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Abstract 
The aim of the study is to investigate what motivates multilingual students to 

leisure read fiction in Swedish. The aim is also to investigate why some 

students choose not to read fiction in Swedish. Can factors like exposure to 

books, attitudes in the environment, reading ability, competence, competition 

to other entertainment or book selection guide affect the reading? This was 

investigated using questionnaires and interviews to investigate this. In 

summary, the most common factors affecting leisure time reading of 

multilingual students in Swedish are competence and social factors. It has been 

found that many students read in Swedish because it is easier to understand. 

Students who prefer to read their best language other than Swedish usually do 

it to socialize with relatives, friends and family. The language is something 

that the students want to maintain and preserve. The language can be a key to 

solidarity. 
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intervju 

English title 

How multilingual pupils are motivated to leisure read fiction in Swedish -A 

study on reading motivation and language choice 
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1 Inledning 

Att läsa på fritiden är inte bara bra för sinnesstämningen, det vill säga för att varva 

ner och slappna av. Studier visar att barn som läser på fritiden gör bättre framsteg i 

sina läsprestationer i skolan (Schüller, Birnbaum & Kröner, 2017, s.161–162). 

Fritidsläsning är även bra för att få en estetisk upplevelse och ett sätt att för några 

minuter komma bort från tid och rum. Läsningen erbjuder en djupdykning in i en 

fantasivärld och läsaren kan leva sig in i olika roller samt reflektera över sin egen 

personlighet (Schüller, Birnbaum & Kröner, 2017, s.161–162).  

Vad krävs det då för att någon ska vilja läsa? För att utveckla engagemang för läsning 

av skönlitteratur bör flera olika faktorer samspela, menar Axelsson (2015) i studien 

Attityder till skönlitterär läsning hos högstadiepojkar med svenska som andraspråk. 

Faktorer som vägledning och stöttning kan främja en positiv inställning till läsning 

av skönlitteratur. Dessa faktorer är en form av yttre motivation, det vill säga yttre 

omständigheter som påverkar motivationen.  

En annan undersökning om läsmotivation och läsintresse kopplat till begreppet 

flerspråkighet är Olofsson och Perssons (2017) studie Läsintresse och läsmotivation 

hos barn i årskurs 3. Undersökningen inkluderade 41 enkäter samt 16 intervjuer. 

Resultatet visade att läsintresse och läsengagemang inte har någon koppling till 

flerspråkighet. Enspråkiga samt flerspråkiga elever visade lika mycket läsintresse och 

läsmotivation i undersökningen (Olofsson och Persson, 2017). 

Vad är det då för yttre respektive inre faktorer som påverkar den frivilliga, spontana 

läsningen av skönlitteratur hos flerspråkiga elever? I denna studie står den frågan i 

centrum. Med hjälp av enkäter samt intervjuer av elever i årskurs 4–6 kommer 

resultaten av dessa att analyseras för att försöka besvara frågeställningen. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar flerspråkiga elever till 

fritidsläsning av skönlitteratur på svenska. Syftet är även att undersöka varför vissa 

elever väljer att inte fritidsläsa skönlitteratur på svenska. Kan faktorer som 

exempelvis exponering för böcker, attityder i omgivningen, läsfärdighet, 
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kompetenserfarenhet, konkurrens med annan underhållning eller vägledning av 

bokval påverka fritidsläsningen? För att uppfylla syftet har följande fråga formulerats:  

• Hur motiveras flerspråkiga elever till fritidsläsning av skönlitteratur på 

svenska? 

2 Forskningsbakgrund 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning följt av definitioner av begreppen 

flerspråkighet och modersmål. Därefter presenteras läsprocessen stegvis samt en 

förklaring till inre och yttre motivation. Slutligen presenteras de psykologiska 

behoven competence, autonomy och relatedness. 

2.1 Tidigare forskning 
Enligt Nordberg (2015) visar PISA-undersökningarna fel bild av svenska ungdomars 

läsförmåga och läsintresse. Enligt undersökningarna har både läsförmågan och 

läsintresset minskat. Nordberg (2015) menar dock att om man undersöker studierna 

närmare så visar det sig att pojkarnas läsförmåga och läsintresse har minskat men 

flickornas snarare har ökat en aning. Ett vanligt förekommande antagande är att det 

beror på ungdomarnas medievanor. Tvärtom, menar Nordberg, finns det ett positivt 

samband mellan ökad medieanvändning och läsning. För att svara frågan om huruvida 

ungdomarnas läsintresse och läsförmåga har ökat eller inte, behöver man därför skapa 

en förståelse för skönlitteraturens roll i ungdomarnas liv (Nordberg, 2015, s.181–

182). 

Attityder till skönlitterär läsning har bland annat studerats av Sandra Axelsson (2015). 

Studien undersökte attityder till skönlitterär läsning hos högstadiepojkar med svenska 

som andraspråk. Axelsson genomförde 5 enkäter muntligt och la till intervjufrågor i 

samtalet för att besvara frågeställningen. Hon belyser i studien hur olika faktorer bör 

samspela för att eleverna ska utveckla ett engagemang för läsning av skönlitteratur. 

Flera elever upplever läsning som något tråkigt och svårt. Därför behöver läraren 

arbeta med dessa elevers motivation. Axelsson (2015) betonar även att läraren måste 

ha i åtanke att elever som tycker det är tråkigt att läsa kanske finner det svårt. Vidare 

framhåller hon att läraren har en viktig roll i att vägleda eleverna i läsningen, 
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exempelvis genom att introducera böcker som kan intressera eleverna. Utifrån den 

iakttagelsen, menar Axelsson (2015), kan läraren sedan stötta eleven vidare i 

läsprocessen för att skapa läsengagemang. Elevers intressen kan vara en bra 

vägledning i valet av skönlitterär bok för att motivera eleverna till läsning (Axelsson, 

2015, s. 6, 24). 

