
L3-motivation och 
integrationssträvan på 
komvux 
 
En studie om vuxna invandrares motivation att läsa engelska i 

Sverige 
 

Lili Schmidt 

  

Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet 

Självständigt arbetet 15 hp, KPU  

Höstterminen 2015 

Handledare: Eva Lindström 

English title: L3 Motivation and Integrativeness in Adult 

Education – A Study about Adult Immigrants’ Motivation to 

Study English in Sweden 



L3-motivation och 

integrationssträvan på 

komvux 

En studie om vuxna invandrares motivation att läsa engelska i Sverige 

Lili Sara Schmidt 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att kvalitativt undersöka L3-motivation hos vuxna invandrare som läser 

engelska (L3) på komvux i Sverige. Motivation undersöktes i relation till samspelet mellan målgruppens 

behov och mål, det svenska samhället och engelskans globala status. Den metodologiska 

utgångspunkten togs först och främst i Dörnyeis L2-motivationssjälvbildssystem (2005) och anpassades 

till studiens kulturella och sociala ramar. Resultaten indikerar att det är en stor sannolikhet att L3-

motivation formas och starkt påverkas av vuxna invandrares invandrarskap och bikulturella identitet 

som har utvecklats i samband med integration i det svenska samhället. Detta framgår av att det svenska 

samhället och invandrarskapet ofta uppträder som normgivande när det gäller vuxna invandrares studier 

i engelska. Deras L3-motivationssjälvbildssystem indikerar dessutom att vuxna invandrares syn på den 

ideala språkliga självbilden är i kongruens med majoritetssamhällets förväntningar och kunskapsvillkor. 

Resultaten behöver dock valideras i framtiden genom fler studier och större elevpopulationer.    
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Abstract 

The purpose of this study is to by a qualitative method investigate L3 motivation in adult immigrants 

who study English (L3) in Sweden. Motivation was investigated in relation to the interplay between the 

target group’s needs and goals, the Swedish society, and the global status of English. The 

methodological framework was based on Dörnyei’s L2 Motivational Self System (2005) and it was 

adapted to the cultural and social context of the study. The results indicate that there is a probability that 

immigrant identity (Swe. invandrarskap) and a sort of bicultural identity, which have developed in adult 

immigrants as a side effect in the integrational process in the Swedish society, shape and strongly affect 

L3 motivation. This is supported by the informants’ interview data in which the Swedish society and the 

immigrant identity often appear as a normative referent for adult immigrants’ English studies. In 

addition, their L3 motivational self system indicates that adult immigrants’ perception of the ideal 

language self is in congruity with the majority society’s expectations on knowledge. However, the 

results need to be validated through more studies and larger student populations in the future.         

Key words: adult education, adult immigrants, adult learning, English as a third language, Global 

English, integrativeness, integrative motivation, komvux, L2 Motivational Self System, L3 learner, L3 

learning, L3 motivation, L3 Motivational Self System, L3 Self 
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1. Inledning 

Antalet utlandsfödda elever har ökat markant på den kommunala vuxenutbildningen (komvux), både på 

grundläggande och på gymnasial nivå, sedan 1990-talet (Skolverket 2012a:28-29). Medan det finns ett 

tydligt orsakssamband mellan vuxna invandrares motivation och deras studier i svenska som andraspråk 

är det inte lika lätt att se den bakomliggande drivkraften när det gäller val av andra ämnen såsom 

engelska. Chaib et al. (2003:9) formulerar detta på följande sätt i sin rapport om invandrares 

kompetensutveckling: 

 

För att få vetskap om vad som motiverar invandrade individer måste olika aktörer lära känna 

deras behov, mål, värderingar och förväntningar. I en situation där olika kulturer möts kan 

det vara svårt att förstå vad som är motiverande för olika individer.   

 

När ett kulturmöte sker i en skolkontext kan det enbart undersökas i relation till det samhälle där själva 

utbildningen sker. En sådan undersökning synliggör i sin tur och förklarar en del sociala och 

psykologiska processer hos den invandrade individen, samt det samspel som pågår mellan den 

invandrade individen och majoritetssamhället.  

Exempel på att vissa sociala och psykologiska processer synliggörs i en skolkontext och i 

relation till ett skolämne i Sverige har man redan sett i forskning och debatter om engelskans allt mer 

växande status i landet (se t.ex. Höglin 2002; Salö 2010; Bolton & Meierkord 2013; Gregersen & 

Josephson 2014). Fokus har dock framför allt riktats mot majoritetssamhällets språkanvändning, 

internationalisering på svenska universitet eller domänförlust av svenska språket inom vissa 

professionella områden, dvs. fokus har riktats mot andra målgrupper än vuxna invandrare.  

Trots det återspeglar ämnesvalet på komvux också att engelskan har blivit en viktig del av den 

svenska vardagen. Enligt Skolverket (2015a:119) var engelska det mest lästa ämnet efter svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå och det tredje mest lästa ämnet på gymnasial nivå både för 

svenskfödda och utlandsfödda vuxna år 2013. Medan det tyder på en ökande tendens bland vuxna 

invandrare att läsa engelska förblir det fortfarande oklart vilken motivation som egentligen ligger bakom 

att lära sig ett tredjespråk (L3) som vuxen invandrare, framför allt när det är tillräckligt mödosamt med 

att lära sig ett andraspråk (L2).      

För att kunna forska kring detta behövs det ett forskningsparadigm som ger goda 

undersökningsmöjligheter både till att gräva djupare i den enskilda invandrade individens tankevärld 

och till att upptäcka komplexa bakomliggande sociala och psykologiska faktorer som kommer till 

uttryck i någon typ av motivation hos individen. Sådana processer har särskilt uppmärksammats i det 

senaste decenniets motivationsforskning inom SLA (eng. Second Language Acquisition). En viktig 

komponent i detta är Dörnyeis (2005) L2-motivationssjälvbildssystem (eng. L2 Motivational Self 

System) som kombinerar L2-motivation och det lärande jagets personlighetspsykologi, dvs. hennes 

motivationssjälvmekanismer som associeras med språkinlärningen.  

När det gäller vuxna invandrare i Sverige kan forskning om den här målgruppens motivation 

att lära sig L3-engelska å ena sidan belysa nya perspektiv på en del sociala och psykologiska processer 

i det svenska samhället och globalt sett också. Å andra sidan möter man en kontext där 

integrationssträvan (eng. integrativeness), ett av de centrala koncepten i forskningsparadigmet, kan få 

nya tolkningar i samspelet mellan vuxna invandrare och det svenska samhället genom studier i engelska.  
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1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att kvalitativt undersöka L3-motivation hos vuxna invandrare som läser 

engelska på komvux i Sverige. Den metodologiska utgångspunkten tas först och främst i tidigare 

internationell motivationsforskning och dess forskningsparadigm anpassas till studiens kulturella och 

sociala ramar. Motivation undersöks i relation till samspelet mellan målgruppens behov och mål, det 

svenska samhället och engelskans globala status. Med tanke på att det är en kontext där invandrade 

individer undersöks riktas ett större fokus mot två centrala begrepp i fältet: integrationssträvan och L3-

motivationssjälvbildssystemet. Undersökningen sker utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vilka drivkrafter spelar in och kan förklara vuxna invandrares L3-motivation att lära sig engelska?  

2. Vilken sorts integrationssträvan finns det hos dessa individer? En integrationssträvan i L2-samhället 

eller snarare i ett globalt sammanhang?   

3. Hur ser dessa individers L3-motivationssjälvbildssystem ut?  

2. Bakgrund  

2.1. Komvux och vuxna invandrare i Sverige  

Komvux vänder sig till vuxna som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och i gymnasiet 

(Skolverket 2014:6). Utbildningens främsta syfte är därför att ”ge vuxna sådana kunskaper och 

färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv” (Skolverket 2015a:114). Detta syfte 

måste ses ur ett modernt perspektiv. För att kunna delta i arbets- och samhällsliv i dagens moderna 

samhälle behövs det att ”vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande” (Skolverket 2014:6), samt de 

får en utbildning som ”främjar en livslång lust att lära” (Skollagen 2010:800). Orsaken till detta ligger 

enligt Gougoulakis och Borgström (2006:25) i att ”Sverige betraktas idag som en ledande 

kunskapsnation” och det moderna samhället ställer en hel del krav på den vuxna individen och därmed 

på den moderna medborgaren. Hon behöver skaffa sig kunskaper livet ut för att kunna bidra till 

samhällets välfärd såväl som till en tillväxt i sitt eget liv (ibid).    

2.1.1. Målgruppen vuxna invandrare  

Komvuxdeltagarnas sammansättning har kraftigt förändrats sedan 1990-talet. Skolverkets rapport 

(2015a:117) har visat att antalet utlandsfödda har blivit en majoritet på 90 % på grundläggande kurser 

medan motsvarande andel på gymnasial nivå är 37 %. Om man tar en närmare blick på bakgrundsdata 

hos utlandsfödda elever som läser på grundläggande nivå har Skolverkets (2012a) nationella statistik 

visat följande: 

 Genomsnittsålder på hela grundläggande nivå är 34 år, en femtedel av utlandsfödda är under 

25 år.  

 Av de omkring 60 födelseländerna som är representerade i statistiken var de vanligaste i 

rangordning: Irak, Sverige, Somalia, Iran, Thailand, Polen, Turkiet, Afghanistan.  

 Det är främst utlandsfödda som är högutbildade: 29 % har gymnasieutbildning och 36 % 

högskoleutbildning (jämfört med 4 % svenskfödda som har gymnasieutbildning).   

 36 % läser svenska som andraspråk, 21 % engelska, 16 % orienteringskurser och 15 % 

matematik år 2010.    
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 Det är vanligast att enbart läsa svenska som andraspråk, orienteringskurs eller engelska. Men 

50 % av eleverna läser flera kurser parallellt. Den vanligaste kombinationen visar sig vara 

svenska som andraspråk och orienteringskurs eller engelska. Det är även vanligt att kombinera 

ihop studier på olika nivåer. En stor del läser SFI tillsammans med komvuxkurser.  

 Svenska som andraspråk och engelska har den längsta planerade genomsnittliga studietiden, 60 

respektive 57 veckor. 

 De flesta kursdeltagare som gjorde ett kursavbrott återfinns inom engelska (30 %).  

