Det är 

självkänslan som verkar starkare hos de som är väl etablerade i arbetslivet än hos den som 

jobbar och samtidigt studerar för att få behörighet, dvs. upplever en viss osäkerhet i den 

aspekten. 

 Hos de flesta informanterna sätts upplevelsen av den egna svenskan i 

förhållande till hur man klarar arbetslivet. Arbetet är en central aspekt i de vuxnas liv och den 

egna svenskan sätts på prov där. Redan från början av inlärningen kopplades motivationen till 

uppfyllelse av ett mål, nämligen att kunna jobba. Även om vissa fortfarande kan ha några 

svårigheter i vardagslivet så är detta inte så viktigt och avgörande för dem. Det som gäller är 

att kunna klara sitt arbete på ett bra sätt, och svenskan spelar naturligtvis en avgörande 

instrumentell roll i detta. 

 De uppfattningar om partiell framgång som förekommer hos de flesta 

individerna verkar vara utformade i ett samspel av inre känslor, externa påverkande faktorer 

och den sociala kontexten. Det finns bland informanterna en blandning av interna och externa 

kausala faktorer som tillskrivs resultat i svenska.  Interna faktorer som uppfattas ha en negativ 

inverkan på resultatet är för hög ålder vid inlärningsstart (okontrollerbar, stabil) och låg 

ansträngning (kontrollerbar, instabil). Externa faktorer med negativ inverkan är avsaknad av 

stress eller tidpress, brister i språkkursernas sammansättning (heterogena grupper när det 

gällde utbildningsbakgrund och motivation), lärarens fel, avsaknad av kontakt med talare av 

målspråket, avståndet mellan det egna modersmålet och målspråket. Dessa externa faktorer är 

fler än de interna och kan beaktas som huvudsakligen instabila och okontrollerbara. Om man 

beaktar interna och externa faktorer tillsammans kan man se att negativt L2-resultat snarare 

tillskrivs instabila, okontrollerbara faktorer. 
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Åldern nämns som en negativ faktor över resultat. I informanternas subjektiva upplevelse av 

sin egen svenska konstateras att det kan finnas en relation mellan åldern och språkfärdigheten 

som förespråkare av den biologiska förklaringen påstår. Biologin spelar möjligen en viss roll. 

Individerna själva har en känsla av detta. Det blir intressant att beakta att den informant som 

inte i ett enda avseende är kritisk mot sin egen svenska är den som har påbörjat inlärning vid 

lägsta åldern. Denne individ uppfattar sin egen svenska som problemfri och tillräcklig, och är 

den bland informanterna som ger starkast intryck av hög språkbehärskning. 

  Vidare noterades att åldern nästan enbart nämns av individerna som är mest 

kritiska mot sin egen svenska. Om det är det negativa resultatet som får dem att tänka på 

åldern eller inte är svårt att avgöra. Åldern är i alla fall en faktor som inte står under 

individens kontroll, det är ingenting som man kan göra något åt.    

 Interna faktorer som har positiv inverkan på resultat är förmåga, vilja, personliga 

egenskaper (envishet, öppenhet, noggrannhet), ansträngning, motivation, intresse för språk, 

modersmålets närhet till målspråket, tidigare erfarenhet av att lära sig andra språk, fokus och 

koncentration vid studierna. Externa faktorer med positivt inflytande på resultat är positiv 

feedback av andra, hjälp av andra, tidig kontakt med talare av målspråket, ”gynnsamma 

omständigheter” (tillgång till gratis utbildning, bibliotek), bra lärare och bra språkkurser samt 

motiverade kurskamrater. 

  Det råder en viss balans mellan de externa och de interna faktorer som tillskrivs 

positivt L2-resultat. Det går knappast att iaktta någon tendens att det exempelvis skulle 

förekomma fler interna än externa faktorer dvs. att informanterna skulle tendera att förklara 

sin framgång utifrån faktorer som kommer från de själva, inifrån. Dock kan man observera att 

det är bland de som är mest nöjda med sin svenska som förmåga, en intern, stabil och 

okontrollerbar faktor nämns.  

 Motivationen att fortsätta studera svenska är generellt ganska låg eller icke-

existerande. Bara en individ uttrycker att motivationen finns fast tidbristen är för stor för att 

kunna göra det. Det verkar som om den inledande höga motivation som karakteriserade de 

flesta informanterna vid början av studierna av svenska är slut. Att få igång motivationen för 

att förbättra sin svenska eller utveckla den vidare verkar svårt.  Detta är i sig kanske inte så 

märkvärdigt utan snarare logiskt. De har redan lärt sig språket, de har nått målet att lära sig 

svenska, trots olika grad av tillfredsställelse med resultatet. Bland informanterna märks en 

påtaglig känsla av att den fasen i livet är avslutad.  Det enda som skulle få vissa individer att 

satsa vidare på att studera svenska, och på sätt och vis påbörja ”samma process”, är en direkt 
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koppling av detta till arbetet. Annars finns i princip ingen motivation hos informanterna att 

studera svenska vidare. Den svenska de har får i princip duga som den är. Den period i livet 

som var ägnad åt att lära sig språket är över, livet med arbete och familj lämnar knappast 

utrymme till någon språkkurs, man verkar inte ha tillräckligt med ork eller tid heller. 