Några andra som har genomfört en undersökning inom området är Olofsson och 

Persson (2017) som studerade vilken inställning elever i årskurs 3 hade till litterära 

och fiktiva texter och vad eleverna själva trodde påverkade deras inställning. De 

undersökte även dessa frågor med koppling till flerspråkighet samt kön. 

Undersökningen gjordes genom enkäter med 41 informanter och intervjuer med 16 

elever på två olika skolor. Resultaten visade att majoriteten av eleverna hade en 

positiv inställning till skönlitteratur och även läste på fritiden. De elever som inte läste 

skönlitteratur beskrev att det berodde på konkurrens med annan underhållning. Vidare 

visade analysen av begreppet flerspråkighet kopplat till läsmotivation att det inte 

fanns någon koppling mellan dessa aspekter. Flerspråkiga samt enspråkiga visade lika 

mycket motivation och läsintresse till att läsa skönlitteratur (Olofsson och Persson, 

2017). 

2.2 Begreppen modersmål och flerspråkighet 
Vi har valt att beskriva begreppen modersmål och flerspråkighet för att få en ökad 

förståelse om varför vi har valt att använda oss av dessa begrepp. Vi kommer även 

belysa nackdelar med begreppen och varför dessa begrepp kan vara problematiska.  

Begreppet modersmål kallades före 1997 för hemspråk (Puskás och Björk-Willén, 

2017). Begreppet ersattes på grund av att hemspråk inte bara användes i hemmet. 

Modersmålsbegreppet kan vara problematiskt då det kan antas att personen bara kan 

tala ett språk som modersmål, eller att modersmålet är det språket som personen 

behärskar mest, vilket inte stämmer alla gånger. Begreppet andraspråk används när 

man refererar till det språk som en person lärt sig efter sitt modersmål. Har en elev 

exempelvis arabiska som modersmål och sen lär sig svenska blir svenskan elevens 

andraspråk. Om en person talar två språk betraktas den som tvåspråkig. Talar man två 

eller fler språk betraktas man som flerspråkig. Begreppet flerspråkighet får ibland en 

felaktig betydelse då många kopplar ihop utländsk bakgrund med flerspråkighet. 



7(24) 
 

Många ser flerspråkiga elever som elever med sämre kunskaper i svenska än 

enspråkiga elever. Flerspråkighet borde dock ses som kompetens i flera språk istället 

för bristande kompetens i svenska (Puskás och Björk-Willén, 2017, s. 1–3). 

Mot bakgrund av problematiken med begreppet modersmål har vi i studien valt att 

använda oss av begreppet bästaspråk. Med det avses det språk som eleverna 

personligen påstår att de behärskar bäst. Bara för att en elev har föräldrar från 

exempelvis Somalia och har somaliska som modersmål betyder det inte i regel att 

eleven behärskar detta språk bättre än svenska. Bästaspråket kan alltså vara både 

elevens modersmål och dess andraspråk. Även detta begrepp kan medfölja en del 

problematik då en elevs ”bästaspråk” inte heller behöver vara helt självklart. En elev 

kan ha olika bästaspråk beroende på om det handlar om tal, skrift eller läsning. Man 

kan exempelvis vara bättre på att prata på kinesiska men bättre på att läsa på svenska. 

2.3 Läsprocessen 
En faktor som kan påverka attityden till läsning är elevernas läsfärdighet. För att 

förstå en elev som inte tycker om att läsa på grund av bristande kompetens i läsning 

behöver vi därför förstå läsprocessen. 

Det första som händer under utvecklandet av läsprocessen är att barnet blir nyfiket på 

det skrivna språket (Lindgren, 2008) Barnen kan låtsas läsa i ett försök att knäcka 

läsningens gåta. Efteråt försöker barnet koppla ihop ljud med bokstäver vilket bidrar 

till en ökad förståelse för det lästa. Barnen koncentrerar sig mycket på att avkoda och 

får ibland gå tillbaka i boken för att förstå sammanhanget. I nästa fas sker den 

automatiserade avkodningen. Nu läser läsaren inte bara bokstav för bokstav utan 

texten blir en helhet eller en så kallad ortografisk läsning. Lindgren (2008: 10-13) 

beskriver läsning som produkten av avkodning x förståelse x motivation. En god 

avkodning är grunden till en god läsförmåga. För att kunna förstå en text behöver man 

ett utvecklat ordförråd, vilket man får ju mer man exponeras för texter. Förståelsen 

för en text inbegriper inte bara ordförråd utan även en omvärldsförståelse. Det vill 

säga hur det lästa förhåller sig till ens egen uppfattning och erfarenhet av världen. En 

av flera förutsättningar för att kunna läsa är också att ha någon form av motivation. 

Saknar eleverna motivation till att läsa är det stor risk att de endast läser saker de 

måste (Deci & Ryan, 1985, i Marx Åberg, 2016, s.158). Sammanfattningsvis är 
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avkodning, förståelse och motivation tre grundförutsättningar för att kunna läsa en 

text (Lindgren, 2008, s.10–13). 

2.4 Motivation 
Olika faktorer kan påverka elevernas motivation till att läsa på fritiden. Det kan 

påverkas av både inre och yttre omständigheter. Dessa faktorer kommer i denna studie 

att försöka urskiljas. 

2.4.1 Inre och yttre motivation 
 

Inre motivation handlar om individens eget intresse. Begreppet motivation kan delas 

i inre respektive yttre motivation (Deci & Ryan, 2016). Då kan en elev motiveras av 

inre omständigheter, som personligt intresse, att känna sig kompetent och att ha en 

vilja att lära sig något. Exempelvis kan en elev intresseras av ett visst skolämne vilket 

leder till att eleven har en inre vilja att lära sig saker i just det ämnet. När det gäller 

läsning kan en elev ha ett stort intresse av att läsa böcker vilket i sin tur kan bidra till 

att eleven blir motiverad till att läsa. Yttre motivation grundas tvärtom på yttre 

omständigheter som exempelvis kravet att få bra betyg och komma in på en viss 

utbildning (Deci & Ryan, 1985, i Marx Åberg, 2016, s.158). 