 

Här bör tilläggas att utlandsfödda elever kan kategoriseras på många olika sätt, från individer 

som invandrat vid tidig ålder och växt upp i Sverige till individer som invandrat senare i vuxen ålder, 

dvs. efter att ha fyllt 20. Det är därför svårt att tolka vilka som innefattas i gruppen utlandsfödda i dessa 

statistiska mätningar. Med tanke på studiens fokus kommer jag i fortsättningen att prata om vuxna 

invandrare, dvs. utlandsfödda vuxna individer som flyttade till Sverige och började sina komvuxstudier 

i vuxen ålder.   

2.1.2. Studiemotivation vs studieavbrott  

Att komvux avser att skapa bra stimulans för ett livslångt lärande hos vuxna tyder på att studiemotivation 

är en av de aspekter som står i utbildningens fokus. Skolverkets (2013) rapport om attityder till 

vuxenutbildningen har visat att de flesta elever trivs i skolmiljön, med sina lärare och klasskamrater och 

att själva studierna anses av i stort sett alla elever vara viktiga. Samma rapport redovisar också de 

vanligaste skälen till att studera inom vuxenutbildningen. Dessa visar sig vara: (1) att lära sig svenska 

bättre (85 % på grundnivå), (2) att lättare få kunna arbete (72 % på grundnivå, 59 % på gymnasienivå), 

(3) att kunna fortsätta på annan utbildning (72 % på grundnivå, 57 % på gymnasienivå), (4) personlig 

utveckling (48 % på gymnasienivå) och (5) att träffa vänner (20 % på grundnivå, 11 % på gymnasienivå) 

(ibid:19). Dessa data visar att det allra vanligaste skälet att läsa på komvux har något att göra med 

elevens etablering i samhället.  

Men problemet ligger i att verkligheten inte stämmer överens med de formulerade syftena i 

styrdokumenten. Skolverkets (2012b) rapport har visat att var femte elev avbröt sin kurs på komvux på 

grund av olika orsaker år 2008 (se Figur 1). Rapportens resultat visar att det bara är en liten del av 

avbrottsorsakerna som är möjliga att förklara med de data som finns till hands. 70 % av 

avbrottsorsakerna är okända på gymnasienivå, motsvarande andel är 76 % på grundläggande nivå 

(ibid:12).  

 

Figur 1. Möjliga orsaker till att elever har avbrutit utbildningen i gymnasial komvux.(Skolverket 2012b:11) 
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2.2. Engelska som främmandespråk, andraspråk respektive 

tredjespråk i Sverige 

2.2.1. Engelska i Sverige 

Engelskan har fått en ökad användning i Sverige under de senaste årtiondena genom en alltmer 

dominerande roll inom vissa områden i samhällslivet. En särskilt stor uppmärksamhet har ägnats åt 

forskning och utbildning framför allt på grund av att det finns en språkpolitisk strävan efter ”att 

internationalisera och integrera de nordiska universiteten i ett större globalt vetenskapssamhälle” och 

efter att detta ska leda till ”parallellspråkighet” (Gregersen & Josephson 2014:38). I andra sammanhang 

kan man samtidigt konstatera att ”English is widely used throughout Swedish industry and business, and 

has a prominent place in popular culture through television, the Internet and other mass media” (Bolton 

& Meierkord 2013:94).  

Denna ökade användning har även lett till debatter kring hur engelskan ska betraktas i det 

svenska samhället, dvs. om engelskan ska kategoriseras som främmandespråk eller som andraspråk.1 

Hyltenstam (2004:8) hävdar att engelskan har kommit ifrån sin tidigare odiskutabla status som 

främmandespråk och att ”det finns visst fog för att säga att språket nu är på väg att bli ett andraspråk”. 

Han jämför samtidigt undervisning i engelska och svenska som andraspråk i Sverige och påpekar att 

dessa två skiljer sig tydligt när det gäller att ”målet för undervisningen i svenska som andraspråk är att 

den ska stödja en inlärning av språket till en behärskningsnivå som funktionellt är densamma som 

förstaspråkstalarnas, […] motsvarande förutsätts inte i engelska” (s. 12.). Engelska anses hellre vara ”ett 

effektivt instrument för de sammanhang […] i vilka den enskilda individerna har behov av språket” 

(ibid). Detta skillnadsgörande mellan främmandespråk och andraspråk bygger alltså på språkens 

funktion och status i samhället. Engelska har nämligen inte haft en alltäckande funktion i det svenska 

samhället än så länge. Men man får inte förbigå det faktum heller att engelskans ökande dominans har 

lett till en del domänförluster (ibid; Salö 2010) i vissa sammanhang.  

2.2.2. Engelska som tredjespråk  

När engelskans status diskuteras i Sverige gör man ofta detta utifrån en främmandespråk-andraspråk-

dikotomi. Det innebär i sin tur att man utgår från att alla i samhället lär sig engelska i förstaspråksmiljön, 

dvs. man utgår från enspråkighet som normgivande i majoritetssamhället. Det tas därför sällan hänsyn 

till att det svenska samhället inte är förstaspråksmiljö för alla inlärare av engelska. För de som har ett 

annat förstaspråk än svenska är det svenskan som är andraspråk, medan engelskan är tredjespråk.   

Debatter om hur engelskan ska betraktas är egentligen inte något enastående unikt fenomen i 

Sverige eller i Norden. En rad forskningsarbeten (se t.ex. Phillipson 2007; Seidlhofer 2007) diskuterar 

att engelskan antingen har blivit lingua franca eller andraspråk för Europa. Såsom man gör det i Sverige 

riktas fokus också framför allt mot engelska som andraspråk i Europa. Jessner och Cenoz (2007:155) 

hävdar däremot att hela tredjespråksfältet (TLA) är mycket begränsat i dagsläget, samtidigt som det är 

ett ungt och alltmer växande område som har mycket gemensamt med andraspråksfältet. Han påpekar 

samtidigt att medan engelska är andraspråk för en stor del av Europa betraktas språket som tredjespråk 

i en del ”typiska situationer i en europeisk kontext”. Ett av hans exempel på typiska situationer är icke-

europeiska invandrare som lär sig det nya landets huvudspråk och engelska som tredjespråk (ibid).  

                                                   
1 I forskning görs en distinktion mellan främmandespråk och andraspråk. ”Ett andraspråk är ett språk som typiskt lärs in i miljöer där 

detta språk används som det naturliga kommunikationsmedlet; […] ett främmandespråk lärs typiskt in med hjälp av undervisning i 

miljöer där detta språk inte används i det dagliga kommunikationen i samhället utanför klassrummet” (Hyltenstam 2004:1). I denna 

studie utgår jag från denna definition och anser engelska vara ett främmandespråk i Sverige.    
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 Trots att andraspråksinlärning och tredjespråksinlärning har en del egenskaper gemensamt 

kan tredjespråksinlärning anses vara en mycket mer komplicerad process på grund av att ”the process 

and the product of acquiring a second languge can potentially influence TLA” (ibid:158). Men den här 

påverkan betyder inte enbart en eventuell transfer från andraspråket, utan också en del individuella och 

sociala faktorer som utvecklas i samband med andraspråksmiljön. När inlärningen av tredjespråket 

senare kommer att äga rum i andraspråksmiljön kan dessa processer ha en viktig roll i inlärningen.  

2.2.3. Engelska som skolämne i Sverige 

Kursplanen i engelska för gymnasial nivå2 på komvux (Lgy11:53) inleds med att presentera engelska på 

följande sätt: 

 

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, 

politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i 

olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. 

Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 

kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.  

 

Detta ger en bild av engelskan som överensstämmer med det politiska och pedagogiska perspektiv som 

Hyltenstam (2004:11) beskriver, nämligen att ”engelskundervisningen har bidragit till en resursökning 

i form av språkkapital hos befolkningen”. Däremot beskriver kursplanen inte engelskan enbart som 

språkkapital, utan också som ett slags kulturellt och socialt kapital som individen tillägnar sig genom 

inlärning av engelska. Men formuleringar som ”ökar möjligheter” och ”kan ge” signalerar ändå att denna 

kunskapsutveckling som engelskundervisningen kan erbjuda hellre är en valbar (mer gynnsam 

ekonomisk och social) förutsättning än en skyldighet för alla.  

Syftet med engelskundervisningen ligger alltså i att ”eleven ska ges möjlighet att utveckla en 

allsidig kommunikativ förmåga” (ibid), dvs. en allsidig receptiv och produktiv förmåga som i 

fortsättningen kommer att bilda en kommunikativt sett fullständig språkkunskap. Ett annat centralt syfte 

är att ”eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska 

i olika situationer och för skilda syften” (ibid). Med andra ord ska engelskundervisningen bidra till en 

ökad motivation för språkanvändning och kunskapsinhämtning vad gäller engelskspråkiga kulturer. 

Formuleringar som ”kan, vill och vågar använda” signalerar att elevens motivation och självförtroende 

också uppmärksammas och utgör en viktig del av språkinlärningsprocessen. 

2.3. L2-motivationsforskningen och dess nya modell3  

Motivation anses som ett mycket komplext fenomen med en del kognitiva, affektiva och konativa 

egenskaper (Gardner 2006:242-243). Motivation som begrepp är därför väldigt svårdefinierbart och det 

saknar egentligen ett absolut och entydigt koncept (Dörnyei 1998:118). Motivationsstudiernas 

utgångspunkt ligger därför i en förklaring kring hur motivation konceptualiseras och vilka aspekter eller 

så kallade behavioural domains av motivation som beforskas i den aktuella studien (Dörnyei 2001:198). 

Motivation begränsades i denna studie till en L3-motivation som kommer till uttryck hos vuxna 

invandrare i samband med deras inlärning av L3-engelska i Sverige, dvs. i L2-miljön. Begreppet 

motivation avsågs därför upptäcka och hitta mönster i de sociala och psykologiska dimensioner som 

                                                   
2 Kursplanen för gymnasial nivå är densamma som för den vanliga gymnasieskolan.  

3 Vissa av de centrala begreppen saknar någon vedertagen översättning på svenska. Jag kommer därför att använda Henrys (kommande) 

översättning i uppsatsen. De begrepp som används på engelska i hans arbete kommer jag också att använda på engelska.  
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utgör en starkt påverkande faktor i målgruppens inlärning. Men låt oss se först forskningsfältets 

utveckling och nyckelbegrepp.  