Gemensamt för alla är också att de är individer som har studerat mycket i livet, så 

motivationen till att fortsätta ”plugga” är ganska låg. Även om det finns individer som 

eventuellt skulle kunna tänka sig att läsa svenska vidare så verkar detta vara en rätt virtuell 

handling placerad i en osäker framtid, och inte minst, som det redan nämnts, direkt kopplad 

till arbetslivet. 

 Går det att se ett samband mellan dagens låga motivation för eventuella framtida 

insatser och de faktorer som vuxna inlärare ser bakom sina tidigare resultat i svenska? Som 

grupp går det svårligen att se någon tendens.  

 En individ, Jiamei, tillskriver negativt resultat till bl.a. sin egen låga 

ansträngning och det är också den enda individ som direkt säger sig vara motiverad till att 

studera vidare. I Weiners teori framställs ansträngningen som en ostabil faktor av mindre 

betydelse när det gäller förväntningar på framtida resultat. Detta verkar stämma i fallet av just 

denne individ som kan tänka sig att läsa svenska vidare. Hon ser inga problem med att göra 

det, hon känner sig inte hindrad att göra det för att hon kanske tycker att hon kan nå ett bättre 

resultat än tidigare. Att hon kanske tidigare inte ansträngde sig tillräckligt mycket spelar ingen 

roll för vad som kan hända i framtiden och säger ingenting om framtida resultat. 

 Precis tvärtom ter sig fallet med den individ, Heike, som jobbar som översättare 

och utan vidare säger att hon kan rätt så bra svenska. Hon nämner sin språkförmåga som en av 

de faktorerna bakom sitt positiva resultat. Samtidigt förklarar hon sin låga motivation till 

fortsatta studier i svenska med det säkra konstaterandet att hon inte tror att hon skulle kunna 

bli så mycket bättre. Hon har nått toppen av sin förmåga, och det säger henne att chanserna att 

nå ett ännu bättre resultat i framtiden är så gott som obefintliga. Resultat som alltså tillskrivs 

förmåga kan på ett säkrare sätt förutse framtida resultat.  

 

6 Avslutning 

Den process som det innebär att ha lärt sig ett nytt språk, i detta fall svenska, ser olika ut hos 

de vuxna individerna i denna undersökning. För vissa har det varit både snabbare och lättare 

att tillägna sig svenskan, andra lägger fortfarande ner en del energi för att förstå svenska och 

göra sig förstådd i olika sammanhang. I princip är alla informanter påtagligt medvetna om de 
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egna svagheterna när det gäller deras språkfärdighet idag och känslan av otillräcklighet 

beträffande den egna svenskan går inte att ta miste på. 

 Både positiva och negativa L2-resultat tillskrivs en uppsjö av olika typer av 

faktorer, interna och externa, stabila och ostabila, kontrollerbara och okontrollerbara i enlighet 

med attributionsteorin. Bland dessa återkommer bland annat vilja, förmåga, ansträngning 

bakom positivt resultat samt hög ålder, låg ansträngning, avsaknad av kontakt med 

målspråkstalare, distans mellan det egna modersmålet och svenskan bakom negativt resultat. 

 Motivationen att fortsätta studera svenska är övervägande låg bland 

informanterna, och ett samband mellan den (motivationen) och de angivna faktorerna bakom 

resultat är svårt att konstatera bland informanterna som grupp.  

 För att få svar på mina inledande frågor valde jag att använda mig av en 

utpräglad kvalitativ metod, nämligen intervjun. Detta visade sig vara ett värdefullt instrument 

för att få det djup i de vuxnas tankar och känslor som krävdes för en förståelse av deras 

erfarenhet och upplevelse av att lära sig ett andraspråk. Möjligen kunde det ha fördjupats mer 

i vissa av mina informanters svar, men i stort sett blev resultatet givande och 

tillfredsställande. 

 Att jämföra de kvinnliga informanterna i denna studie med manliga vuxna 

individer i fråga om hur de upplever sin egen svenska skulle kunna vara ämnet för en annan 

kvalitativ studie, likaså en undersökning av motivationen till fortsatta studier i direkt 

anslutning till en avslutad kurs i svenska som andraspråk. Hur ter sig motivationen då?  
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Bilaga 

Intervjuernas huvudfrågor 

 

När är du född? 

Vilket är ditt modersmål? 

Hur länge har du bott i Sverige?  

Hur kom det sig att du flyttade hit? 

Berätta om hur du lärde dig svenska. 

Kände du dig motiverad till lära dig svenska? Var det svårt? Fick du någon hjälp? 

 

Hur ser du på din egen svenska idag? 

Känns det som om du har lyckats med lära dig svenska bra, på ett sätt som tillfredställer dig? 

Vad är det som ligger bakom din framgång/misslyckande med att lära dig svenska? Varför har 

din svenska blivit som den har blivit?  

Finns det något som du tycker spelar större roll än annat i just detta avseende? 

 

Känner du dig idag motiverad till att läsa mer svenska på någon kurs eller liknade? Vad skulle 

det kunna vara för kurs i så fall? 

Varför ja/ nej ?  

 

 

 

 