2.4.2 Competence, autonomy och relatedness 
 

Deci och Ryan (2014: 243) talar om tre grundläggande psykologiska behov när det 

gäller motivation. Det första behovet benämns competence, det vill säga huruvida 

någon känner sig kompetent, alltså har en erfarenhet av att kunna något. Det handlar 

om det grundläggande behovet att förstå vilka hjälpmedel som leder till bestämda 

resultat, exempelvis att man vet att kontinuerlig läsning gör att man övar upp sin 

läsförmåga. Competence får människor att söka efter utmaningar som är optimala 

efter deras kapacitet. Det andra behovet autonomy, avser behovet av att känna sig 

självstyrande. Det innebär att man kan göra egna val och agera utifrån detta samt att 

man har en egen vilja och kan välja det som är mest relevant för ens egen del. Det 

sista behovet, relatedness, avser behovet av att vara delaktig i ett sammanhang och 

samspela med andra människor. Behovet inbegriper en strävan efter att känna en 
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tillfredsställelse och en sammanhängande medverkan i den sociala världen (Deci & 

Ryan, 2014, s. 243). 

Dessa tre beståndsdelar bildar utgångspunkten för analysen av resultaten i enkäter och 

intervjuer. När både enkäter och intervjuer har sammanställts kommer vi att analysera 

dessa utifrån olika motivationsfaktorer som blir synliga i elevernas svar. I analysen 

undersöks i vilken mån eleverna blir motiverade av yttre eller inre omständigheter, 

det vill säga läser eleverna för att exempelvis få bra betyg eller för att de har ett 

genuint intresse för läsning? De inre faktorerna kan delas upp i de tre beståndsdelarna 

som nämnts ovan. Söker eleverna efter utmaningar och vill känna sig kompetenta 

eller har de ett behov av att känna sig självstyrande och göra egna val? Det kan även 

handla om att vara en del i ett socialt sammanhang, det vill säga att eleverna läser för 

att deras kompisar läser. Vi kommer dock översätta dessa begrepp på svenska. 

Begreppen kommer istället benämnas kompetenserfarenhet (competence), 

självbestämmande (autonomy) och social meningsfullhet (relatedness). 

3 Material och metod 

I följande kapitel förklaras hur studien genomfördes och vilka metoder som användes. 

Vidare beskrivs det urval som gjorts på vägen till det färdiga arbetet och även en 

diskussion om hur väl metoden passar vår studie. 

3.1 Enkät 
Vi fann det lämpligt att använda oss av enkäter (se bilaga A) i vår studie för att nå så 

många elever som möjligt. Under utformandet av enkäterna inspirerades vi av en 

elevenkät från en PISA-undersökning från 2009 (OECD, 2009) som undersökte 

elevers attityder till läsning samt läsengagemang. Däremot behövde enkäten justeras 

för att passa elever från årskurs 4–6. Enkäterna delades ut på tre olika skolor i en 

mindre och en större kommun i årskurserna 4–6. Utifrån dessa enkäter kunde flera 

grupper urskiljas, men endast dessa 2 grupper var intressanta för vår studie: 

 

• Elever som hellre fritidsläser på svenska 
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• Elever som hellre fritidsläser på ett annat språk 

 

Under arbetet är det viktigt att tänka på de etiska kraven för forskning. Vi tog hänsyn 

till de fyra kraven etiska kraven för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–9). Innan 

enkäten besvarades skickades därför ett informationsbrev ut till elevernas föräldrar 

(se bilaga B). Brevet innehöll en förklaring av syftet med enkäterna samt våra 

kontaktuppgifter. Eleverna var inte anonyma under enkäterna då vi behövde välja ut 

respondenter till intervjuerna dock nämndes inte några namn i vårt arbete. Vidare 

innehöll brevet information om att materialet endast skulle användas i syfte att 

genomföra studien. Eleverna kunde när som helst avbryta deltagandet, vilket dock 

ingen gjorde. 

3.2 Intervju 
Intervjuerna (se bilaga C) baserades på enkäterna men kom att innehålla mer öppna 

frågor för att eleverna skulle få chansen att formulera sig själva. I intervjuerna 

mottogs mer detaljerad information om vad elever motiveras av, vilket kan vara svår 

att få fram enbart med enkäter. Enkäter och intervjuer berörde samma 

forskningsområde. Frågorna i intervjuerna gjorde att eleverna reflekterade över varför 

de gillade/ogillade böcker. Under intervjun ställdes frågor om varför de gillade eller 

ogillade att läsa böcker eftersom vi var intresserade av eventuella motivationsfaktorer 

som kunde påverka detta. Under intervjuerna gavs även möjligheten att ställa 

följdfrågor till eleverna. Liksom enkäterna inspirerades även intervjufrågorna av 

PISA-undersökningen från 2009 (OECD, 2009). 

 

Vi genomförde 12 intervjuer på två skolor. Intervjuerna var mellan 4 och 8 minuter 

långa och vi var båda närvarande vid alla tillfällena. Intervjuerna var planerade på ett 

sätt så att respondenterna inte skulle få känslan av ett förhör och genomfördes som ett 

lättsamt samtal. Alla intervjuer spelades in för att lättare kunna delge exakt vad 

respondenterna svarade. Intervjuerna började med frågor som “mjukade” upp 

respondenten och skapade en avslappnad känsla. Exempel på en sådan fråga kunde 
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vara: vad gör du på fritiden? I Bilaga C finns en guide till intervjuerna och vilka typer 

av frågor som ställdes. Eftersom intervjutillfället inte var tänkt som ett förhör försökte 

vi att hela tiden ställa följdfrågor till respondenterna och försökte få fram så ärliga 

och tydliga svar som möjligt. Detta ledde till att intervjuerna inte följde intervjuguiden 

till punkt och pricka. 