Motivation i ett språkinlärningssammanhang anses som en nyckelfaktor som påverkar 

inlärningens takt och framgång i en sådan utsträckning att den i någon grad också blir förutsättning för 

alla andra faktorer i språkinlärningsprocessen (Dörnyei 1998:117). L2-motivation och dess olika typer 

har därför uppmärksammats och forskats kring i olika elevpopulationer i hela världen under de senaste 

decennierna (se t.ex. Dörnyei et al. 2006; studier i Dörnyei & Ushioda 2009). Forskningen har sina rötter 

i tanken att språkinlärning är starkt påverkad av en social dimension, jämfört med andra skolämnen där 

dessa inte nödvändigtvis spelar in (ibid:122). Denna sociala dimension återspeglas bl.a. i en av de första 

motivationsteorierna, i Gardners (2006)4 sociopedagogiska modell (eng. socio-educational model) och 

i modellens huvudkomponent, individens integrationssträvan (eng. integration), som kretsar kring 

frågan om identitet i och identifikation med målspråkssamhället. Integrationssträvan definierades 

ursprungligen som ”an individual´s openness to take the characteristics of another cultural/linguistic 

group” eller ”another cultural community” (Gardner 2006:247). En stor del motivationsforskning har 

ägnats åt integrationssträvan som har visats spela en mycket central roll och även ha en medierande 

effekt på alla andra faktorer som påverkar motivationen (Dörnyei et al. 2006; Dörnyei 2009:26).  

Integrationssträvan har således stått i fältets fokus i nästan fem decennier (Dörnyei 2009:22) 

och har blivit det mest omdiskuterade ämnet. Begreppet har dock väckt ett stort missnöje bland forskare 

på grund av dess tvetydighet i vissa inlärningskontexter, framför allt när det gäller 

främmandespråksinlärning och inlärning av engelska som globalt språk (se t.ex. Lamb 2004; studier i 

Dörnyei & Ushioda 2009; Islam et al 2013). Det är nämligen otydligt vilka som menas med ”den andra 

kulturen” eller med ”L2-talare” när man lär sig engelska (Dörnyei  2009:24). 

2.3.1. L2-motivationssjälvbildssystemet 

Detta missnöje blev utgångspunkt för Dörnyei (2005) att skapa en ny tolkning av integrationssträvan 

genom att omdefiniera begreppet ur ett personpsykologiskt perspektiv. Detta ledde till en ny modell, 

L2-motivationssjälvbildssystemet. Han utgick från Markus och Nurius (1986) teori om möjliga 

föreställningar om oss själva (eng. possible selves), dvs. individens bild av hur hon ser på sig själv i 

framtiden. Integrationssträvan har därför ”konstruerats om till inlärarens identifikation av sig själv som 

någon som i framtiden talar målspråket” (Henry, kommande). Individen anses således ha en ideal L2-

självbild (eng. the Ideal L2 Self) som representerar önskan att behärska målspråket i framtiden och denna 

självbild anses ha påverkan i inlärningsprocessen genom att trigga motivationen.  

Enligt denna tolkning likställs alltså integrationssträvan med ett uttryck för vår ideala språkliga 

självbild. Men individen kan även ha en negativ motbild till den ideala självbilden, den oönskade 

självbilden (eng. the feared self), som representerar något som individen är rädd för eller inte vill bli i 

framtiden, t.ex. känslan att misslyckas med målspråket. Higgins (1987) vidareutvecklade detta till något 

som heter the Ought-to Self, dvs. en bör-vara-självbild som associeras med egenskaper som individen 

bör eller förväntas ha. Detta kan exempelvis betyda förväntningar om goda språkkunskaper i samhället 

eller på jobbet.  

Dörnyeis modell (2005) använder sig av dessa två självbilder, individens ideala L2-självbild 

och bör-vara-L2-självbild. Men individens språkliga självbilder påverkas också av hur hon upplever 

inlärningsmiljön, vilket i sin tur formar olika inlärningsbeteenden och till slut en sorts motivation i 

henne. Dörnyei lade därför till en tredje komponent, the L2 Learning Experience, dvs. inlärarens 

erfarenhet i L2-inlärningen och det motiv som är relaterade till inlärningsmiljön, såsom klassrum, 

kursplan eller lärare. Modellen har alltså följande tre komponenter: 

                                                   
4 Årtalet då modellen först skapades var 1985, men jag fick tyvärr ingen tillgång till den här boken.  
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(1) Den ideala L2-självbilden 

(2) Bör-vara-L2-självbilden  

(3) Erfarenhet i L2-inlärning 

 

Det är viktigt att påpeka att han utgick från att inlärarens attityder till L2-samhället och instrumentalitet 

står i direkt relation till integrationssträvan. Attityder till L2-samhället för att L2-talares ideala språkliga 

självbild påverkas av en önskan att tillhöra målspråkssamhället och instrumentalitet för att man alltid 

strävar efter professionell framgång och det står därför i ett logiskt samband med vår ideala självbild 

(Dörnyei 2009:27-28).  

2.3.2. L3-motivationsforskning 

Självbildsteorier och Gardners sociopedagogiska modell utgår i första hand från individen och inte från 

den sociala och kulturella kontexten (Dörnyei 1998:123; Ushioda 2009). Dörnyei (2005:104) hävdar 

däremot i sitt paradigm att om integrationssträvan anses som en sort ideal självbild kan begreppet 

tillämpas i en rad diverse inlärningssammanhang. I detta teoretiska ramverk vidareutvecklade Ushioda 

(2009) tankegången till ett ”person-i-kontext” (eng. person-in-context) perspektiv. Det betonar att 

kontexten inte borde ses som en oberoende variabel eftersom person och kontext ömsesidigt påverkar 

och konstruerar varandra och detta är ”en dynamisk, komplex och icke-lineär relation” (s. 218.). Dessa 

möjliggör att språkligt sett mer komplexa inlärningssituationer, såsom L3-inlärning och L3-motivation, 

också kan beforskas. 

Forskning om L3-motivation, såsom hela TLA-fältet, är i dagsläget ett mycket begränsat 

område med bara ett fåtal studier (Henry 2011:236). En del studier har fokuserat på gymnasieelevers 

L3-självbild i Sverige (Henry & Apelgren 2008; Henry 2009), andra på L2-engelskans påverkan på L3-

självbilden (Henry 2010, 2011, 2013, 2015). Ingen av dessa har däremot direkt relevans till denna studie. 

Ingen har däremot använt modellen i samband med vuxnas inlärning och motivation, så vitt jag har 

kunnat konstatera.  

3. Metod 

3.1. Forskningsinstrument 

Motivationsforskning har en tendens att tillämpa kvantitativa angreppssätt i studierna. Det senaste 

decenniets forskningsarbete (se t.ex. Ushioda 2009) har pekat på att en ökad användning av kvalitativa 

metoder behövs på fältet (Dörnyei 2007:237). Med tanke på att motivation i denna studie beforskas i ett 

socialt och språkligt sett mycket komplext sammanhang med invandrade individer i fokus bestämde jag 

mig för att använda mig av en kvalitativ metod. Interaktionen mellan de sociala, kulturella och 

psykologiska faktorer som påverkar och formar dessa individers tillvaro i det nya samhället behöver 

nämligen ett mer kvalitativt angreppssätt. Detta för att kunna se (1) hur dessa faktorer kommer till 

uttryck i individernas aktuella vardagsliv, (2) vilka mönster utvecklas i samband med det dynamiska 

samspelet mellan motivation och personliga prioriteringar, samt (3) vilka andra eventuellt oupptäckta 

faktorer formar deras motivation eller brist på motivation. (ibid). 

Valet föll på semistrukturerade intervjuer på grund av att målgruppens språkbehärskningsnivå 

inte var infödd, vilket i sin tur innebar att jag inte kunde vara säker på att de skulle tolka alla frågor på 

det sättet som jag hade tänkt (se också t.ex. Lamb 2004). Muntlig kommunikation med dem möjliggjorde 

således förklaringar och beskrivningar när det behövdes. Jag hade ursprungligen tänkt använda mig av 
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strukturerade intervjuer, men jag ändrade mig när informanterna redan i början tog upp ämnen som 

fanns med på min lista men jag skulle bara fråga dessa senare i intervjun. Jag ville ge dem frihet för att 

öppet kunna ”utveckla sina idéer” (Denscombe 2009:234). Jag bedömde alltså att denna metod går hand 

i hand med en ökad flexibilitet, samtidigt som forskaren tillåts ha en färdig lista till hands med de ämnen 

som ska behandlas (ibid). 

3.2. Urval  

Studiens deltagare var vuxna invandrare (n=9) som under tiden studien genomfördes läste engelska på 

tre nivåer på komvux: Engelska grundläggande delkurs 4 (n=4), Engelska 5 (n=2) och Engelska 6 (n=3). 

En del läste kursen två gånger i veckan, en del en gång på helgen. Samtliga var studenter hos en av de 

största privata aktörerna i Stockholmsområdet. Jag gjorde ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009:39), 

dvs. det skedde inget förbestämt urval i studien, utan jag valde de informanter som jag fick tillgång till 

under den tajta tidsramen, samt de som ställde upp frivilligt. Det enda kriteriet var att ingen fick vara 

född eller uppväxt i Sverige, utan enbart de som invandrade i landet över 20 års ålder5 fick delta. Detta 

för att födelse och uppväxt i Sverige tros ha en annan effekt på individen än invandring med en klar 

vuxen identitet i ett senare stadium i livet.  

