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Sammandrag 
Denna studie är en fördjupning i huruvida motivation påverkar andraspråksinlärares 

resultat i läsning. Gardner och Lamberts (1972) ursprungsmodell för motivationsstudier 

har fungerat som underlag i denna undersökning som har utförts på en grupp vuxna L2-

inlärare av svenska som i nuläget studerar på SFI, kurs C och D. Frågeställningen är 

huruvida elever med hög motivation uppnår bättre resultat på lästest än elever med lägre 

motivation. Den antagna hypotesen säger att är man mer motiverad uppnår man ett 

bättre resultat än om man är mindre motiverad. Studien är kvantitativ i sin ansats. 

Metoden utgörs av en surveyundersökning med kvalitativ ansats och utgörs i form av ett 

läsfärdighetstest samt en motivationsenkät. Resultaten av de båda testerna har 

analyserats i förhållande till varandra genom Pearsonkorrelationer. Eftersom inga 

statistiska samband kunde säkerställas mellan prestation på lästestet och 

motivationsindex bland deltagarna i denna undersökning är slutsatsen att motivation 

inte är en direkt faktor för att uppnå bra resultat i läsning.  

 

 

Nyckelord 
 
Integrativ och instrumentell motivation, andraspråksinlärning, korrelationer 
lästestresultat och motivationsindex 
 

 
The relationship between motivation and reading 
comprehension in a second language   
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1 Inledning 
I denna uppsats diskuteras sambandet mellan andraspråksinlärares motivation till 

läsning och det uppnådda resultatet i läsning. Flera tidigare studier har fungerat som 

inspiration och grund för denna undersökning. Gardner och Lambert (1972) lade 

grunden till begreppen integrativ och instrumentell motivation, och flera andra forskare 

efter dem har i sin tur fortsatt att utveckla och omarbeta den ursprungsmodell som de 

skapade. Denna uppsats är delvis en replikation på två tidigare studier som gjorts inom 

ämnet motivation (Wang & Guthrie 2004 och Komiyama 2013), men samtidigt en 

jämförelse i hur motivationen påverkar resultaten i läsning hos vuxna L2-inlärare 

(language 2-inlärare).  

Det finns olika anledningar till att vilja lära sig – eller behöva lära sig ett 

andraspråk. Individen måste personligen ta reda på vilket syftet med språkkunskapen är. 

Det kan handla om att kunna kommunicera med personer i sin närhet: grannar, 

kassörskan i matbutiken, läraren på barnens skola eller med sjuksköterskan på 

vårdcentralen. Det kan även finnas andra anledningar till att behöva lära ett andraspråk: 

för att komma in på en viss utbildning eller för att kunna konkurrera om ett arbete för att 

på sikt skapa en ekonomisk trygghet. Alla har olika mål med inlärningen av ett språk.  

  För att avgränsa studien har anledningen till deltagarnas flykt eller invandring 

till Sverige inte varit en urvalsfaktor. Ingen hänsyn har tagits till deltagarnas 

livssituation i dagsläget eller hur många språk de behärskar utöver målspråket, utan 

endast det faktum att de är andraspråksinlärare av svenska har varit väsentligt. 

Motivationsstudier hänger ofta samman med attitydaspekter menar Abrahamsson 

(2009). För att avgränsa denna studie har inga faktorer som knyter an till attityd tagits i 

beaktande. Deltagarna har inte behövt redogöra för sina attityder till målspråket eller 

dess talare. Detta innebär att det förekommer naturlig variation hos inlärarna med 

avseende på dessa variabler, vilket är en god förutsättning för en korrelationsstudie. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det föreligger något samband 

mellan andraspråksinlärares kunskaper i läsning och deras motivation till att läsa på 

svenska.  

Man talar inom forskningen om två olika sorters motivation, så kallad integrativ 

och instrumentell motivation (Gardner & Lambert 1972). Begreppen ges en vidare 

förklaring i nästa kapitel. 
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1.2 Frågeställning och hypotes 
Forskningsfrågan i denna undersökning är utformad på följande sätt: 

 

–Uppnår högre motiverade elever bättre resultat på lästest, än lägre motiverade elever? 

 

Antagandet är att ju högre motivationen är hos en individ, desto bättre resultat uppnår 

man på ett lästest. En individ som är omotiverad till att läsa får antagligen ett sämre 

resultat på ett lästest. Hypotesen är således: 

 

– Individer med hög motivation presterar goda resultat på lästest, till skillnad från 

individer med låg prestation, som uppnår svagare resultat. 

 

1.3 Disposition 
En redogörelse av den tidigare forskningen inom området följer i nästa kapitel, med 

speciellt fokus på begreppen instrumentell och integrativ motivation. Vidare beskrivs 

den valda metoden för arbetet följt av undersökningens utförande. I resultatkapitlet visas 

en detaljerad presentation av de resultat undersökningen har lett fram till. Resultaten 

diskuteras ur olika perspektiv i diskussionskapitlet som därpå följs av ett stycke om 

metodkritik. Detta arbete avslutas med ett sammanfattande kapitel benämnt slutsatser. 

 

2 Tidigare forskning 
Den forskning som ligger till grund för denna uppsats baseras på den teori som de 

kanadensiska socialpsykologerna Gardner och Lambert (1972) lade grunden till. Deras 

modell för att undersöka motivation under språkinlärning har använts av forskare 

världen över i olika omarbetade varianter. Ett par exempel på denna vidareutveckling 

kommer att tas upp i avsnittet, ”teoretiskt ramverk”. De begrepp som står i fokus i 

motivationsforskningen är integrativ och instrumentell motivation.  

 

2.1 Integrativ och instrumentell motivation 
Begreppen integrativ och instrumentell infördes av Gardner och Lambert (1972) och 

utgör en viktig del inom språkinlärningsforskningen. När en talare vill lära sig ett nytt 

språk för att kunna kommunicera och umgås med målspråkstalare och känna sig 

bekväm med detta, talar man om integrativ motivation. Mori (2002) beskriver hur 
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Gardners begrepp integrativ motivation även hör ihop med attityder gentemot 

målgruppen samt intresset för att lära ett andraspråk.  