3.3 Forskningsmetod  
Undersökningen var delvis en kvalitativ undersökning. Dessa former av studier är 

mer djupgående och detaljerade än kvantitativa undersökningar. Kvalitativ forskning 

används för mer småskaliga studier och fokuserar mer på individnivå. Detta gäller 

speciellt intervjuerna som vi valde att utföra på några enstaka elever för att få mer 

djupgående information. Kvantitativa forskningsmetoder som fokuserar mer på 

gruppnivå användes också under arbetet, främst genom enkäterna. Genom intervjuer 

och enkäter samlades materialet in. Frågeställningen kunde då besvaras på både 

individ- och gruppnivå (Denscombe, 2018). Vi valde att använda oss av en kvantitativ 

forskningsmetod eftersom vi samlade in ett stort antal enkäter, vilket inbegrep ett stort 

antal elever. Vi valde även att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi 

ville få fram mer detaljerad information under intervjuerna med ett tiotal elever.  

3.4 Urval  
Arbetet inriktades på elevers läsning av skönlitteratur på svenska. Läsning kan 

förekomma i många olika sammanhang och situationer. På grund av den begränsade 

tidsramen avgränsades arbetet med fokus på fritidsläsning, det vill säga en 

spontanläsning som sker hemma. Respondentgruppen för denna undersökning 

sträckte sig från årskurs 4 till årskurs 6. Vi valde tre olika skolor i två olika kommuner 

för att få så många respondenter som möjligt och på så sätt öka reliabiliteten i studien. 

Urvalet till intervjuerna gjordes via enkäterna för att kunna få svar från de elever som 

passade bäst in i vår undersökning. Eleverna skulle, för att delta i intervjun, ha ett 

annat bästaspråk än svenska och välja att hellre läsa på ett annat språk än svenska. 

Elever som enbart talade, läste och skrev på svenska valdes inte ut för studien. På 

grund av en begränsad tidsram kunde inte alla elever med ett annat bästaspråk än 

svenska intervjuas. Vi valde därför slumpmässigt ut 12 av 35 elever för intervjuer. 
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3.5 Metodkritik  
En kritisk aspekt av undersökning var intervjuerna med eleverna. Under dessa kan 

eleverna svara på ett sätt som de tror att vi vill höra. De kan lätt fokusera på att svara 

“rätt”. Detta kan därför påverka resultaten och även validiteten i undersökningen. Hur 

tillförlitlig blir studien ifall eleverna, på gott och ont, inte talar helt sanning? 

Detsamma gäller enkäterna, där vi inte heller vet ifall eleverna är ärliga i svaren. 

Hallin och Helin (2018) beskriver hur en intervju med ett barn ska gå till för att få 

fram ärliga svar. Det första som de tar upp är att ta god tid på sig och ta det barnen 

säger på allvar. Intervjun ska vara både respektfull och lekfull och får absolut inte ge 

indikationer till ett förhör. Man ska inte heller göra sig till under samtalet. Viktigt att 

komma ihåg är även att det barnen säger inte behöver vara helt sant. Strävan efter 

autentiska intervjuer är enligt Hallin och Helin (2018) naivt. Har man en förståelse 

för detta kan man med respekt lyssna på elevernas svar samtidigt som man analyserar 

det som format barnens perspektiv.  Hallin och Helin (2018) hävdar att det är en konst 

att intervjua barn. 

I vårt fall har vi försökt att skapa en trygg miljö för eleven så att hen känner sig 

avslappnad. Vi kan aldrig veta helt om eleven talar sanning men vi kan främja det så 

mycket det går. Intervjuerna som genomfördes i studien inleddes med ett samtal om 

elevernas fritid. Det fungerade bra då många elever tyckte om att prata om detta och 

verkade mer avslappnade efteråt. 

3.6 Analysmetod  
Enkäterna analyserades utifrån inre respektive yttre motivationsfaktorer. Vidare 

använder vi oss av de tidigare nämnda behoven kompetenserfarenhet, 

självbestämmande och social meningsfullhet som är utgångspunkter för inre 

motivation. Olika frågor ur enkäterna och intervjuerna kopplas ihop med de olika 

begreppen.  

I enkäterna kan yttre respektive inre motivationsfaktorer exempelvis urskiljas i fråga 

14 (se bilaga A) där eleverna får kryssa i hur mycket de håller med om vissa 

påståenden. Påståendet läsning är en av mina favoritsysslor visar på en tydlig inre 
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motivation. Jag läser bara om jag måste eller jag läser för att få den information jag 

behöver kan däremot handla om yttre faktorer som påverkar motivationen.  

Vidare kommer intervjuerna analyseras och struktureras i två olika kategorier. De 

elever som har ett annat bästaspråk än svenska väljs ut och delas in i de som hellre 

läser på sitt bästaspråk och de som hellre läser på svenska. Varje kategori kommer 

sedan att analyseras utifrån Deci och Ryans (2018) begrepp kompetenserfarenhet, 

självbestämmande och social meningsfullhet för att se vilka motivationsfaktorer som 

faktiskt påverkar dessa elevers läsning av skönlitteratur på fritiden, främst på svenska 

men även på ett annat språk. 

4 Resultat och analys 

I följande stycke redovisas resultaten av enkäterna samt intervjuerna. Först återges ett 

övergripande resultat från enkäterna, det vill säga information om antal elever, språk 

som de talar samt läser på och även vilket språk de finner är deras ”bästaspråk”. En 

sammanställning görs även av elevernas läsvanor. Vidare presenteras elevernas svar 

med koppling till yttre respektive inre motivation. Till sist görs en sammanfattning av 

resultaten om motivation kopplat till flerspråkighet. Här urskiljs flerspråkiga elever 

som endast läser på svenska eller endast på annat språk. Dessa jämförs sedan med 

Deci & Ryans (1990) begrepp kompetenserfarenhet, självbestämmande och social 

meningsfullhet. 

4.1 Övergripande resultat 
Under enkäterna deltog 155 elever i årskurserna 4–6. 94 elever talade enbart svenska 

och 61 elever talade fler språk än svenska. Exempel på andra språk som talades var 

somaliska, arabiska och vietnamesiska. 43 elever talade ett annat språk än svenska 

hemma och endast 3 elever läste på ett annat språk än svenska hemma medan 35 

elever läste på både svenska och annat språk. 35 elever svarade att deras bästaspråk 

var ett annat språk än svenska. 