3.3. Material 

3.3.1. Intervjuer 

Intervjuerna strukturerades i enlighet med Dörnyeis (2005) modell, men vissa anpassningar till kontext 

och målgrupp behövdes göras. Jag valde att inkorporera sådana motivationsspecifika egenskaper i 

forskarinstrumentet som kännetecknar den vuxna invandrarmålgruppen och den kontext där de lär sig 

L3-engelska (se t.ex. Ryan 2009; Huang et al. 2015). Intervjuerna delades upp i två delar. Den första 

delen, som var en mer strukturerad frågeställningsstund om informantens bakgrund (som jag för 

enkelhetens skull kommer att nämna som bakgrundsenkät i studien), avsåg att få fram en relevant 

biografisk inblick i informantens liv, studier och framtida målsättning (mer detaljerat se Bilaga 1., samt 

3.3.2. och 4.1.). Denna del var ett slags komplement som tillsammans med intervjuns andra del 

eventuellt skulle bidra till en helhetsbild av informanten och hennes L3-motivation. Intervjuns andra del 

var den ”riktiga” intervjudelen som spelades in och som innehöll studiens huvudsakliga syfte. Följande 

motivationsspecifika områden täcktes in i intervjun (mer detaljerat se Bilaga 2): 

 

1. Attityder till att läsa engelska (motsvarar Erfarenhet i L2-inlärningen i Dörnyeis modell) 

2. Integrationssträvan  

a) I L2-samhället (dvs. i det svenska samhället) 

b) I L3-samhället (dvs. i ett målspråkssamhälle eller globalt) 

3. Den ideala L3-självbilden  

4. Bör-vara-L2-självbilden 

5. Attityder till L3-talare och kultur 

6. Instrumentalitet  

 

                                                   
5 Man kan således utesluta att personen har gått grund- eller gymnasieskola i Sverige. Sökande till vuxenutbildningen är enbart behöriga 

”från andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år” (Förordning 2011:1108, 6 kap 11 §).  
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Förutom de tre huvudkomponenterna i Dörnyeis modell fokuserade jag dessutom på attityder till 

målspråket och målspråkssamhället, samt instrumentalitet (se förklaring 2.4.1.). Det enda nya element 

som jag lade till i denna studie var två olika sorters integrationssträvan. Jag delade upp detta begrepp i 

(a) en integrationssträvan som kan relateras till det samhälle där inlärningen sker och där informanten 

antagligen kommer att använda målspråket och (b) en integrationssträvan som kan relateras till 

målspråkssamhällen, såsom USA och England, eller alternativt till ett globalt sammanhang och en sorts 

bikulturell identitet (eng. bicultural identity i Arnett 2002). Förhoppningen med detta var att kunna se 

hur de komplexa identifikationsmönstren i relation till L2- och L3-samhällen ser ut hos informanterna.  

 De första två intervjuerna var pilotintervjuer för att testa informanternas förståelse av 

frågorna. Eftersom dessa intervjuer gick mycket bra ändrade jag ingenting i designen. Jag bearbetade 

data av dessa informanter tillsammans med de andra.  

3.3.2. Informanter 

Informantgruppens sammansättning visade stor variation vilket framgår av deras bakgrundsdata (se 

Tabell 1). Könsuppdelningen var ganska jämn, fem av informanterna var kvinnor och fyra av dem var 

män. Genomsnittsåldern var 33 år. De nio informanterna kom från sex olika länder, vilket innebar att 

fyra informanter kom från samma land, Irak, men två av dessa personer angav Kurdistan, dvs. Norra 

Irak, som sitt hemland. Informanterna pratade dessutom sju olika modersmål och hade kunskaper i 

genomsnitt tre andra språk, varav två var engelska och svenska med undantag av en informant som inte 

hade någon kunskap i svenska. Vad gäller språknivåerna hade de flesta klarat kursen Svenska som 

andraspråk 3 (SVA3) eller läste kursen parallellt med engelska, andra läste SVA2. Det var bara en person 

som inte hade börjat med sina komvuxstudier i svenska. Fyra informanter angav dessutom att de läste 

                                                   
6 Svenska visas med högsta avklarade kursnivå och engelska med nuvarande kursnivå. Kursnivåernas namn anges i enlighet med 

nuvarande benämning i Skolverket.  

 Tabell 1. Informanternas personuppgifter. 

Namn Kön (ålder) Hemland och modersmål Andra språk6 Högsta utbildningsnivå i 

hemlandet 

Shadi man (30) Syrien, arabiska engelska (4), franska universitet/högskola 

Giovanni man (26) Italien, italienska svenska (SVA3), engelska (4) gymnasium 

Bnar kvinna (32) Irak (Kurdistan), kurdiska svenska (SVA3), engelska (5), arabiska universitet/högskola 

Cristian man (35) Rumänien, rumänska svenska (SVA2), engelska (6) universitet/högskola 

Shirin kvinna (34) Iran, persiska svenska (SVA3), engelska (6) gymnasium 

Leyla kvinna (22) Irak, arabiska svenska (SVA3), engelska (6) gymnasium 

Araz man (38) Irak (Kurdistan), kurdiska 
svenska (SFI D), engelska (5), arabiska, 

persiska 
grundskola 

Éva kvinna (55) Ungern, ungerska 
svenska (SVA3), engelska (4), turkiska, 

slovakiska 
universitet/högskola 

Rukia kvinna (28) Irak, assyriska svenska (SVA2), engelska (4), arabiska universitet/högskola 
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engelska och svenska parallellt under intervjuerna genomfördes. Vad gäller uppnådd utbildningsnivå 

hade majoriteten universitets- eller högskoleutbildning med sig hemifrån, tre personer hade 

gymnasieutbildning och bara en person hade grundskoleutbildning. För att skydda informanternas 

identitet uppträdde samtliga under pseudonym i studien.  

3.4. Genomförande 

Efter att ha tagit kontakt med den utvalda skolans chef och lärare fick jag i november 2015 tillgång till 

informanter i fyra undervisningsgrupper. Informanterna läste engelska i två olika skolor, en del på 

förmiddagen från måndag till torsdag, de andra på helgen.  

Intervjuerna var individuella och genomfördes under vanlig lektionstid, men alltid i ett separat 

bokat rum där bara jag och informanten var närvarande. Varje intervjutillfälle tog ungefär 20-30 minuter, 

varav ungefär 10 minuter först ägnades åt att presentera mig själv och studien samt information om 

informanternas bakgrund som jag fyllde i och antecknade om i bakgrundsenkäten. Detta fungerade som 

en uppvärmning inför den inspelade intervjun som sedan tog ungefär 10 minuter. Intervjutillfället tog 

lite längre tid (30-35 minuter) i de fall där informanterna bad mig om att upprepa vissa frågor eller när 

de behövde mer tid på sig att kunna svara på frågorna. Vissa informanter hade en större flyt och hade 

en rad kommentarer och förklaringar till sina åsikter medan andra svarade mycket sparsamt med ”ja” 

eller ”nej” på många frågor och hade mycket svårt att lägga till någonting annat. 

För att informanterna skulle känna sig bekväma frågade jag dem inför intervjun vilket språk 

de ville använda. Intressant nog valde de flesta svenska, men en del valde engelska. De hade dock ibland 

svårigheter med att hitta rätt uttryck och då bytte de till svenska istället. En av informanterna blev mycket 

förvirrad och bytte mellan de två språken hela tiden.   

3.5.  Etiska aspekter 

Att genomföra forskning som avser att undersöka aspekter av människolivet måste betraktas mycket 

noggrant med hänsyn till forskningsetiska regler och principer. Jag följer därför principer i 

Vetenskapsrådets (2011) rapport om god forskningssed. Jag informerade informanterna om 

studiens syfte dels muntligt och dels skriftligt på bakgrundenkätens första sida, vilket uppfyllde 

informationskravet. Informanterna fick välja själva om de ville ge sitt samtycke och delta i studien 

genom att skriva under bakgrundsenkätens första sida. Detta uppfyllde samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla deltagare uppträdde med pseudonym. Genom att 

använda insamlade data enbart för forskningsändamål uppfyllde studien nyttjandekravet också. 

Eftersom det är olika individers åsikter och känslor som står i studiens fokus och en hel del 

etniciteter är representerade här är det av stor betydelse att betona jämlikhetens etiska princip (Strike 

1990). Studiens enda syfte är att undersöka olika individers motivation för språkinlärning, oavsett 

kön, etnicitet, religion eller sexuell inriktning. 

3.6. Bearbetning av material och analysmetoder 

Intervjudata bearbetades och analyserades i flera steg. Det första steget var att skapa klarhet för mig 

själv genom att först bearbeta bakgrundsenkäterna och att sammanställa två tabeller över bakgrundsdata 

(se 3.3.2. och 4.1.). Detta gav en tydligare bild av vilka jag egentligen har att göra med i min studie. Jag 

gick sedan systematiskt igenom intervjudata genom att lyssna igenom dem flera gånger och att göra 

anteckningar på alla frågor hos varje informant. En vedertagen bearbetningsmetod när man använder 
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intervju som forskningsmetod är dock transkribering (se Dalen 2007), men på grund av den strama 

tidsramen fick jag inte utrymme för den. Jag sammanfattade istället varje intervju för sig genom att 

anteckna ungefärliga citat. Dessa användes enbart som ett första steg i bearbetningsprocessen och 

kommer inte att visas i uppsatsen.  

Det andra steget var därefter att arrangera svaren för varje motivationsspecifikt område (se 

3.2.) i tabell (se exempel i Tabell 2), vilket fungerade som en sort datareduktion. Eftersom 

intervjufrågorna egentligen var ja-nej-frågor, som informanterna fritt fick kommentera, kan man lätt 

sammanställa svaren i en tabell där ”+” står för ”ja” och ”-” står för ”nej”, samt ”*” står för ”information 

saknas” eller ”informanten vet ej”. 
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1. Är det intressant att läsa 
engelska? 

+ + + + + + + + + 

2. Tycker du om dina lektioner? + + - + + + + + + 

3. Vill du ha flera lektioner? + + + - + + + + - 

                 Tabell 2. Exempel på hur svaren sammanställdes i tabellform. 

 

Det tredje steget var att analysera tendenserna som jag fick fram i tabellerna. Detta skedde 

med hjälp av en sorts kodningsprocess, dvs. en process ”att leta efter mer abstrakta kategorier som kan 

sammanföra och organisera materialet på nya sätt” (Dalen 2007:74). Denna ”ger möjlighet att förstå 

innehållet på en mer tolkande och teoretisk nivå” (ibid). Jag kodade mitt material i enlighet med en 

metod som heter tematisering (ibid:84). Denna metod möjliggör för forskaren att utgå från 

intervjuguiden och de problemställningar som den avses belysa. ”Man börjar med att koda materialet 

under nämnda teman för att ta reda på var tyngdpunkten i materialet ligger” (ibid). Jag utgick från de 

sex motivationsspecifika områdena (se 3.3.1.)  och kodade data i varje fråga och varje område genom 

att skriva listor på teman som förekom i svaren och att kategorisera dessa teman, som t.ex. ”studier”, 

”arbete” osv. Jag identifierade sedan de kategorier som många hade uttalat sig om genom att räkna ihop 

hur många svar som berörde de enskilda kategorierna.  