De talare som vill lära sig ett språk för att kunna få rent praktiska förtjänster av 

detta, såsom att kunna läsa facklitteratur, skaffa sig en utbildning eller ett arbete, drivs 

av instrumentell motivation till inlärning. Enligt Viberg (1987) främjar den integrativa 

motivationen lärandet på längre sikt. Detta kan dock inte ses som en regel utan flera 

aspekter måste tas hänsyn till. 

 

2.2 Motivation till språkinlärning  
Gardner och Lambert (1972) talade redan på 70-talet om motivationsfaktorer som är 

avgörande för en människas språkinlärning. Deras avsikt var att mäta språkinlärares 

motivation och attityd, till såväl den egna kulturen som till talare av målspråket. 

 Enligt Gardner och Lambert (1972) grundar sig andraspråksinlärarens 

prestationer på tre egenskaper: fallenhet, allmän intelligens och motivation, samt två 

instruktionsvariabler: inlärningstillfället och funktionsdugligt inlärarmaterial. De hävdar 

även att självklart har också den undervisande läraren betydelse för elevens inlärande. 

Olika sätt att undervisa på och lärarens personliga egenskaper utgör en del i själva 

processen, men de har valt att bortse från denna faktor i sin undersökning. 

 Fram till 1970-talet fanns inte speciellt mycket forskning tillgänglig om 

motivation inom andraspråksinlärning. Förmodligen berodde detta på att det var svårt 

att mäta motivationsvariabler, menar författarna.  

 De studier som Gardner och Lambert beskriver (1972) handlar om studenter i 

Kanada som lär sig franska. Resultaten visar att även om eleven inte är anmärkningsvärt 

intelligent, kan vederbörande ändå vara motiverad att lära. De menar att familjen i 

många fall är den motiverande faktorn. Stöttning och uppmuntran påverkar eleven 

positivt.  

Författarna beskriver tre studier som gjorts på elever som lär sig franska på olika 

platser i USA (Gardner och Lambert 1972). Resultatet visar tydligt att i den ena studien 

är det föräldrarnas uppmuntran och den egna tillfredsställelsen som är den största 

motivationsfaktorn. I den andra studien är det helt och hållet läraren som utgör den 

ledande motivationsfaktorn, och i den tredje visade det sig vara elevens egen integrativa 

inriktning generellt samt användbarheten av språket som motiverar mest. I de tre 

studierna får man belägg för de skilda roller intelligens och anlag spelar gentemot 

inställning till ämnet och motivation att lära. Det test som användes i undersökningen 
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bestod av olika delar från tidigare tester, även de sammansatta av författarna själva. 

Testet bestod av 54 punkter av olika karaktär. Författarna beskriver sitt test som en bred 

undersökning där man inte endast vill få fram de raka och självklara svaren utan även 

locka fram de variabler som ger låg statistisk signifikans.  

 Wigfield och Guthrie (1997) delade in motivationsfaktorerna i 11 kategorier i  

enlighet med Gardner och Lamberts (1972) huvudgrupperingar från det tidiga 1970-

talet. Denna kategorisering omarbetades av Wang och Guthrie (2004) till att bestå av 

endast 8 kategorier. På detta sätt skapade de en enkät som utgjorde grunden i deras 

undersökning. Denna enkät benämndes MRQ (Motivation for Reading Questionnaire) 

med två huvudpunkter: integrativ och instrumentell motivation. De två 

huvudindelningarna har ytterligare delats upp i totalt 8 indelningar: 

 

Integrativ:   nyfikenhet 

  engagemang 

  utmaning 

 

Instrumentell:  konkurrens 

  erkännande 

  samtycke / foglighet 

kvaliteter 

  samhälleliga / sociala aspekter 

 

Wang och Guthrie (2004) ansåg att de 3 faktorerna nyfikenhet, engagemang och 

utmaning ligger till grund för den integrativa motivationen och de övriga 5 representerar 

den instrumentella motivationen.  

De visar i en studie från 2004 i vilken utsträckning integrativ och instrumentell 

motivation korrelerar med läsförståelse och läsfärdighet bland amerikanska och 

kinesiska studenter. I sin undersökning gör de även jämförelser med resultaten från de 

båda grupperna för att se om det finns några skillnader där emellan. Undersökningen är 

gjord på barn med en genomsnittsålder på 9,6 år. De skapade ett enkätformulär med 45 

påståenden att rangordna enligt en 4-gradig Likert-skala. Formuläret översattes till 

kinesiska för de kinesiska informanterna. 

  Inledningsvis undersökte de resultaten med utgångspunkt i motivation som en 

enkel faktor, och gjorde därefter en jämförelse med den tvådelade konstruktionen där 
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motivation har delats upp i integrativ och instrumentell. Resultatet fick betydligt bättre 

statistisk signifikans enligt den uppdelade modellen, både i den amerikanska och den 

kinesiska studien.  

Resultatet av undersökningen på de amerikanska och kinesiska barnen visade 

dock att de båda grupperna hade förhållandevis jämna resultat i samtliga av de åtta 

påstående-grupperna. Deltagarna drevs således både av integrativ och instrumentell 

motivation. De som var integrativt motiverade var även de som läste skönlitterära 

böcker varje vecka – och i vissa fall dagligen. Resultatet för deras undersökning visade 

att deltagare som hade hög integrativ och instrumentell motivation även läste i större 

omfattning och mer avancerade texter än de deltagare som inte uppvisade någon 

motivation till läsning (Wang & Guthrie 2004).  

År 2013 gjordes ytterligare en omarbetning av den enkätmodell som Wigfield 

och Guthrie (1997) lade grunden till och som några år senare omarbetades av Wang och 

Guthrie (2004). Komiyama (2013) använde de åtta huvudområden som Wang och 

Guthrie utgick ifrån, och anpassade sin undersökning efter den målgrupp hon 

analyserade: andraspråksinlärare i engelska i USA. Hennes undersökning inkluderade 

vuxna informanter från 92 olika länder och med 55 olika L1.  

 Komiyama (2013) framhåller att motivation är en av de viktigaste faktorerna att 

ta hänsyn till vid läsning på ett andraspråk. Trots detta menar hon att det har bedrivits 

relativt lite forskning på området, i synnerhet i jämförelse med den forskning som finns 

gällande motivation till läsning på förstaspråk.  