När det gällde elevernas läsvanor var det 20 elever som läste mindre än en gång i 

veckan hemma. 30 elever läste hemma en gång om dagen. Majoriteten av eleverna, 
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57 stycken, läste 3–4 gånger i veckan. När eleverna väl läste var det en övervägande 

del, 104 elever, som läste läxor hemma och 90 elever som läste skönlitteratur. 

4.2 Inre och yttre motivation 
I fråga nummer 14 fanns påståenden där eleverna kunde svara håller absolut inte med, 

håller inte med, håller med eller håller absolut med. Ett påstående var jag läser bara 

för att få den information jag behöver. Påståendet kan tyda på en tydlig yttre 

motivation där yttre omständigheter, det vill säga att söka information, påverkar 

motivationen. Enkäten visade att en knapp tredjedel (49 elever) av eleverna bara läser 

för att få information, det vill säga visar på en tydlig yttre motivation till läsning. Det 

sista påståendet jag läser bara om jag måste tyder på en tydlig brist på inre 

motivation, vilket 54 elever, det vill säga ca en tredjedel, höll med eller höll absolut 

med om.  

I kontrast till föregående påståenden fanns även påståenden som visade att eleverna 

hade ett genuint intresse för läsning och motiverades av inre omständigheter. 65 

elever höll med och höll absolut med om påståendet läsning är en av mina 

favoritsysslor. 64 elever höll även med om påståendet jag tycker om att prata om 

böcker med andra människor. 79 elever, det vill säga ca hälften, skulle även bli glada 

om de fick en bok i present och 76 elever tyckte om att ”bytlåna” böcker med sina 

kompisar. 

Utöver detta fanns tre påståenden som visade elevernas eventuella brist på motivation. 

Ett av påståendena var jag tycker det är svårt att läsa klart böcker där 123 elever inte 

höll med. Under påståendet för mig är läsning slöseri med tid höll endast 37 elever 

med. Sista påståendet jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några 

minuter var det endast 37 elever som höll med. Sammantaget kan det tolkas som att 

majoriteten av eleverna är motiverade till att läsa men att en minoritet, en knapp 

fjärdedel, tycker att det är svårt eller tråkigt. 

4.3 Flerspråkighet och motivation 
I denna del av analysen valdes elever som hade ett annat språk än svenska som 

bästaspråk ut för intervjuer. Det blev 12 intervjuer sammanlagt. Här görs en 

resultatredovisning och en analys av vilka faktorer som gör att dessa elever helst läser 
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på svenska och vilka elever som helst läser på ett annat språk på fritiden. Intervjuerna 

analyseras utifrån de grundläggande psykologiska behoven kompetenserfarenhet, 

självbestämmande och social meningsfullhet. 

4.3.1 Läser helst på svenska  

Här sammanfattas de utdrag ur intervjuerna där eleverna valde att helst läsa 

skönlitteratur på svenska. 

4.3.1.1 Kompetenserfarenhet 

Följande intervjuer handlar om behovet att känna sig kompetent. Dessa elever läser 

helst på det språket som de behärskar bäst. Bristande kompetens i ett språk kan göra 

att språket undviks. 

En intressant intervju genomfördes med en elev som talade arabiska hemma och även 

angav att detta var hens bästaspråk men som hellre valde att läsa på svenska på 

fritiden. 

I: Hur kommer det sig att du hellre läser på svenska än på arabiska? 
A: Det är lättare…och…bokstäverna är inte så svåra 
I: Okej, du känner att du behärskar svenskan lite mer? 
A: Ja 

 

I detta fallet handlar det om att kunna känna sig kompetent. Eleven läser helst på 

svenska eftersom det är enklast att läsa på det språket. Det arabiska språkets 

motsvarighet till alfabetet tyckte eleven var svårt. Motivationsfaktorn till att läsa på 

ett annat språk än sitt bästaspråk kan därför kopplas till begreppet 

kompetenserfarenhet, det vill säga att eleven har ett behov av att känna sig kompetent. 

Även en annan elev påstod att arabiskan var mycket svårare att läsa än svenskan. 

Behovet av att känna sig kompetent visas även här. 

 

M: Det kan ju vara lite svårt på arabiska med bokstäverna och sånt, det är rätt 
så komplicerade bokstäver. Jag kan ju läsa på arabiska men då får jag ta det 
mer lugnt. 
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Denna elev tyckte också att svenska var enklare att förstå än arabiska. Detta var ett 

vanligt förekommande fenomen under intervjuerna. Under studien visades endast 

relationen mellan arabiska och svenska på detta sätt. Det kan förstås gälla andra språk 

även om det inte blev synligt i vårt material. 

4.3.1.2 Självbestämmande 

Följande stycke handlar om elever som, vad vi såg i intervjuerna, valde att läsa på 

svenska på grund av att det var ”roligare”. Därför kan det tolkas som att de valde 

svenska böcker av eget intresse. 

En annan elev hade bott i Sverige i två år och pratade vietnamesiska med sin familj. 

Eleven påstod att vietnamesiska var det språk som hen behärskade bäst. Däremot läste 

eleven helst på svenska på fritiden. 

I: Varför läser du helst på svenska? 
V: Jag vet inte…det är bara roligare 

 

Under intervjun ställdes även följdfrågor om varför svenska var roligare att läsa på än 

vietnamesiska. Svaret blev att det ”bara är roligare”. Eleven läste även vietnamesiska 

böcker när det behövdes. Här visade eleven att den gjort ett aktivt val mellan språken. 

Eleven tycker att det svenska språket är roligare och styr över valet av bok själv. Här 

finns därför ett underliggande behov av att känna sig självstyrande och kunna göra 

egna val vilket kan kopplas till begreppet självbestämmande. Utdraget tolkas som att 

eleven har ett genuint intresse för svenskan och svenska texter. 