Under 4. Resultat kommer jag att redovisa informanternas bakgrundsdata vad gäller deras 

studier i engelska och framtida målsättningar, samt resultaten av intervjudatas analys. Intervjudata 

kommer att redovisas med tabellerna för respektive motivationsspecifika område. Detta kompletteras 

med citat ur intervjuerna eftersom dessa utgör ”den egentliga empirin” (ibid:105) och ger en djupare 

förklaring till de tendenser som tabellerna visar. Användning av citat kommer också att ske i enlighet 

med den tematiska metoden, dvs. det kommer att användas citat belyser det aktuella temat under varje 

område (ibid:108).     
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4. Resultat och analys 

4.1. Bakgrundsdata 

Bakgrundsenkätens data som är relaterade till informanternas personuppgifter har redan presenterats i 

avsnitt 3.3.2.Informanter. De bakgrundsdata som är relaterade till informanternas studier i engelska samt 

framtida planer presenteras däremot här för att eventuellt kunna relateras till intervjudata (se Tabell 3). 

Variationen bland informanterna gällande deras vistelsetid i Sverige visade sig vara stor då 

denna varierade mellan 1 år 6 månader och 30 år med ett genomsnitt på 7 år. Samtliga informanter angav 

att vistelsetiden inte hade avbrutits. Vi har redan sett att majoriteten var högutbildade när de kom till 

Sverige (se 3.3.2.). Bara två av dessa personer, Shadi och Éva, hade ett arbete som matchade sin 

Namn Vistelsetid 

i Sverige 

Arbete i 

hemlandet 

Nuvarande 

arbete i 

Sverige 

Önskat arbete 

i framtiden 

(ort) 

Undervisningstid 

i engelska 

Hade 

engelskkunskaper 

i hemlandet 

Använder engelska 

i följande domäner 

idag 

Shadi 1 år 6 mån arkitekt, 

interiördesigner 

grafisk 

designer 

grafisk 

designer 

(Sverige) 

4 månader nej  skola, jobb, läsa, musik, 

filmer/tv, shopping 

Giovanni 4 år 2 mån anställd hos 

fiskarföretag 

idrottslärare, 

elevassistent 

lärare 

(Sverige) 

10 år ja skola, musik, filmer/tv 

Bnar 3 år  lärare student lärare 

(Sverige) 

15 år ja skola, läsa, musik, 

filmer/tv, religion, 

shopping, socialt  

Cristian 4 år manager i 

logistik 

student manager i 

logistik 

(Sverige) 

4 månader  nej skola, läsa, musik, 

filmer/tv, socialt  

Shirin 10 år  anställd hos 

dataföretag 

undersköterska sjuksköterska 

(Sverige) 

9 år ja skola, läsa, musik 

filmer/tv 

Leyla 3 år 6 mån  inget student socionom, 

lärare 

(Sverige) 

3 år ja skola, läsa, musik, 

filmer/tv, shopping 

Araz 8 år  anställd i 

mataffär 

student inga planer än 

(Sverige) 

1 år nej skola, läsa, musik, 

filmer/tv, shopping 

Éva 30 år  förskollärare, 

politisk aktivitet 

biträdande 

förskolechef 

biträdande 

förskolechef 

(Sverige) 

1 år 8 mån  nej skola, läsa, musik, 

filmer/tv 

Rukia 2 år  översättare student, 

mammaledig 

ingenjör 

(Sverige) 

18 år ja hemma, skola, filmer/tv 

Tabell 3. Informanternas bakgrundsdata 
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utbildningsnivå i hemlandet, de andra var studerande och önskade i framtiden ett arbete som skulle 

matcha med deras kunskaper i hemlandet. Två av dem, Giovanni och Leyla, som kom till Sverige med 

gymnasieexamen önskade att vidareutbilda sig på universitetsnivå. Shirin, som också invandrat med 

gymnasieexamen, utbildade sig däremot till undersköterska i Sverige och önskade fortsätta sina studier 

på universitetsnivå. Samtliga informanter angav att de planerar att arbeta i Sverige i framtiden.  

 Informanternas genomsnittliga undervisningstid i engelska var sex och ett halvt år. Det var 

dock mycket svårt att räkna ut deras faktiska undervisningstid. För det första hade majoriteten deltagit i 

någon form av engelskundervisning i hemlandet också, framför allt i grundskolan eller på gymnasiet, 

innan de kom till Sverige. För det andra angav två personer, Shadi och Cristian, utan engelskkunskaper 

från hemlandet, att de hade lärt sig engelska utan någon utbildning i språket. För det tredje 

kommenterade många på att de inte riktigt ville räkna in undervisningstiden i hemlandet på grund av att 

kvaliteten där inte var jämförbar med det svenska utbildningsystemets. För det fjärde gjorde de flesta 

kortare eller längre uppehåll i sina studier, framför allt på grund av att efter avklarad gymnasieutbildning 

inte ha fått möjlighet till fortsättning eller på grund av flytten till Sverige.   

  När det gäller informanternas användning av engelska visade det sig att skola/utbildning, 

musik och filmer/TV-program var primära domäner för samtliga informanter. Många använde engelska 

för shopping och för att läsa böcker eller tidningar. Det tyder på att engelska hos denna målgrupp mest 

används i sammanhang där informanten spelar en passiv roll. Enbart en person angav att hon använde 

engelska hemma och två personer använde engelska med sitt sociala umgänge.  

4.2. Attityder till att läsa engelska  

I följande tabell sammanställs svar på de första tre frågorna: 
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1. Är det intressant att läsa engelska? + + + + + + + + + 

2. Tycker du om dina lektioner? + + - + + + + + + 

3. Vill du ha flera lektioner? + + + - + + + + - 

            Tabell 3. Svar på Fråga 1-3. 

 

Första frågan avsåg att fånga in informanternas första associationer när det gäller att prata om sina 

studier i engelska. Trots sin ja-nej-natur öppnade denna fråga direkt upp en del anledningar varför 

informanterna valde att läsa engelska. Samtliga tyckte att engelskkunskaperna är viktiga på grund av: 

(1) resor, (2) olika sociala kontakter eller (3) själva förmågan att kunna ett utbrett språk. Se dessa fyra 

exempel:  

 

Giovanni: “Men jag tycker att det är väldigt intressant och man behöver läsa engelska, till 

exempel man reser nånstans eller… man behöver engelska. Så jag måste lära mig engelska. 

Så är det bara.” 

 

Cristian: ”Yes, it is very interesting, because eh… I´m looking for it and I´m connecting with 

a lot of people talking English, so it´s a must.” 
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Araz: “Yes, very very interesting, for me, if I eh (..) speak fluent English, it is very important 

to me.” 

 

Rukia: “Yes, because people they are using English so much.”  

 

Åtta av nio uttalade sig mycket positivt om sina lärare och skolmiljön i Fråga 2. Enligt de 

flesta brukar alla elever få mycket stöd och hjälp av sina lärare och en av informanterna uttalade sig 

även om att läraren är en källa till hennes motivation:  

 

Shirin: ”Ja, faktiskt, min lärare (..) han (..) han (..) hjälper oss, man blir intresserad av att 

försöka. Jag försöker på grund av honom faktiskt för att han ger oss (..) vad säger man (..) 

hopp (..) och uppmärk… uppmärksamhet (..) och självtroende (..) försök, ni kan.” 

 

Éva: ”Aa (..) vi har faktiskt (..) jag njuter av (..) Det är så (..) Jag har bra lärare. Jag kan säga 

så. Han är väldigt väldigt (..) pedagogisk. Han bygger upp lektionen så att alla kan få det som 

de behöver. Jag är faktiskt här varje gång, så jag (..) prioriterar det här.”  

 

Å andra sidan uttalade sig några om att skolsystemet inte lever upp till deras förväntningar. Detta 

förklarades exempelvis med att de stora blandade grupperna inte möjliggör en effektiv inlärning. I 

samband med förväntningar på och åsikter om skolsystemet gick en del direkt in i Fråga 3 utan att jag 

hade ställt frågan. Åtta av nio tyckte att de behöver mycket mer än ett respektive två tillfällen per vecka. 

En del började klaga på att det är mycket svårt att prestera när de läser flera kurser samtidigt, och framför 

allt när det gäller att läsa två språkkurser som avser andra språk än deras modersmål. Det orsakar 

nämligen förvirring för informanterna. Detta uttrycktes exempelvis på det sättet: 

 

Shirin: ”Ja, faktiskt (..) eh (..) för att det är lite intensivt, så (..) Jag tror inte att 10 veckor 

räcker för dem som kommer från andra land som hade ingen bakgrund i engelska. Man jag 

tror att det är jättetuff, men jag kämpar i alla fall. Jag måste spara (..) 200 ord varje vecka i 

min hjärna och det funkar inte, jag blandar alla ord, du vet. Med svenska. Och det (..) det är 

ett helvete, kan jag säga.” 

4.3. Integrationssträvan 

4.3.1. Integrationssträvan i L2-samhället 

I följande tabell sammanställs svar på Fråga 4-6. ” *” står för ”information saknas”  eller ”informanten 

vet ej (se  3.6.). 
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4. Är det viktigt att kunna engelska i det svenska 
samhället? + + + + + + - + + 

5. Kan man leva utan engelska i det svenska 
samhället? - + + - + + + + - 

6. Tycker du att man i Sverige pratar bra engelska 

jämfört med andra länder? 
+ + + + * + * + + 

Tabell 4. Svar på Fråga 4-6. 
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Åtta av nio tyckte att det är viktigt att kunna engelska i det svenska samhället. Många förklarade sitt 

svar ur ett samhällsperspektiv, exempelvis (1) genom att utgå från situationer de hade mött i det svenska 

samhället eller (2) genom att fundera kring varför engelskan är så viktig för svenskarna. En informant 

uttryckte även (3) att engelska är ett andraspråk i Sverige. Se exempel på dessa här: 

 

Shadi: ”Yes, actually, because eh (..) I have some ex… experience about this. Eh (..) Because 

I am an architect and I applied to many eh (..) jobs, but they told me if you know Swedish, 

but you don’t know English, you will not able to take this job. You should speak English and 

Swedish or only English.” 