 Komiyama (2013) arbetade fram en enkät som utgick ifrån Wang och Guthries 

MRQ-enkät från 2004 vars syfte var att mäta motivationen till läsning hos 

andraspråksstudenter. Komyiama skriver i sin rapport (2013) att denna enkät anses vara 

den mest omfattande som har använts fram till tiden för hennes undersökning. Inför sin 

egen studie, som inkluderade vuxna informanter från 92 olika länder och med 55 olika 

L1, omarbetade hon MRQ-enkäten och anpassade den för L2-läsning och benämnde den 

MREQ (Motivation for Reading in English Questionnaire). Komiyamas undersökning 

visar att den integrativa motivationen väger tyngst bland L2-läsare. Detta utslag stödjer 

hennes teori om att läsning för nöjes skull är den största drivkraften för att stärka 

läsfärdighet (Komiyama, 2013).  

Till skillnad från de undersökningar som hittills nämnts, där det har framgått att 

det är den integrativa motivationen som är den styrande för individernas läslust, visar 

Abrahamsson (2009) ett motsatt exempel. Det gäller vuxnas inlärning av engelska som 
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andraspråk i Indien och Filippinerna. I dessa länder är engelska det språk som 

förekommer mest i offentliga sammanhang såsom utbildningsväsendet, affärs- eller 

företagsvärlden och övriga officiella sammanhang. Detta innebär att den instrumentella 

motivationen på så sätt automatiskt blir den drivande kraften. För att kunna arbeta inom 

den offentliga sektorn behöver man kunna engelska. Detta menar dock Abrahamsson 

(2009) inte behöver betyda att man för den sakens skull är mindre integrativt motiverad 

att lära. Graden av motivation kan vara likvärdig, men individen är medveten om att 

förutom glädjen med att kunna ett andraspråk, kan det även generera ett bra jobb och i 

sin tur ekonomisk kompensation. Abrahamsson konstaterar följande: 

 

Med andra ord kan vi inte med säkerhet veta om det är en hög motivation som orsakar 

en framgångsrik L2-inlärning, eller om det istället är goda resultat i L2-inlärningen som 

resulterar i hög motivation – eller både och. (Abrahamsson, 2009:208) 

 

Även Komiyama (2013) beskriver ett exempel med den motsatta teorin, då man i en 

undersökning av L2-talare i engelska i Japan och Sri Lanka kom fram till att studenterna 

läste i första hand av instrumentella skäl, samt för att få erkännande av andra studenter.  

I en intervju på Skolverkets hemsida beskriver Eklöf (2010) att motivation 

generellt leder till höga provresultat. Detta har hon funnit bevis för genom empiriska 

undersökningar. Hon uppger att de elever som inför ett prov har uppgett att de har varit 

motiverade och ansträngt sig, uppnår ett signifikant bättre resultat än de som har varit 

omotiverade. Hennes studier visar även att just motivation är den variabel som har ett av 

de starkaste sambanden – i kombination med kunskap, med resultatet på prov. Eklöf 

(2010) uttalar i en intervju gjord av Skolverket att: 

 

”…känner man sig motiverad att göra en prestation av något slag […] gör man det 

oftast bättre, med mer energi och mer kraft än om man känner sig omotiverad” 

(Skolverket 2010). 

 

Eklöf (2010) har i sina studier inte fördjupat sig i vilka faktorer som påverkar individens 

motivation, utan fokuserat på de resultat som motiverade elever presterar jämfört med 

omotiverade. Hon menar att för att kunna uppnå ett resultat med hög validitet idag på en 

undersökning där man jämför studenters resultat i olika länder, exempelvis PISA, är det 

nödvändigt att se till vilka motivationsfaktorer eleverna drivs av. Motivationen kan 

variera beroende på om provet eleven ska göra leder till ett högre betyg eller ligger till 
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grund för en omfattande och jämförande undersökning av elevens generella kunskaper. 

Enligt Eklöf (2010) har liknande undersökningar ännu inte genomförts i Sverige.  

 

2.3 Teoretiskt ramverk 
I sin undersökning hävdar Wang och Guthrie (2004) att den modell som inkluderar två 

typer av motivation, integrativ och instrumentell, är att föredra framför den så kallade 

envägs-modellen, vilken innebär att man mäter motivation som en enhetlig faktor. Den 

uppdelade, kallad två-faktors modellen, tydliggör vilken typ av motivation som driver 

en inlärare till skillnad från enkel-faktor modellen.  

  

3 Metod 
Urvalsprocess av deltagare samt val av metod följer i detta avsnitt. En beskrivning av 

undersökningens tillvägagångssätt och resultathantering avslutar kapitlet. 

 

3.1 Urval 
I urvalsprocessen var kravet att deltagarna skulle studera på SFI, nivå C eller D. Kön, 

ålder eller modersmål var inte en del av studiedesignen, och deltagarna är tämligen 

spridda i detta avseende. Samtliga elever på den undersökta SFI-skolan i kurs C och D 

tillfrågades om de ville delta i undersökningen vilket resulterade i att 34 personer erbjöd 

sig att delta. Sammanlagt var 14 män och 20 kvinnor. Samtliga deltagare har vistats i 

Sverige mellan ett och tre år och är mellan 20 och 50 år gamla. Deltagarna ombads att 

uppge sitt ursprungsland för att undersökningen skulle få geografisk spridning och på 

detta sätt visa vilka länder deltagarna representerar i dagsläget.  

 Den geografiska fördelningen är spridd på följande 14 länder: Syrien (9), Polen, 

(4), Afghanistan (3), Eritrea (3), Rumänien (3), Irak (2), Palestina (2) samt vardera en 

deltagare från följande länder: Marocko, Thailand, England, Ryssland, Vietnam och 

slutligen Kosovo. Två deltagare har valt att inte uppge sitt ursprungsland. Det 

geografiska ursprunget visar att en fjärdedel av deltagarna kommer från Syrien.  

 

3.2 Metodval och material 
Denna undersökning har krävt en triangulering av metoder. Det förekommer två olika 

metoder i de skriftliga undersökningar som har gjorts: lästest och motivationsenkät. 