4.3.1.3 Förutsättningar för läsning 

Detta stycke handlar om förutsättningar för att läsa. I detta fall gäller det den 

bristande tillgången till böcker på ett visst språk som leder till att språket väljs bort. 

I: Varför läser du hellre på svenska än rumänska? 
C: Det är för att det finns inte ofta böcker på rumänska kanske. Det är svårt att 
hitta och ja…då har man ju inget val så det blir att man läser på svenska för det 
finns böcker 
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Denna elev pratar rumänska och svenska men läser helst svenska böcker på grund av 

tillgången till rumänska böcker. Detta kan därför kopplas ihop med begreppet yttre 

motivation eftersom det handlar om yttre faktorer, det vill säga tillgången till böcker. 

Omvärlden påverkar elevens val av bok eftersom tillgången till böcker på rumänska 

är begränsad. 

4.3.2 Läser helst på annat språk 

Här sammanfattas de utdrag ur intervjuerna där eleverna valde att helst läsa 

skönlitteratur på ett annat språk än svenska. 

4.3.2.1 Kompetenserfarenhet 

Följande intervjuer handlar om behovet att känna sig kompetent. Dessa elever läser 

helst på ett annat språk än svenska för att de vill lära sig språket.  

V: Jag brukar läsa på svenska men jag vill även lära mig kurdiska 
I: Okej, varför vill du lära dig kurdiska? 
V: Man vill lära sig lite mer om sitt andraspråk… eller sitt förstaspråk för att 
kunna det bättre. 
I: Hur kommer det sig att du vill lära dig mer om ditt förstaspråk? 
V: Det är roligare, då förstår man mer 

Den här eleven vill lära sig kurdiska för att lära sig mer om sitt förstaspråk. Hen har 

en vilja att förstå språket mer vilket kan tyda på en motivation till att tillägna sig 

kunskap om ett språk. Därför kan en parallell dras till behovet av 

kompetenserfarenhet. 

4.3.2.2 Självbestämmande 

Följande stycke handlar om en elev som, vad vi såg i intervjuerna, valde att läsa på 

ett annat språk än svenska på grund av att det var ”roligare”. Därför kan det tolkas 

som att eleven valde detta språk på grund av eget intresse. 

Enligt följande elev är romska det språk eleven behärskar bäst. Det officiella namnet 

på detta språk är romani chib. Eleven läste helst på romska hemma på fritiden. Efter 

en tids diskussion framgick det att eleven tyckte att romska var kul och hade själv valt 

att läsa på detta språk.  

I: Vilket språk vill du helst läsa på? 
D: Romska 
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I: Romska? Är det det du pratar mest hemma? 
D: Mm, jag tycker det är kul  

Alltså eleven läste inte, vad vi kunde urskilja, på grund av sociala faktorer eller 

önskan om att bli bättre utan för att det var kul. 

4.3.2.3 Social meningsfullhet 

Följande elever motiveras av sociala faktorer. De vill kunna kommunicera med 

släkt, familj och vänner och har ett behov av att vara delaktiga i en social 

gemenskap. 

Denna elev hade polska som bästaspråk och talade även det hemma. Eleven valde 

även att helst läsa på polska för att inte glömma bort språket. Det är tydligt att det 

handlade om sociala faktorer. Språket var viktigt för eleven för att kunna prata med 

familj och släkt. Eleven betonade även att det är viktigt för att det är hens modersmål. 

Därför kan en koppling göras till begreppet social meningsfullhet, det vill säga 

behovet av att tillhöra och känna gemenskap i ett socialt sammanhang. Vi tolkar detta 

som att eleven ser språk som en gemenskap. Eleven ville kunna vara med i 

diskussionerna med sin släkt och sina vänner. Kan man inte språket är det lätt att man 

blir passiv, det vill säga att man står bredvid utan att delta i samtalet. Självklart 

sammanfaller dessa faktorer i praktiken. I detta fall handlar det om social 

meningsfullhet men även behovet av att känna sig kompetent. 

I: Vad brukar du läsa för böcker hemma? 
M: Asså det är lite polska böcker 
I: Okej, läser du mest polska böcker eller mest svenska böcker? 
M: Polska 
I: Varför läser du helst polska böcker? 
M: För att jag pratar hemma på mitt hemspråk och det är lättare att jag ska inte 
glömma språket 
I: Okej, så du vill inte glömma bort polskan utan fortsätta att lära dig? 
M: Ja, för det är jätteviktigt till mig för att prata med andra och inte glömma 
det 

En annan elev som också motiverades av sociala faktorer var följande: 

I: Läser du helst på svenska eller kroatiska? 
J: Jag läser på båda språken 
I: Okej, läser du liknande böcker då? 
J: Nej på kroatiska är det mest meningar och så, lite enklare för att lära mig 
I: Varför vill du lära dig kroatiska? 



19(24) 
 

J: För att min farmor bor i Kroatien och mina kusiner så då vill jag kunna 
språket mer 
I: Du vill kunna prata med dem och så? 
J: Ja, flytande. För nu får jag fråga pappa vad det betyder och så 

Motivationen till att läsa på kroatiska berodde i detta fallet på sociala faktorer. Eleven 

pratade kroatiska hemma och hade även sin släkt där. Behovet av att vara en del i en 

gemenskap syntes i intervjun eftersom eleven inte längre ville behöva använda sin 

pappa som tolk utan själv ville kunna delta i olika samtal. Även detta kan relateras till 

behovet av social meningsfullhet. 

I: Hur kommer det sig att du vill träna mer på att läsa på dari? 
A: Min mamma och pappa vill att jag ska lära mig mer…men jag tycker också 
att det är roligt 

Det är inte alltid eleverna själva som väljer vilket språk de ska läsa på. Här är ett 

tydligt exempel på en elev vars föräldrar framhåller vikten av att läsa på modersmålet. 

Vi tänker att det kan bero på vikten av att kunna socialisera sig bland familj, släkt och 

vänner men även att känna sig kompetent. I detta fallet handlar det alltså i första hand 

om yttre faktorer, det vill säga föräldrarnas påverkan på läsningen. 