 

Rukia: “Yes, because many of people they are using it like a second language.” 

 

Cristian: “Well, they don’t eh (..) confirm it every day, but it´s absolutely obvious that 

English is important in the society. I mean Swedish in only spoken by 9-10 million and 12 

around the globe and English is the key for them to communicate with the rest of the world.” 

 

Andra informanter försökte förklara sin åsikt ur ett invandrarperspektiv: (4) några kopplade direkt 

engelskkunskaperna till den första tiden i Sverige då de var helt beroende av språket, medan (5) andra 

berättade samma upplevelse, fast i samband med de nyanlända invandrare de möter och behöver hjälpa 

idag:  

 

Bnar: ”Ja, precis. Om man pratar engelska i Sverige (..) eftersom när jag kom i Sverige eh 

(..) alla svenskar kan engelska. Och för mig är det lättare, eftersom jag kunde inte prata 

svenska.” 

 

Éva: ”Ja, det här är obligatoriskt (..) Jag tror att det är jätteviktigt. Jag själv känner att nu mer 

och mer eh (..) behöver jag det på jobbet på grund av att vi har föräldrar som inte behärskar 

svenska språket, och många som kommer kan väldigt bra engelska och där är jag 

handikappad.” 

 

Motsägelsefullt nog tyckte majoriteten att man kan leva utan engelska i det svenska samhället 

även om de ansåg det som något viktigt i Fråga 5. En del drog paralleller till svenskan och tyckte att om 

man har kunskaper i svenska behöver man inte engelska. Andra tyckte precis tvärtom. En del tyckte att 

språkkunskaperna är beroende av branschen man arbetar inom eller sammanhanget man lever i. Se 

exempel:  

 

Leyla: ”Yeah, eh, if I have Swedish eh I think I can live without English.” 

 

Shirin: ”Jag märkte faktiskt om du kan engelska här i Sverige så du behöver inte prata 

svenska. För att alla kan engelska här i Sverige, nästan alla eh (..) det är viktigt att man lär 

sig svenska för att man bor i Sverige. När du kan (..) du är kunnig på engelska du klarar sig 

väldigt bra.” 

 

Vad gällde hur informanterna ser på svenskarnas engelskkunskaper hade samtliga informanter 

mycket positiva åsikter om det. Många informanter kopplade direkt frågan till internationella studier där 

engelskkunskaper mäts i olika länder och där Sverige ligger bland de bästa. Några drog paralleller till 

sitt hemland och angav att engelskkunskaperna inte går att jämföra med hemlandets (se också 4.1.). 
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4.3.2. Integrationssträvan i L3-samhället 

I följande tabell sammanställs svar på Fråga 7-9.: 
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7. Är det viktigt att lära sig engelska för att kunna 
kommunicera med människor i USA eller England? + - - - - + + - + 

7a. Eller i hela världen? (Alternativ.) + + + + + + + + + 

8. Är det viktigt att lära sig engelska för att lära 
känna och förstå engelskspråkiga kulturer? + - + + + + - + - 

8a. Eller andra kulturer i hela världen? (Alternativ.) + * + * + + - + - 

9. Vill du likna människor i USA eller England? - * - - - - - * - 

Tabell 5. Svar på Fråga 7-9. 

 

Hos samtliga informanter knöts engelska direkt ihop med ett globalt sammanhang, snarare än med de 

engelskspråkiga kulturerna. Engelska ansågs av de flesta som ett slags instrument som öppnar dörrar i 

hela världen. Sex av nio tyckte dessutom att kulturkunskap också är viktigt i språkinlärningen och 

betonade att engelskkunskaper hjälper att förstå andra människor i hela världen, återigen inte enbart 

människor i de engelskspråkiga kulturerna:  

 

Cristian: ”I think English is the key of this huge process of globalization. So yes, it is 

important, it is not only for eh (..) the moments when you travelling to those countries. But 

it can be very helpful in other countries.” 

 

Éva: “Jo (..) jag tänker inte först och främst på USA och England, jag tänker på det när jag 

reser och (..) och när jag inte vill vara (..) beroende av något resesällskap som (..) som (..) 

hjälper mig förklara.”  

 

Det visade sig däremot när några kommenterade på Fråga 8 och 8a att de framför allt är intresserade av 

själva språket och vad språkkunskapen kan erbjuda. De andra kommenterade inte detta.  

Ingen av informanterna upplevde att de skulle vilja likna människor i målkulturen. Återigen 

hävdade en del informanter att det viktigaste är att lära sig språket: 

 

Rukia: “Not similar, but you can communicate with others.” 

 

Shadi: “Yeah, but I will tell you something. (Eh) I want only to learn to (..) to learn English 

only to if I will work to (..) in another country, but not to (eh) be like someone else. (..) I 

don´t know how to say it. Only to communicate with people if I want to travel and to speak 

with people to be able to (..)” 

 

Cristian: “No, no, not at all. I think (..) language, it´s (eh) identity of the individual. But if 

it´s not your mother language, it´s quite difficult to come up with this thinking. It´s ain´t 

gonna happen.”  

 

Intressant nog kom det fram hos de flesta att de antingen tänker eller kan tänka sig flytta från 

Sverige i framtiden och att engelska i så fall kommer att vara ett hjälpmedel i ett nytt samhälle. Två 

informanter, Leyla och Araz, nämnde tydligt att de har bland sina framtida planer att flytta till Australien, 
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samt till Nya Zealand. Samtliga informanter angav dock i bakgrundsenkäten att de önskar arbeta i 

Sverige i framtiden, vilket kan bero på intervjueffekten.  

4.4. Den ideala L3-självbilden 

I följande tabell sammanställs svar på Fråga 10-12.: 
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10. När du tänker på framtiden spelar engelska en 
viktig roll i ditt liv? + + + + + + + + + 

11. Kan du tänka dig att läsa kurser på ett universitet 
eller arbeta enbart på engelska? + - - + + - + * + 

12. När du tänker på framtiden föreställer du dig 
som en  person som kan mycket bra engelska? + - + + - * + + + 

Tabell 6. Svar på Fråga 10-12. 

 

Den ideala framtida självbilden såg positiv ut hos de flesta. Samtliga informanter ansåg att engelska 

spelar en viktig roll i deras framtida planer. Förklaringar till detta berodde på tre faktorer: (1) engelska 

behövs för deras studier, (2) i deras yrke, samt (3) som en sorts kompetensutveckling (en del ansåg att 

man oundvikligt behöver ha språket för att gå vidare i livet). Se exempel:  

 

Cristian: ”Yeah, it is very important. I will say, even if I´m living in Sweden, it is more 

important than Swedish (..) At least for me, because I´m not just thinking locally, it…i.. 

Because my branch in what I ´m doing for work (..) is including travelling and interacting 

with people everywhere in different kind of countries.” 

 

Éva: “Ja (..) jag vill faktiskt förstå mer (..) än att jag läser bara texten (..) svenska texten så 

nu har jag börjat lyssna mer och mer för att få in.”  

 

Shirin: ”Ja, faktiskt. Det är viktigt att jag blir kunnig.”  

 

De flesta kunde tänka sig att arbeta eller studera enbart på engelska. Men trots att 

engelskan ansågs vara viktig av samtliga i Fråga 10 kunde tre av åtta inte tänka sig att engelska 

dominerar i något sammanhang i deras liv. Orsaken till detta låg i (1) att dessa informanter 

antingen uppfattade det som en alldeles för stor utmaning eller (2) ville också ha plats för 

svenskan i sina framtida planer. Hos två informanter, Leyla och Shirin, kom det även till 

uttryck (3) att de inte litar på sin egen förmåga i engelska: 

 

Leyla: ”(Eh) if you take (eh) the course in Swedish and English, I think it´s.. it will be 

difficult. But if you take all these course in English (eh) I think it´s easy. Or all these course 

in Swedish, it´s easy.” 

Jag: “And if you could choose?” 

Leyla: “I will choose Swedish. Because Swedish I began to learn Swedish from beginning, 

from alphabet. So it´s easy for me. Not like (eh) the English. I learnt English in my country 

12 years, but I don´t have anything, I can´t speak with anyone in my country. So it´s difficult.” 

Shirin: ”Jaaa, men nej, jag tror inte att jag kan klara mig.”  
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Jag: ”Men vill du?” 

Shirin: ”(Eh) jag vill, men det är kommer att bli jättesvårt. Jag är inte så duktig på engelska.”   

 

Det bör kanske uppmärksammas här att hur informanterna såg på sina egna språkkunskaper 

återspeglades också i deras språkval i intervjun. Hos de som valde engelska kom en mer positiv självbild 

till uttryck än hos några av dem som valde att genomföra intervjun på svenska. 

4.5. Bör-vara-L3-självbilden 

I följande tabell sammanställs svar på Fråga 13-16.: 
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13. Vad tycker folk omkring dig om att du läser 
engelska?7 * + + * + + * + + 

14. Läser du engelska eftersom det är ett måste för 
dig? - + - + + + + + - 

15. Alla utbildade människor måste kunna engelska. + + + + + + - + - 

16. Man visar större respekt för dem som har 
kunskaper i engelska. + + + - - - - + - 

Tabell 7. Svar på Fråga 13-16. 

 

Sex av sex informanter angav att de har en främjande omgivning kring sig. Detta innebär familjer och 

vänner som på ett indirekt sätt stödjer informanterna i sin engelskundervisning. Med ett indirekt sätt 

menas här att de flesta berättade om att deras anhöriga dagligen pratar och använder engelska, vilket på 

ett indirekt sätt kan ha påverkan på informanternas studieval och studiegång.  

Frågan om engelska är ett måste för informanterna tolkades på mycket olika sätt eftersom det 

kan betyda antingen ett måste inifrån eller utifrån. Ibland behövdes därför förtydliganden göras. Vi ser 

i Tabell 7 att sex av nio tyckte att engelska är ett måste. De flesta tyckte att detta beror på ett inre krav, 

medan andra tyckte att kravet ställs på en från samhällets sida: 

 

Shirin: ” (..) det (eh) det är ett måste.” 

Jag: ”Och vilket måste är det? Känner du det inuti eller utifrån?” 