 Eftersom denna undersökning till stor del är en replikering på den som 

Komiyama gjorde (2013) på en grupp andraspråksstudenter, samt den undersökning 



  
 

 8 

som gjordes av Wang och Guthrie (2004) på amerikanska och kinesiska barn, utgör 

således metoden även en form av forskartriangulering. Resultaten av de olika 

undersökningarna jämförs dock inte med varandra utan diskuteras separat. 

 

* Lästest Ett redan befintligt lästest på www.digitalsparet.se har använts i denna 

surveyundersökning med kvantitativ ansats. Texten bestod av 225 ord och är skriven i 

presens. Textens läsbarhetsindex är på 15, enligt mätning på www.lix.se , vilket innebär 

att den är mycket lättläst. Efter att ha läst texten bestod respondenternas uppgift i att 

göra ett ställningstagande till åtta påståenden för att bevisa eller motbevisa korrektheten 

i dessa. Även påståendena har tagits från www.digitalasparet.se men har i viss mån 

omarbetats för att öka svårighetsgraden. 

* Frågeformulär Det frågeformulär som användes har arbetats fram av Gardner och 

Lambert (1972) och beskrivs i deras bok Attitudes and motivation. Formuläret har bland 

annat använts för att mäta integrativ respektive instrumentell motivation hos 

amerikanska studenter som läste franska. 

Komyiamas undersökning (2013) fokuserar på andraspråkselevers motivation till 

läsning på engelska, i USA. Hon har anpassat sin undersökning till dessa studenter 

genom att arbeta fram ett frågeformulär med 47 påståenden att ta ställning till gällande 

motivation till läsning på andraspråket. Rankingen utgjordes av en 5-gradig Likertskala. 

 I denna kvantitativa del av undersökningen har Komiyamas frågeformulär 

omarbetats och anpassats för den aktuella målgruppen; andraspråksinlärare i svenska. 

Formuläret som har använts i denna studie består av 37 påståenden, som av 

respondenterna har graderats på en 5-gradig Likert-skala enligt följande gradering:  

 

1 Stämmer inte alls med hur jag tänker 

2 Stämmer lite med hur jag tänker 

3 Stämmer ibland med hur jag tänker 

4 Så här tänker jag ofta 

5 Detta beskriver exakt hur jag tänker 

 

 

Lästestet med tillhörande frågor samt hela enkätformuläret bifogas i sin helhet under 

bilagor A och B. 
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Resultaten av lästestet och enkätundersökningen ställdes i korrelation till 

varandra och gav som utslag den slutliga helhetsbilden för huruvida hög läskunskap 

styrdes av stor motivation eller inte. 

 

3.3 Procedur 
Informanterna som deltog i undersökningen var indelade i två grupper. Anledningen till 

gruppindelningen var att vissa elever studerar på förmiddagar och andra på 

eftermiddagar. Processen föregick på samma sätt i de båda grupperna. Inledningsvis 

gjordes en muntlig presentation av syftet med undersökningen, och alla deltagare 

informerades om att de givetvis har rätt att avbryta sitt deltagande när och om de önskar. 

Samtliga deltagare ombads skriva under på ett informerat samtycke till detta (bilaga 4) 

enligt Vetenskapsrådets föreskrifter (2002). 

 Undersökningen bestod av två delar. Del ett var ett lästest, där informanterna 

fick läsa ett stycke taget ur www.digitalasparet.se. Efter detta fick de fylla i ett formulär 

med 8 påståenden. Uppgiften bestod i att de skulle ta ställning till om påståendena var 

rätt eller fel. Påståendena utgår från texten i www.digitalasparet.se , men har omarbetats 

för att anpassa målgruppens kunskaper. Omarbetningen innebär att påståendena har 

försvårats och kräver att läsaren har förmåga att inferera i läsningen samt vara 

uppmärksam på likvärdiga ord, till exempel skidor – skridskor. Anledningen till 

omarbetningen var att se om eleverna var uppmärksamma på att de till synes enkla 

frågorna möjligtvis krävde extra noggrann läsning för att kunna hitta det rätta svaret.  

 För anonymitetens skull har varje deltagare tilldelats en post-it lapp med ett 

nummer. Detta nummer skrev varje deltagare på respektive lästest innan de lämnade in 

det.  

 Efter att alla deltagare hade gjort klart lästestet, vilket motsvarade ca 10 minuter, 

presenterades del två som var själva enkätundersökningen vars syfte var att ta reda på 

vilken typ av motivation som driver deltagarna i att läsa på svenska.  

Del två i undersökningen handlade om att göra en personlig kartläggning för att 

undersöka motivationen hos deltagarna. Den enkät som har använts i denna 

undersökning är omarbetad för att anpassa den målgrupp som undersökningen har för 

avsikt att analysera, det vill säga vuxna andraspråksinlärare i svenska.  

Enkätformuläret delades ut till informanterna i vardera grupp samtidigt och en 

tydlig genomgång med exempel, gjordes muntligt angående hur svaren skulle delges för 

att undvika missförstånd. 
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3.4 Databehandling 
All data har behandlats i Microsoft Excel och sammanställts i de för uppgiften relevanta 

diagram och figurer. För att mäta den inre systematiken inom de åtta 

påståendegrupperna har mätningarna gjorts med Cronbachs alfa. 

 

4 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas resultaten från undersökningen. Inledningsvis presenteras 

resultatet från lästestet i form av ett diagram. Därefter presenteras resultaten av 

jämförelserna mellan de två motivationsgrupperna. Vidare följer en redogörelse av 

enkätsvaren. Resultatet av enkätsvaren presenteras gruppvis enligt den fördelning som 

skapats av Wang och Guthrie (2004). Rankningen gjordes på en femgradig Likert-skala, 

där 1 var lägst och 5 var högst. Slutligen görs en korrelation av resultaten på lästesten 

med resultaten i enkätundersökningen. Samtliga data har behandlats i Microsoft Excel. 

Lästest med tillhörande frågor, enkätformulär samt undersökningens resultat bifogas i 

sin helhet under bilagor 1 och 2. 

 

4.1 Lästest 
I lästestet förekom åtta påståenden vilka respondenterna skulle markera med ett X om 

påståendet var rätt eller fel. Figur 1 visar att fem deltagare hade alla rätt och att 16 

deltagare hade sju rätt vilket var det mest frekventa. Endast en deltagare hade fyra rätt, 

och detta var det lägst uppnådda resultatet. Ingen hade lägre än 4 rätt. 
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Figur 1: Antal rätt på lästest 

 

Deskriptiv statistik visar att medelvärdet på lästestet var 6,65 med en standardavvikelse 

på 0,99. Maxresultatet var 8 och det lägst erhållna resultatet var 4.  