5 Diskussion 

Nedan kommer resultatet att diskuteras för att försöka svara på studiens 

frågeställning. Vad är det som gör att vissa elever fritidsläser på svenska samt varför 

fritidsläser vissa elever på ett annat språk? Utifrån dessa frågor dras en slutsats där 

studien sammanfattas. 

5.1 Vad motiverar flerspråkiga elever till att fritidsläsa på svenska? 
Under arbetet intervjuades elever som angav att de hade ett annat bästaspråk än 

svenska. Vi var intresserade av de elever som ändå valde att helst läsa på svenska på 

fritiden. Den vanligaste orsaken till detta var deras kompetenserfarenhet. Enligt dessa 

elever var svenskan enklare att läsa än deras bästaspråk. Det kan tolkas som att 

bästaspråken var enkla att tala men inte nödvändigtvis att läsa och skriva på. Det kan 

vara orsaken till att de hellre valde att läsa på svenska. Anledningen, enligt de flesta, 

till att svenskan var enklare att förstå i skrift, var att de läste på svenska i skolan. Det 
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svenska skriftspråket underhålls varje dag i skolan på lektionerna. Många elever hade 

exempelvis arabiska som bästaspråk men läste hellre på svenska för att arabiska är 

svårt att läsa. De arabiska bokstäverna var mer avancerade och det ägnades inte lika 

mycket tid åt att öva det arabiska skriftspråket. För att lära sig ett språk måste språket 

underhållas annars är det lätt att glömma. 

En annan anledning till att vissa elever hellre valde att fritidsläsa på svenska var att 

det var roligare. Dessa elever gjorde ett aktivt val att läsa på det språk som de fann 

roligast och mest intressant att läsa på. Det fanns ingen direkt anledning som var 

knuten till kompetenserfarenhet eller sociala faktorer utan endast av ett genuint 

intresse för språket eller texterna de läste.  

Den tredje faktorn som påverkade valet av språk var behovet av att ingå i ett socialt 

sammanhang. Det var ingen som svarade att den hellre läser på svenska för att deras 

sociala umgänge gör det. En social faktor som påverkade läsningen på svenska var 

skolan. Eftersom alla lektioner i skolan är på svenska, samt allt läromedel, så tvingas 

eleverna även här att använda det svenska språket. Det kan tolkas som att 

exponeringen för det svenska språket i skolan är skälet till att eleverna väljer att helst 

läsa på svenska även på fritiden. 

En annan elev hade inte något annat val än att läsa svenska böcker eftersom tillgången 

till böcker på elevens bästaspråk var dålig. På så sätt blir läsningen på svenska formad 

av yttre faktorer. Biblioteken har valt att inte beställa in så många böcker på andra 

språk vilket medför att de eleverna helt enkelt får läsa på svenska istället. På grund 

av detta kan eleven inte öva upp sin läsförmåga på det önskade språket. 

5.2 Elever som fritidsläser på ett annat språk 
Det fanns elever som hellre valde att fritidsläsa på sitt bästaspråk som var ett annat 

språk än svenska. En av anledningarna var att de ville bli bättre på att läsa på det 

språket. De hade ett behov av att utveckla sin kompetens och lära sig mer om sitt 

språk.  

Vidare fanns det även här elever som tyckte att det var roligare att läsa på ett annat 

språk än svenska. Eleverna hade ett genuint intresse för språket och texten. 

Framförallt intresset och känslan av att det är roligt påverkade valet av språk. Den 
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faktor som hade mest påverkan på eleverna som fritidsläste på ett annat språk var 

sociala faktorer.  

En elev beskrev behovet av sitt modersmål och vikten av att underhålla språket och 

visade en rädsla för att glömma bort sitt språk. När man går i en svensk skola där all 

undervisning sker på svenska är det lätt att ens modersmål blir lidande. Eleven hade 

redan glömt vissa ord på sitt modersmål och valde därför att läsa och öva upp det 

utanför skoltid.  

En social faktor var att kunna ingå i en gemenskap, bland annat en av eleverna, som 

tidigare nämnts, som hade familj, släkt och vänner i Kroatien. Eleven ville öva upp 

sitt modersmål för att kunna socialisera sig med sin omgivning. Här fanns också en 

vilja att känna sig självständig och inte använda sina andra familjemedlemmar som 

tolk.  

Även föräldrar kan ha stor inverkan på elevernas läsning vilket kan ses som en yttre 

påfrestning. Vissa elever blir ”tvingade” att öva upp sitt modersmål medan andra 

elever själva har nått en insikt om att det är viktigt att kunna sitt modersmål. Det 

framkom i intervjun med eleven där föräldrarna bestämde att eleven skulle läsa på sitt 

modersmål. 

Självklart sammanfaller alla dessa faktorer och påverkas av varandra. Det är sällan, 

om inte omöjligt, att endast motiveras av en faktor. Vi har dock valt att kategorisera 

in elevernas intervjusvar under de motivationsfaktorerna som blev mest synliga under 

intervjuerna men även för att få en struktur under analysen. Dock har vi i åtanke att 

de flesta eleverna uppfyller alla tre behoven: kompetenserfarenhet, självbestämmande 

samt social meningsfullhet. 

Om vi hade valt att istället använda oss av begreppet modersmål så hade enkäterna 

blivit tydligare då ”bästaspråk” är ett aningen vagt begrepp. Dock hade hela syftet 

med arbetet förlorat sin mening eftersom syftet var att undersöka varför vissa elever, 

trots att de har ett annat bästaspråk än svenska, ändå väljer att läsa på svenska. Om en 

elev skulle ha exempelvis arabiska som modersmål men ändå vara bättre på det 

svenska språket så hade resultaten blivit missvisande eftersom vi hade fått bilden av 

att arabiska var det enklaste språket för eleven. Eleven hade då egentligen läst på sitt 



22(24) 
 

bästaspråk (svenska) och vi hade fått uppfattningen om att eleven ansträngde sig för 

att läsa på ett språk som den inte behärskar lika mycket som modersmålet. 