Shirin: ”(Eh) i socialen.” 

Jag. ”I samhället?” 

Shirin: ”Samhället menar jag. Det är ett måste. För att du lever, jag menar, jag lever på ett 

land som alla kan engelska, du vet, och jag känner mig blyg när alla kan och jag kan inte. (..) 

Och därför det är en måste, till mig i alla fall, så jag måste lära mig engelska.” 

 

Araz: ”For me it´s must. I don´t know for other people. It´s must” 

Jag: “Inside or outside?” 

Araz: ”Inside, inside, yes. That´s something som I´m thinking a lot about (..) English 

language. For example, why I don´t think about (..) Deutsch?” 

 

                                                   
7 Många har ingen familj eller inga vänner och kunde därför inte svara på frågan.  



23 

Fråga 15 och 16 bestod av påståenden där informanterna fick svara om de höll med eller inte. 

Sju av nio höll med om att utbildade människor behöver ha kunskaper i engelska. Några gick dock i 

försvar och kommenterade att det kan bero på olika omständigheter, såsom (1) individens yrke/bransch 

eller (2) allmän förmåga att lära sig. Bara fyra av nio höll med om att kunskaper i engelska leder till 

större respekt i samhället. Många informanter kommenterade att respekt inte kan erhållas enbart på 

grund av kunskaper i engelska. Det verkade som att de tolkade begreppet ”respekt” på mycket olika sätt. 

Andra informanter som höll med tyckte att det lätt kan hända en att samhället ser ner på någon som inte 

behärskar ett internationellt sett så utbrett språk eller att personen rentav uppfattas som outbildad. Se 

exempel:  

 

Shadi: ”Yes, of course, because when you speak English, they look another way (..) to you. 

But if you don’t know speak (..) if you don’t speak English, it´s, I think, they say maybe this 

(..) it´s (..) he didn’t study (..) he hasn’t have any knowledge, I think it´s very important. And 

they respect you more if you speak in English.”   

4.6. Attityder till L3-talare, kultur och samhälle 

I följande tabell sammanställs svar på Fråga 17-19.: 
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17. Tycker du om att träffa människor från USA 
eller England? + * + - + + + + - 

18. Vill du veta mer om människor från USA eller 
England? + - + - + + - + - 

19. Tycker du att USA eller England har viktig 
internationell roll? + + - + + * + * - 

Tabell 8. Svar på Fråga 17-19. 

 

Majoriteten tyckte om att träffa människor från engelskspråkiga länder, som USA eller England, men 

det var dock oklart vad vissa informanter menade. Många förklarade nämligen att de vill träffa 

modersmålstalare av engelska för att det möjliggör för dem att kunna öva språket (se också Fråga 8 och 

8a i 4.3.2.): 

 

Shadi: ”Yes, of course, because I want to learn English aaand here I don’t speak English very 

much, because we… all the people they speak Swedish (..) Yeah and (eh) when you see 

someone and you try to speak English, they speak maybe (..) many sentence and then they 

speak Swedish and, of course, I want to meet people, it´s very good for me to (..) be better. 

  

Enbart två informanter, Shirin och Éva, hade nära vänner från engelskspråkiga kulturer och kunde därför 

dela med sig av hur ett sådant möte upplevs.  

Samma oklarhet gällde vid Fråga 18. De som kommenterade frågan svarade återigen (1) att 

det snarare är ett övningsmoment att använda engelska med människor än att få veta mer om själva 

kulturen, eller (2) att de skulle prioritera kulturkunskapen ifall de flyttade till målspråkssamhället: 

 

Giovanni: ” (..) Jag tycker (..) jag säger ja (..) om jag vill flytta dit, det skulle vara bra att veta 

hur de tänker, hur de röra sig. Men om jag tänker nu, det är inte min prioritering (..) att veta 

om deras kultur (..) eller historia.” 
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Det var intressant nog en informant, Rukia, som har varit i England och fick en negativ upplevelse av 

kulturen.  

De flesta tyckte att engelskspråkiga länder har en internationellt sett viktig roll, men bara Rukia 

kommenterade sitt svar. Hon tyckte att inte enbart dessa länder kan anses vara viktiga.   

4.7. Instrumentalitet 

I följande tabell sammanställs svar på Fråga 20-22.: 
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20. Du kommer att få bättre chanser på 

arbetsmarknaden om du har kunskaper i engelska.  + + + + + + + + + 

21. Du kommer att få bättre betalt om du har 
kunskaper i engelska. + - - - - + - + - 

22. Vill du kommunicera med människor i andra 
länder på engelska? + + + + + + + + + 

23. Vill du kommunicera med människor i Sverige 
på engelska?  + - - + - + + - + 

Tabell 9. Svar på Fråga 20-22. 

 

Vi har redan sett att arbetsmarknaden är en viktig aspekt när det gäller varför informanterna väljer att 

läsa engelska (se t.ex. 4.3.2. eller 4.4.). Samtliga tyckte att kunskaper i engelska leder till bättre chanser 

på arbetsmarknaden. Däremot tyckte sex av nio att de inte nödvändigtvis skulle få en högre lön på grund 

av sina kunskaper i engelska. En informant, Bnar, angav att hon inte vet hur det är i Sverige, men att det 

är så i hennes hemland.  

Fråga 22 och 23 gick ut på att få veta om användning av engelska hos informanterna avser det 

svenska samhället eller andra samhällen. Precis som i 4.3.2. ville alla använda engelska med människor 

i andra länder. Däremot ville majoriteten använda engelska i Sverige också, vilket motsäger 

informanternas svar i 4.3.1. Shirin angav exempelvis att man egentligen kan klara sig med engelska i 

Sverige även om hon tycker att man ska använda svenska. Rukia tyckte däremot att hon behöver 

engelska först och sedan när hon har lärt sig svenska kan hon övergå till svenska.  

5. Diskussion 

Resultaten i de sex motivationsspecifika områdena tyder på att den mer konkreta drivkraften bakom att 

lära sig engelska oftast stöds av studie- eller yrkesrelaterade orsaker, ett intresse i resor och nya 

internationella kontakter, samt av ett behov av en allmän kommunikationsförmåga i språket. Detta 

besvarar forskningsfråga (1). Men dessa är i sig enbart orsaker för att lära sig ett språk, inte själva 

motivationen för att göra det (Gardner 2006:242-244). För att dock kunna förstå hur dessa hänger ihop 

med den faktiska motivationen behöver man placera individen i en kulturell och samhällelig kontext (se 

Ushioda 2009).  
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5.1. Från invandrarskap till bikulturell identitet 

Det är kanske inte så förvånansvärt att invandrarskap ständigt reflekterades över i intervjuerna. 

Jämförelser mellan Sverige och hemlandet, mellan ”svenskar” och ”invandrare”, samt mellan olika 

gruppers språkkunskaper gjordes nämligen gång på gång. Det tyder på en stor medvetenhet om att 

språkkunskaper i engelska eventuellt kan skapa en klyfta mellan olika människogrupper. Engelska 

associerades dessutom ofta med den första tiden i Sverige då man kände sig utsatt och språkkunskapen 

var den viktigaste förutsättningen för att kunna göra sig förstådd och börja ens integration i samhället. 

Samtliga i studien verkade därför uppleva att engelska är en trygghetsgivande faktor, ett slags 

allomfattande globalt språk (se också i t.ex. Yashima 2002; Lamb 2004; Ryan 2009), som symboliserar 

bl.a. bättre möjligheter och personlig frihet i hela världen. I andra studier har man kopplat samma resultat 

till att engelska associeras med en ”internationell kultur” (Lamb 2004:5) eller en ”internationell attityd” 

(eng. international posture) (Yashima 2002:57) hos inläraren. Yashima (ibid) hävdar även att denna 

internationella attityd innefattar en ”icke-etnocentrisk attityd till olika kulturer” hos inlärare av ett 

främmandespråk. Studiens informanter har visat samma attityd, vilket exempelvis kan förklaras med att 

identifikation med ett globalt sammanhang kan hjälpa invandrade individer att komma ifrån deras 

invandrarskap eller att hinna ikapp majoritetssamhällets villkor för kunskap. Med andra ord att minska 

klyftan mellan ”svenskar” och ”invandrare”.  

Resultatet tyder således på att en sort global integrationssträvan har utvecklats i vuxna 

invandrare antagligen som en bieffekt av invandrarskapet samt integrationssträvan i L2-samhället. Detta 

besvarar forskningsfråga (2). Arnett (2002:777) hävdar i sin studie om globalismens psykologi att 

konceptet bikulturell identitet ofta har relaterats till vuxna invandrare. De utvecklar nämligen en 

komplex hybrididentitet (eng. hybrid identity) genom att kombinera den egna kulturen, den lokala 

kulturen och den globala kulturen (ibid:778). Det är dock svårt att veta vilken av dessa som påverkar 

individen och hur. Dessa olika kulturer kan dessutom lätt hamna i konflikt med varandra hos individen, 

vilket leder till en så kallad identitetsförvirring (eng. identity confusion) (ibid). Informanternas ibland 

motsägelsefulla svar (se t.ex. 4.3.1. eller 4.7.) kan vara exempel på det.  

Hur den nya lokala kulturen, dvs. L2-samhället, påverkar vuxna invandrare framgår av deras 

självbildssystem. Andra motivationsstudier (Henry 2010, 2011) i en svensk kontext har nämligen visat 

att studentens L2-självbild är en bakgrundkomponent i L3-inlärningen och att denna även kan fungera 

som en normativ referens för all annan språkinlärning. På samma sätt skulle vuxna invandrares L2-

självbild i svenska kunna uppträda som normgivande för L3-inlärningen8 och L2-samhället således som 

påverkande faktor för all sorts integrationssträvan. Om man tittar närmare på informanternas L3-

självbild i engelska ser man att den hela tiden, om än inte explicit, kopplas till erfarenheter av L2-

samhället och således jämförs med deras L2-självbild (se också Henry 2010). Med andra ord har L2-

svenska fungerat som ett nyckelinstrument i integrationsprocessen i L2-samhället och denna erfarenhet 

kan ha en stark påverkan på hur vuxna invandrare relaterar engelskkunskaper till ett globalt 

sammanhang. Att situationer i det svenska samhället ofta tas som utgångspunkt har exempelvis en 

normgivande effekt för L3-sjvälbilden. Denna normgivande effekt försvårar dock att kunna skilja den 

ideala självbilden från bör-vara-självbilden. Det är nämligen en del av den ideala L3-självbilden att 

informanterna önskar uppnå en god behärskningsnivå i framtiden. Men eftersom L2-samhället 

representerar en ideal behärskningsnivå för informanterna och engelskkunskaperna anses vara ett måste 

i L2-samhället är det möjligt att intresset för engelska har vuxit fram ur en oönskad självbild, dvs. 

informanternas rädsla att inte kunna existera på samma villkor som andra i L2-samhället. Detta besvarar 

i sin tur forskningsfråga (3).  