 

4.2 Motivationsindex 
Det sammanräknade resultatet i undersökningen visar i tabell 1 att motivationen bland 

deltagarna ser ut på följande sätt: 

 

Tabell 1: Resultat motivationsenkät 

Medelvärde: Standardavvikelse: Högst: Lägst: 

3,87 0,68 4,7 1,86 

 

Vid en mätning av den interna konsistensen av de sammanlagda värdena i de åtta 

konstruktionerna blir utslaget 0,93 enligt det sammanfattande korrelationsmåttet 

Cronbachs alfa (α = 0,93). Ett förtydligande av detta värde är att ju närmre 1 resultatet 

hamnar, desto högre inre systematik (www.en.wikipedia.org ). 

  

4.3 Korrelationer mellan lästestpoäng och motivationsindex 
Jämförelser har gjorts både utifrån motivation som en helhet, utifrån två-faktor metoden 

samt efter den 8-kategoriers uppdelning som tidigare redogjorts för. I följande avsnitt 

visas resultaten för de tre jämförande modellerna. 
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4.3.1 Motivation som en enkel faktor 

De enskilda deltagarnas resultat på motivationsenkäten har sammanställts i ett 

personligt index. Detta index har därefter ställts i förhållande till individens resultat på 

lästestet. Korrelationen mellan dessa data visar sambandet mellan resultatet på lästestet 

och vederbörandes motivation inför läsning. I figur 3 visas resultatet av motivation som 

en enkel faktor.  

Följaktligen kan man utläsa av dessa resultat att korrelationen mellan resultatet 

på lästestet och motivationsenkäten får ett p-värde på 0,74. Då detta värde är högre än 

0,05 har det således ingen statistisk signifikans och det finns inget tydligt samband 

mellan antal rätt på lästest och grad av motivation. Denscombe (2013) förklarar att för 

att ett samband ska ha statisktisk signifikans måste sannolikheten för att resultaten har 

uppstått av en tillfällighet vara mindre än 1 av 20. Detta förklaras med att  p-värdet är 

mindre än 0,05 (dvs p<0,05). 

Spridningsdiagrammet i figur 2 illustrerar att det inte finns något samband 

mellan deltagarnas resultat på lästestet och deras motivation till att läsa. En stigande 

eller fallande kurva skulle ha visat att det fanns ett samband. 

 

 
Figur 2: Motivationsindex i förhållande till resultat på lästest 
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4.3.2 Motivation fördelat på två faktorer 

I nästa steg delas motivationen upp i två faktorer, enligt Wang och Guthrie (2004). De 

två motivationsfaktorerna ställs var för sig i korrelation till resultaten på lästesten och i 

tabell 2 visas resultatet för integrativ motivation gentemot lästestresultaten: p > 0,05. 

 

Tabell 2: Korrelation integrativ motivation och lästestresultat 

Integrativ motivation Pearson r p-värde 

 -0,083154976 0,6401 

 

Eftersom p-värdet är högre än 0,05 har värdet ingen statistisk signifikans. 

 

Samma procedur har gjorts för att visa resultatet för instrumentell motivation i 

korrelation med lästestresultaten, se tabell 3. Även här uppvisar resultatet ett p-värde 

som är högre än 0,05 och värdet har således heller ingen statistisk signifikans. 

 

Tabell 3: Korrelation instrumentell motivation och lästestresultat 

Instrumentell motivation Pearson r p-värde 

 -0,037357195 0,8339 

 

4.3.3 Motivation fördelat i de åtta undergrupperingarna 

För att tydliggöra skillnaderna mellan de integrativa och instrumentella 

motivationsfaktorerna delade Wang och Guthrie (2004) upp påståendena i 

enkätformuläret i åtta undergrupperingar. I figur 3 visas resultaten för var och en av de 

åtta gruppernas resultat i denna undersökning. 

Resultatet visar att kvalitet, med ett medelvärde på 4,24 var den typ av 

motivation som var starkast hos informanterna, följt av nyfikenhet vars medelvärde låg 

på 4,17. Vidare följer engagemang med 4,11, samtycke 4,06, erkännande från 

klasskamrater 4,01, utmaning 3,64, konkurrens 3,62 samt sist samhälleliga faktorer som 

fick ett medelvärde på 3,29. 
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Figur 3: Medeltal för de åtta undergrupperna  

 

Vid en mätning av den interna konsistensen av de sammanlagda värdena i de åtta 

konstruktionerna blir utslaget α = 0,93 enligt det sammanfattande korrelationsmåttet 

Cronbachs alfa. Ett förtydligande av detta värde kan göras vid att ju närmre 1, desto 

högre inre systematik. Således har frågorna en hög inre systematik. 

 Vidare i denna redovisning följer en specifikation över de påståenden som ingår 

under varje kategori. För var och en av de åtta konstruktionerna visas medelvärde, 

standardavvikelse, högsta medelvärde samt lägst erhållna medelvärde och slutligen ett 

sammanfattande korrelationsmått. 

 

Nyfikenhet        

Under rubriken nyfikenhet faller följande påståenden:               

Jag tycker om att läsa på svenska för att på så sätt lär jag mig nya saker om människor 

och saker som intresserar mig.  

Jag tycker om att läsa om nya saker på svenska. 

När min lärare eller mina vänner berättar något intressant för mig, brukar jag läsa om 

det på svenska. 

 

Tabell 4: Resultat för värdena i kategorin nyfikenhet. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Crohnbachs alfa: Pearsons r p 

4,17 0,91 5 1,67  0,78 -0,17 0,34 
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Som framgår av tabell 4 var medelvärdet relativt högt och variationen i svaren var 

ganska liten. Inget statistiskt samband kunde säkerställas mellan prestation på lästestet 

och nyfikenhetsindex. Tillförlitligheten i resultatet stärks med tanke på deltagarnas 

konsekvens i svaren.  

 

Engagemang      

Under rubriken engagemang faller följande påståenden:              

Jag tycker om att läsa intressanta saker på svenska. 