6 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de vanligaste faktorerna som påverkar 

fritidsläsningen hos flerspråkiga elever på svenska är kompetenserfarenhet och 

sociala faktorer. Det har visat sig att många elever läser på svenska för att det är 

enklare att förstå. Vår tolkning är att det kan grunda sig i det svenska skolsystemet 

eftersom all undervisning sker på svenska och allt läromedel är skrivet på svenska. 

Därför underhålls det svenska språket mer när det gäller läsning. Många elever 

upplever att det är enklare att tala sitt modersmål men svårare att läsa det. Därför drar 

vi slutsatsen att vi bör skilja dessa kompetenser åt. En elev kan ha olika bästaspråk 

beroende på om det innefattar tal, skrift eller läsning. I detta fallet var det talade 

språket ett annat språk än svenska, samtidigt som eleven tyckte att läsning på svenska 

var mycket enklare att förstå.  

När det gäller de sociala faktorerna handlar det oftast om att föräldrar vill att barnen 

ska läsa på sitt modersmål. Elever som hellre läser på sitt modersmål gör det oftast 

för att kunna socialisera sig med släkt, vänner och familj. Modersmålet är något som 

eleverna vill underhålla och bevara. Språket ses på så vis som en nyckel till 

gemenskap. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga A Enkät 
Läsning  

1. Namn  

  

2. Årskurs Markera 
endast en oval.  

 4  
 5  
 6  

3. Kön Markera endast 
en oval.  

Kille  

Tjej 

4. Vilken skola går du 
på?  

  

5. Talar du fler språk än 
svenska och 
engelska? Markera 
endast en oval.  

 Ja  
 Nej  

6. Om ja, ange 
vilket/vilka:  

  

7. Vilket språk talar du 
oftast hemma? 
Markera endast en 
oval.  
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 Svenska  
 Annat språk, ange vilket:  

8. Vilket språk läser du 
helst på hemma? 
Markera endast en 
oval.  

 Svenska  
 Annat språk, ange vilket:  
 Både svenska och annat språk  

  

  
9. Vilket språk är ditt 

"bästaspråk"? 
Markera endast en 
oval.  

Svenska                                

Annat språk, ange vilket:  

10. Tycker du om att 
läsa? Markera endast 
en oval.  

 Ja  
 Nej  

11. Hur många böcker 
finns det hemma hos 
dig? Markera endast 

Inte många (0-10) 
Många (11-100)    
Jättemånga (fler 

än 100)  
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12. Hur ofta läser du 
hemma? Markera 
endast en oval.  

 Mindre än 1 gång i veckan  
 1-2 gånger i veckan  
 3-4 gånger i veckan  
1gång om dagen   
Flera gånger om dagen  

 
13. Vad läser du, när du 

läser hemma? 
Markera alla som 
gäller.  

 Jag läser läxor  

 Jag läser skönlitteratur 
(böcker med berättelser)  
 Jag läser faktaböcker  
 Jag läser andra böcker eller texter, ange vad:  
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Läsning på svenska  
Följande frågor gäller din inställning till läsning på svenska.  

14. Hur mycket håller du 
med eller håller du 
inte med om dessa 
påståenden angående  
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Läsning på annat språk, ange vilket:  
Följande frågor gäller din inställning till läsning på annat språk. Talar du inget 
annat språk behöver du inte svara på denna fråga.  

15. Hur mycket håller du 
med eller håller du 
inte med om dessa 
påståenden angående  

 
  
Tack för att du deltog i undersökningen!  

  

  

Tillhandahålls av  
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8.2 Bilaga B Informationsbrev 
 

Till dig som är förälder till elev som går på …  

Vi är fyra tjejer som studerar grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6 vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver ett arbete som handlar om läsmotivation i 
svenskämnet, som handlar om motivation till att fritidsläsa på ett annat språk än sitt 
förstaspråk, och ett om lässtunder i skolan i årskurserna 3-6, där vi vill undersöka 
elevers motivation till att läsa under lässtunder i skolan. Vår handledare heter 
Angela Marx Åberg och är lektor vid Linnéuniversitet i Växjö.  

Studien genomförs genom en enkät med olika frågor om läsning, i vissa fall även 
elevintervjuer och observationer i klassrum. Elevintervjuerna och enkäterna 
kommer att sammanställas för att undersöka vilka faktorer som bidrar till elevernas 
läsmotivation i svenskämnet och under lässtunderna i skolan. Observationerna 
kompletterar svaren från elevintervjuerna och enkäterna. Uppgifterna som samlas in 
kommer endast att användas till forskning och behandlas konfidentiellt. Det innebär 
att eleverna skriver sitt namn på enkäten, men det kommer att tas bort så snart vi har 
kopplat intervjuperson med rätt enkätsvar.  

Det innebär att de elever som deltar i studien är med endast om NI samtycker till 
det.  

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien   

Jag samtycker INTE till att mitt barn deltar i studien   

 

Om ni har frågor så tveka inte att höra av er till någon av följande mailadresser: 

 

Josephine Henrohn 

Jh223ft@student.lnu.se 

 

Frida Göransson 

Fg222de@student.lnu.se 

 

Belma Avdic 

ba222fz@student.lnu.se  
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Bianca Pecakovska 

bp222ce@student.lnu.se  

 

Angela Marx Åberg (handledare) 

angela.marx-aberg@lnu.se, 0730-925871  
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8.3 Bilaga C Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 

 

• Vad tycker du om att göra på fritiden?  
• Tycker du om att läsa?  

- Vad läser du för typ av böcker? (skönlitteratur, faktaböcker, 
tidningar) 

- Kan du berätta varför du inte tycker om att läsa? 

 

• Hur brukar du göra när du väljer böcker? 
• Hur känner du dig när du läser? 
• Vilket språk tycker du att du är bäst på?  

- Tycker du mest om att läsa på det språket?  
- Varför tycker du mest om att läsa på det språket / varför läser du 

hellre på svenska? 

 

 

 