                                                   
8 Förutom Shadi som inte har kunskaper i svenska.  
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En annan komponent i informanternas L3-självbildssystem som stödjer tanken om att det är 

L2-samhället som triggar igång en global integrationssträvan är föreställningsförmåga (eng. imagery) 

(Dörnyei 2009:16-17). Dörnyei hävdar att teorier om möjliga föreställningar om oss själva (eng. 

possible selves) innebär en stor del fantasi när det gäller en ideal självbild. Studiens data har visat att 

majoriteten av informanterna är passiva användare av språket och saknar erfarenhet av målspråkstalare 

eller andra talare i engelska utanför Sverige.     

5.2. Implikationer för vuxenutbildningen 

Studiens resultat ger en del indikationer om de bakgrundsfaktorer och om det sociala samspel som 

formar vuxna invandrares motivation och deltagande i vuxenutbildningens engelskkurser. Resultatet 

indikerar att motivationen antagligen formas och starkt påverkas av individens invandrarskap och 

bikulturella identitet som har utvecklats i samband med integration i det svenska samhället. Vad det 

innebär för den faktiska undervisningssituationen är att effekten av dessa komplexa sociala och 

psykologiska processer hos den invandrade individen kan komma till uttryck i olika former i en 

skolkontext (se också i Chaib et al. 2003:9), exempelvis som blyghet eller frånvaro. Dessa kan lätt 

uppfattas som bristande motivation och leda till en eventuell snedvriden bild av målgruppens faktiska 

attityder till och motivation på engelskkurserna. För att kunna få veta mer om dessa bakomliggande 

processer och om deras direkta påverkan på vuxna invandrares motivation och studiegång behövs det 

fler kvalitativa studier inom denna kontext. En ökad medvetenhet i skolan om målgruppens 

omständigheter i det svenska samhället behöver dessutom kanske mer utrymme i undervisningen för att 

kunna öka dess effektivitet.  

Resultaten indikerar dessutom en ökad medvetenhet om en vi-och-dem-konstellation hos 

vuxna invandrare. Påverkan av att Sverige och därmed invandrarskapet tas som utgångspunkt i ens 

studier i engelska kan exempelvis minskas genom att språkundervisningens traditionella inriktning i det 

mångkulturella klassrummet diskuteras (Lundahl 2012:90) och placeras på andra grunder. 

Källmaterialet i svenskproducerade läroböcker utgår nämligen ofta från elevens egen kultur, dvs. 

Sverige (ibid:93), vilket i sin tur ökar den invandrade individens medvetenhet om att hon ska utgå från 

sitt L2 och därmed sitt invandrarskap i inlärningen. Enligt Lundahl (ibid) ”medför engelskans ställnings 

som ett globalt kontaktspråk en omorientering av synen på engelska”. Detta innebär för vår kontext att 

”läraren skaffar sig kunskaper om sociala, kulturella och politiska förhållanden i elevernas 

ursprungsländer” (ibid). Det behövs dock fler studier för att kunna bevisa invandrarskapets påverkan på 

målgruppens motivation och allmänna studiegång.                  

5.3. Metoddiskussion 

Studiens resultat indikerar en del komplexa förklaringar till frågeställningarna, men för att kunna 

validera dessa resultat behövs det dock fler studier med fokus på målgruppen. Det behövs dessutom 

större informantpopulationer och eventuellt en kvalitativ-kvantitativ metodkombination för att kunna 

hitta mer tydliga mönster i hur de bakomliggande sociala och psykologiska processerna påverkar vuxna 

invandrares motivation. 

Vid sidan av intervjumetodens många fördelar finns det tyvärr en del nackdelar som behöver 

uppmärksammas och möjligen undvikas i framtida forskning. En sådan nackdel är intervjuareffekten, 

dvs. ”data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör” (Denscombe 2009:269). 

I kontexten kan det alltså vara en brist att motivation inte beforskas i relation till elevens faktiska 

prestation och närvaro i klassrummet. En annan nackdel kan vara intervjuarens förförståelse för 
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fenomenet som studeras (Dalen 2007:13). Åsikter och uppfattningar som jag hade skaffat mig genom 

min erfarenhet av målgruppen innan studien kan alltså ha påverkan på intervjudatas tolkning. 

En nackdel som snarare kan relateras till målgruppen är den icke-infödda språknivån i svenska 

(se 3.1.). Det medför nämligen att man inte kan vara säker på att informanterna tolkar frågorna på samma 

sätt som jag hade tänkt, vilket i sin tur orsakar en ogynnsam effekt på tillförlitligheten (Denscombe 

2009:268-269). Detta är dock svårt att undvika när det gäller forskning om den här målgruppen.      
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Bilaga 1: Bakgrundsenkät 

 

Examensarbete om vuxnas studier i engelska på komvux  

  

  

Beskrivning av studien  

  

Den här studien är ett examensarbete, genomfört av Lili Schmidt, lärarstudent vid Institutionen 

för språkdidaktik, Stockholms universitet. Syftet med studien är att undersöka vuxnas lärande 

på kurser i engelska på komvux. Förhoppningen är att studiens resultat kan komma 

till språkpedagogiskt nytta.  

  

Intervju  

 

Du kommer att delta i en intervju med lärarstudenten och du kommer att få olika frågor kring 

dina studier i engelska. Intervjun kommer att ta ungefär 15 minuter.   

  

Sekretess  

  

Du kommer att spelas in under intervjun. All information kommer att vara anonym i studien 

och alla personuppgifter kommer enbart att hanteras av författaren. Insamlade data kommer 

enbart att användas till, och vara tillgänglig för, forskning.  

  

Frivillighet      

  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst dra dig ur den.   

  

Genom att skriva under nedan ger du ditt samtycke till att vara med i studien enligt villkoren 

ovan.  

 

Underskrift: .......................................................................   

 

Namnförtydligande: .......................................................................  

 

Nuvarande kursnivå: .......................................................................  
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Bakgrundsfrågor 
 

Personuppgifter 

   1. Kön:  □ man    □ kvinna    □ annat         

  

   2. Ålder: ............   

  

   3. Hemland/Tidigare bostadsrorter: ..............................................................................  

  

   4. Modersmål: ......................................................  

 

   5. Andra språk du pratar: …………………………………………………………….      

 

   6. Högsta utbildningsnivå i hemlandet:  

       □ grundskola   

       □ gymnasium   

       □ universitet/högskola   

       □ övrigt: ............................................................   

 

   7. Arbete i hemlandet: ............................................................ 

 
   
 
 Frågor om Sverige 
   

  8. Hur länge har du varit bosatt i Sverige? ……………. (år) ……………. (månader)  

  9. Har du bott i Sverige hela tiden sedan dess? □ ja □ nej  

  10. Nuvarande arbete i Sverige: ........................................................ 

  

  11. Arbete du önskar göra i framtiden och ort: .............................................................. 
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Frågor om studier och språk 

 

12. Vilken är din högsta nivå du har klarat i svenska? …………………………………………………………. 

 

13. Läser du svenska parallellt med engelska? □ ja □ nej  

 

14. Var började du läsa engelska? □ i Sverige  □ i hemlandet  □ någon annanstans  

 

15. Hur länge har du läst engelska totalt? ……………… (år) ………………… (månder) 

 

16. I vilka av följande sammanhang använder du engelska NU?   

□ hemma    

□ skola/utbildning    

□ jobb    

□ läsa böcker och/eller tidningar    

□ lyssna på radio    

□ lyssna på musik    

□ titta på filmer och/eller TV-program   

□ religion    

□ shopping    

□ socialt umgänge (kompisar, bekanta)    

□ idrott    

□övrigt:………………………………………
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Attityder till att läsa engelska 

 

1. Är det intressant att läsa engelska? 

2. Tycker du om dina lektioner i engelska? 

3. Vill du ha fler lektioner i engelska? 

 

Integrationssträvan  

a) I det svenska samhället  

 

4. Är det viktigt att kunna engelska i det svenska samhället? Varför?  

5. Kan man leva utan engelska i det svenska samhället?  

6. Tycker du att man i Sverige pratar bra engelska jämfört med andra länder? 

  

b) I L3-samhället  

 

7. Är det viktigt att lära sig engelska för att kunna kommunicera med människor i USA eller England 

7a. Eller i hela världen?  

8. Är det viktigt att lära sig engelska för att lära känna och förstå engelskspråkiga kulturer?  

8a. Eller i hela världen? 

9. Vill du likna människor i USA eller England?  

 

Den ideala L3-självbilden 

 

10. När du tänker på framtiden spelar engelska en viktig roll i ditt liv? I ditt arbete eller i dina studier? 

11. Kan du tänka dig att läsa kurser på universitetet eller att arbeta enbart på engelska? 

12. När du tänker på framtiden föreställer du dig som en person som kan mycket bra engelska? 

 

Bör-vara-L3-sjvälbilden  

 

13. Vad tycker folk omkring dig om att du läser engelska? 

14. Läser du engelska eftersom det är ett måste för dig?   

15. Alla utbildade människor måste kunna engelska.  

16. Man visar större respekt för dem som har kunskaper i engelska.  

 

Attityder till L3-talare och -kultur 

 

17. Tycker du om att träffa människor från USA eller England? 

18. Vill du veta mer om människor från USA eller England? 

19. Tycker du att USA eller England har viktig internationell roll?  
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Instrumentalitet 

 

20. Du kommer att få bättre chanser på arbetsmarknaden om du har kunskaper i engelska.  

21. Du kommer att få bättre betalt om du har kunskaper i engelska.  

22. Vill du kommunicera med människor i andra länder på engelska? 

23. Vill du kommunicera med människor i Sverige på engelska? 
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