Det är roligt för mig att läsa texter som jag tycker om på svenska. 

Jag tycker om att läsa långa, bra berättelser på svenska. 

När jag läser en intressant text på svenska, tappar jag ibland bort tiden. 

 

Tabell 5: Resultat för värdena i kategorin engagemang. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Cronbachs alfa:  Pearsons r: p: 

4,09 0,81 5 1,5  0,73 -0,16 0,34 

 

Medelvärdet är även här relativt högt – trots spridningen mellan det högsta och lägsta 

resultatet. Deltagarnas svarsvariation förhållandevis låg. Den interna konsekvensen i 

svaren är α = 0,73 vilket visar på en ganska hög inre systematik. I tabell 5 visas att inget 

statistiskt samband kunde säkerställas mellan prestation på lästestet och index på 

engagemang. 

 

Utmaning       

Under rubriken utmaning faller följande påståenden:               

När ämnet är intressant är jag beredd på att läsa svåra texter på svenska. 

Jag tycker om att läsa på svenska när det kräver att jag tänker mycket. 

Jag tycker om att utmana mig själv genom att läsa på svenska. 

Jag gillar svår och utmanande läsning på svenska. 

När texten är intressant är det lättare att läsa en svår text. 

 

Tabell 6: Resultat för värdena i kategorin utmaning. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Cronbachs alfa: Pearsons r: p: 

3,66 0,82 5 1,4  0,72 0,05 0,78 
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I denna kategori visas ett medelvärde på mellannivå. Spridningen mellan svaren är inte 

speciellt stor och den interna konsekvensen är förhållandevis hög. Inget statistiskt 

samband kunde säkerställas mellan prestation på lästestet och utmaningsindex enligt 

tabell 6.  

 

Konkurrens       

Under rubriken konkurrens faller följande påståenden:   

Jag är beredd på att kämpa för att bli en bra läsare, för att bli duktigare än mina 

vänner. 
Jag tycker om när jag är den enda i klassen som kan svara på en fråga angående en 

text vi har läst i skolan. 

När vi har test i skolan vill jag vara bättre än mina klasskompisar. 

När vi läser en text i skolan vill jag helst bli klar först. 

Jag vill bli den duktigaste i klassen på att läsa på svenska. 

När någon i klassen läser bättre än jag vill jag träna mer på att läsa på svenska. 

När jag läser på svenska tänker jag ofta på hur det låter i jämförelse med när mina 

klasskompisar läser. 

Jag läser mycket för att jag vill ha bättre resultat än mina kompisar på nationella prov. 

 

Tabell 7: Resultat för värdena i kategorin konkurrens. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Cronbachs alfa: Pearsons r: p: 

3,61 1,09 4,87 1  0,93 -0,006 0,98 

 

Kategorin konkurrens ger ett medelvärde som inte är speciellt högt i förhållande till de 

övriga, vilket visas i tabell 7. Denna kategori har en relativt stor spridning på svaren. 

Påståendena angående konkurrens visar dock en mycket hög intern konsekvens. Inget 

statistiskt samband kunde säkerställas mellan prestation på lästestet och 

konkurrensindex. 

 

Erkännande       

Under rubriken nyfikenhet faller följande påståenden:               

Jag tycker om när min lärare säger att jag är duktig på att läsa på svenska. 

Jag tycker om när mina kompisar säger att jag läser bra. 

Jag tycker om när läraren ber mig om att läsa högt i klassen. 



  
 

 17 

Jag tycker om att få positiva kommentarer när jag läser på svenska. 

Jag tränar mycket på att läsa på svenska för att jag tycker om att svara rätt på lärarens 

frågor. 

Jag blir stolt när mina klasskompisar ber mig om hjälp i skolan. 

Jag läser mycket för att se hur mina resultat förbättras på proven. 

 

Tabell 8: Resultat för värdena i kategorin erkännande. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Cronbachs alfa: Pearsons r: p:  

4,01 0,82 5 1,43  0,82 -0,05 0,78 

 

Tabell 8 förtydligar att erkännande av kamrater eller andra individer rankades relativt 

högt av informanterna. Spridningen bland svaren var inte speciellt stor och den interna 

konsekvensen bland svaren var hög. Inte heller här kunde något statistiskt samband 

säkerställas mellan prestation på lästestet och index för erkännande. 

 

Samtycke       

Under rubriken nyfikenhet faller följande påståenden:               

Jag gör mina läsuppgifter precis som min lärare ber mig om att göra dem. 

Jag läser mycket för att jag vill ha bra resultat på nationella prov. 

Jag tränar mycket på att läsa för att jag vill kunna studera vidare på universitet. 

 

Tabell 9: Resultat för värdena i kategorin samtycke. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Crohnbachs alfa: Pearsons r: p: 

4,08 0,82 5 2,33  0,52 0,006 0,97 

 

Som framgår av tabell 9 var medelvärdet relativt högt, och svarens spridning 

förhållandevis låg. Statistiken visar även ett lågt värde för den inre systematiken bland 

svaren. Detta resultat ledde heller inte till något statistiskt samband mellan resultatet på 

lästestet och index på samtycke. 

 

Kvaliteter       

Under rubriken nyfikenhet faller följande påståenden:               

Det är viktigt för mig att få bra betyg på lästest. 

Jag ser fram emot att få mitt betyg i läsning. 
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Jag vill läsa mycket på svenska för att få bättre betyg. 

Jag tycker om att göra lästest. 

 

Tabell 10: Resultat för värdena i kategorin kvaliteter. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Crohnbachs alfa: Pearsons r: p: 

4,24 0,78 5 2  0,80 0,001 0,53 

 

I denna kategori visar deltagarnas resultat ett relativt högt medelvärde med liten 

spridning på svaren. De var inte speciellt konsekventa i sina svar, vilket försvagar 

tillförlitligheten en del. Förtydligandet i tabell 10 visar att inget statistiskt samband 

kunde säkerställas mellan prestation på lästestet och kvalitetsindex.  

  

Samhälleliga faktorer      

Under rubriken nyfikenhet faller följande påståenden:              

Jag tycker om att berätta för mina kompisar att jag läser mycket på svenska. 

Mina vänner och jag brukar låna böcker av varandra. 

Jag gillar att diskutera det vi läser i skolan. 

 

Tabell 11: Resultat för värdena i kategorin samhälleliga faktorer. 

Medelvärde: Standardavvik: Max: Min: Crohnbachs alfa: Pearsons r: p: 

3,31 1,09 5 0  0,63 -0,11 0,53 

 

Tabell 11 åskådliggör det förhållandevis låga medelvärdet och den ganska stora 

spridningen på svar. Detta visar att samhälleliga faktorer inte motiverade deltagarna i 

undersökningen avsevärt. Den interna konsekvensens låga värde visar även att 

påståendena hade låg inre systematik. Mellan resultatet på lästestet och index för 

samhälleliga faktorer kunde inget statistiskt samband säkerställas. 

 

En uppdelning av de åtta grupperna har även gjorts för att redovisa varje grupps interna 

konsistens. Resultatet ses i diagrammet i figur 4: 
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Figur 4: Intern konsekvens enligt Cronbachs alfa för varje kategori 

 

Dessa värden visar att påståendena som handlar om konkurrens (α = 0,93) är de som har 

högst inre systematik, medan de som rör området samtycke (α = 0,52) har den lägsta 

inre systematiken bland de 8 kategorierna.  

 

5 Diskussion 
Den hypotetiska framställningen i inledningen till denna undersökning utgick från att 

starkt motiverade inlärare presterar bra resultat på lästest. Som resultaten visar i 

föregående avsnitt har inga signifikanta effekter mellan resultat på motivationsenkät och 

resultat på lästest hittats i den undersökta gruppen. Detta står således i kontrast med de 

resultat som Wang och Guthrie fann i sin undersökning (2004). Anledningarna kan vara 

många och i detta kapitel kommer några tänkbara anledningar att diskuteras. 

 Gardner och Lamberts (1972) forskning, på vilken denna undersökning grundar 

sig, har granskats kritiskt av flera forskare (Viberg, 1987, Mori, 2002 och Abrahamsson 

2009). Viberg och Abrahamsson å ena sidan hävdar att de som deltar i en undersökning 

med attitydfrågor tenderar att ge de svar som frågeställaren ”vill ha”, och inte svarar 

enligt egen uppfattning. Metoden bygger på självrapportering och mätningen av 

motivation är indirekt, i och med att det är respondenten själv som mäter sina 

kunskaper. Detta menar Viberg (1987) kan betyda att det endast är de som förstår 
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frågorna, vars svar är jämförbara. Har man inte förstått frågan kan svaren ge 

missvisande resultat i undersökningen och denne blir irrelevant. Mori (2002) å andra 

sidan kritiserar Gardners forskning på grund av att den till stor del fokuserar på 

inlärarnas motivation till att interagera och kommunicera med målspråkstalare. 

Problemet i detta fall är att möjligheterna till verbal kommunikation är begränsade och 

inlärarna får därför inte den muntliga träning de behöver, utan resultaten baseras till stor 

del på undersökningar med skriftligt underlag, vilket inte ger rättvist utfall menar hon.  

 De informanter som deltog i denna undersökning har inte gett någon garanti för 

att de har förstått innebörden av alla frågor, och därför riskerade resultatet att bli 

missvisande. Deras språkliga nivå är varierande men torde vara tillräcklig för 

formulärets svårighetsgrad. Det som inte går att mäta är hur väl deltagarnas inställningar 

och motivationer reflekterar deras svar, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet, enligt 

Eklöfs teori (2010) i kapitlet tidigare forskning, där hon menade att anledningen till att 

göra ett test kan påverka resultatet. 

En annan möjlig anledning till att inte ha funnit någon signifikant effekt i 

undersökningen kan bero på för liten spridning i resultatet på lästestet, vilket är en 

förutsättning för att kunna påvisa en korrelation mellan variablerna. Maxpoäng var 8 

och medelvärdet 6,65. Detta innebär att många deltagare hade för höga resultat för att 

mätningen skulle ge ett resultat som var jämförbart med resultatet på 

motivationsenkäten. Ett mer omfattande lästest skulle med stor sannolikhet ha gett ett 

mer varierat resultat på spridning i svaren. Detta skulle kunna leda till en påvisbar 

korrelation mellan lästest och motivationsenkät. 

Anmärkningsvärt angående lästestresultaten är att flera respondenter som endast 

hade ett fel inte varit uppmärksamma på likheter i stavning mellan två ord och därmed 

fått fel, vilket skulle kunna betraktas som ”slarvfel”.  

Denna uppsats bygger på begreppen integrativ och instrumentell motivation. 

Begreppen har diskuterats i sina sammanhang i den tidigare forskningen. Den 

integrativa motivationen hänger samman med att inläraren ser ett vardagligt behov av 

att lära sig svenska. Den instrumentella motivationen är benämningen på den form av 

motivation som driver inläraren till att lära språket med den grundtanken att det kan leda 

till en ekonomisk kompensation, till exempel ett jobb i framtiden.  

I den undersökta gruppen för detta arbete, vuxna L2-inlärare i svenska, visar det 

sig att kategorin kvaliteter är den högst rankade av de 8. Det är en instrumentell faktor 

som konkret handlar om att få bra betyg i läsning. Inlärarna motiveras alltså till läsning 
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för att få bra betyg eller höja sitt betyg i läsning. Nyfikenhet är den kategori som 

kommer efter kvaliteter och har att göra med att lära sig nya saker eller att lära sig om 

människor. Det är en integrativ faktor som ger inläraren inblick i hur det nya landet 

Sverige fungerar. Den lägst rankade kategorin i undersökningen var utmaning, som 

även den är en integrativ faktor. Detta resultat kan tolkas som att läsarna inte ser någon 

vinst i att läsa svåra texter enbart för sin personliga utmanings skull, utan de har ett 

behov av att få allmän bekräftelse för sin prestation eller se ett konkret resultat i form av 

ett betyg. 

Således kan man genom dessa resultat konstatera att motivation kan spela en 

viss roll för varför man läser eller hur ofta det sker, men att motivation skulle påverka 

behärskningen av läsförmågan inte är givet. 

Sett ur en kausal aspekt kan motivation vara en faktor som leder till att man 

förbättrar sin läsförmåga, men samtidigt kan en individ som har talang bli ytterligare 

motiverad genom att se sina egna framsteg inom i detta fall just läsning. Denna teori 

beskriver även Abrahamsson (2009) där han hänvisar till Gardner (1985) som menar att 

ett bra studieresultat kan leda till ökad motivation både gentemot själva 

inlärningsprocessen men även gentemot målspråkets talare. 

Deltagaren som visade ett resultat på motivationsenkäten på 1,95 hade alla rätt 

på lästestet. Detta tyder på att individen har stor talang men saknar motivation. 

Samtidigt visar deltagaren med ett motivationsindex på 4,51 att för vederbörande är 

motivationen mycket stor trots det relativt låga resultatet på lästestet, som i detta fall var 

5. Orsaken till dessa resultat kan bero på många individuella faktorer. För att en 

människa ska vara motiverad att lära sig ett nytt språk krävs det att han eller hon har 

förutsättningar för detta och är medveten om behovet.  

Situationen skulle kunna variera beroende på om individen är kärleksinvandrare 

eller på flykt undan krig och förföljelse, men behöver nödvändigtvis inte vara så. 

Resultaten visar att en kvinna som flytt krigets Syrien har ett motivationsindex på 4,7, 

medan en man som kommer ifrån England har ett motivationsindex på 1,95. Värt att 

notera i undersökningen är att just kvinnor från Syrien visar de högsta 

motivationsindexen bland deltagarna.  
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5.1 Metodkritik 
Efter att ha genomfört denna undersökning och inte uppnått några signifikanta resultat i 

förhållandet mellan motivation och resultat på lästest, faller det sig naturligt att titta på 

de metoder som har använts för att få fram resultatet. Motivationsenkäten är en 

replikation från tidigare forskning som beskrivs tidigare i uppsatsen, och således 

beprövad i sitt sammanhang. Dock kan informanternas grad av förståelse av språket 

vara en avgörande faktor för resultatet, vilket även tidigare forskare kritiserar i tidigare 

studier (Viberg, 1987 och Abrahamsson, 2009). Ingen garanti har getts för att deltagarna 

förstod frågorna.  

 Ett lästest med ett större antal frågor och med större svårighetsgrad är en 

förutsättning för att kunna påvisa korrelationer i denna undersökning. Spridningen i 

variablerna kan helt enkelt ha varit för liten för att kunna ge statistiskt signifikanta 

utslag.    

 

6 Slutsats  
Som pedagog borde man kunna öka stimulansen till läsning hos eleverna genom att ta 

reda på huruvida dessa är motiverade eller ej. Därför bör man i undervisningen av L2-

elever ha i åtanke vilken motivation som driver individen i sin inlärning.  

 Resultatet i denna undersökning visar att motivationen inte spelar någon roll för 

hur en L2-inlärares resultat i läsning ser ut. Detta bryter både mot den i inledningen 

ställda hypotes samt mot Eklöfs teori (2010) om att hög motivation leder till ett bra 

resultat. Vilka faktorer är det då som driver individen att lyckas? Detta är en fråga som 

skulle kunna vara motiverad att utveckla. Intressant i detta fall är hur en individ som 

inte är motiverad ändå lyckas prestera ett bra resultat. Samtidigt presterar en starkt 

motiverad inlärare ett mindre bra resultat. En vidareutveckling i detta ämne skulle 

innebära att ta reda på hur många språk utöver L1 individen redan kan för att därmed 

kunna konstatera vederbörandes förutsättningar för att lära ett nytt språk. Sett ur den 

aspekten skulle även tidigare inlärda språk kunna vara en jämförande faktor med tanke 

på likheter med det aktuella målspråket.  

  Avslutningsvis skulle det vara intressant att replikera motivationsenkäten på 

elevgruppen inför ett nationellt prov, för att se om resultatet förändras när deltagarna 

gör ett test i ett personligt syfte till skillnad från att delta en i en undersökning.
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Lästest  

 
Lästest med tillhörande frågor 
 
Hela familjen sitter i köket och äter frukost. Mamma Hanna säger en dag till sin man:  -
Kan vi inte måla om i vardagsrummet? Jag vill ha lite fint. Det är så fult därinne. 
  
Pappa Yngve är snäll och ganska händig. – Jo, det kan vi göra. Jag har lite färg i garaget. 
Det blir nog bra. 
  
Pappa hämtar färgburken och ställer den i vardagsrummet. Där sitter barnen. Det är två 
pojkar som heter Bob och Roy. Bob är fem och Roy är två. De lyssnar alltid på pappa. 
Här ska det bli fint säger pappa. Fint, säger Bob och Roy. Sedan åker pappa till jobbet. 
Mamma tar barnen till dagis.  
  
Klockan fyra på eftermiddagen kommer mamma och hämtar Bob och Roy. Mamma går 
ner till tvättstugan och Bob och Roy går in i vardagsrummet. 
  
Titta här! säger Bob. Vad är det här och pekar på färgburken. Roy suger på nappen och 
tittar med stora ögon. 
  
Bob öppnar burken med en skruvmejsel. Sedan häller han ut färgen på golvet. Han 
halkar och rullar runt i färgen. Roy skrattar högt. Han tjuter. Sedan halkar han också. 
Fint, säger Bob och kletar färg på teven. Roy suger på nappen och spiller färg lite 
överallt. Roy kastar sig i soffan. Det blir stora vita fläckar. Sedan åker han skridskor på 
golvet. Det blir färg överallt. Sedan kommer mamma in.  
   
 

 
 
 
Sätt kryss i rätt ruta! 



  
 

 II 

 
      
    Rätt  Fel 
 

1. Familjen tänker måla om i vardagsrummet. ☐  ☐ 
 

2. Pappa åker och köper färg.  ☐  ☐ 
 

3. Pappa lämnar barnen på dagis.  ☐  ☐ 
 

4. Bob är Roys storebror.   ☐  ☐ 
 

5. Barnen förstör i vardagsrummet.  ☐  ☐ 
 

6. Roy åker skidor på golvet.  ☐  ☐ 
 

7. Barnen halkar i färgen.   ☐  ☐ 
 

8. Barnen tycker att det är kul.  ☐  ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 III 

 
 
 
Bilaga 2 Motivationsenkät 
 

Frågeformulär till elever på SFI gällande motivation till läsning 
      
Läs påståendena och rangordna från 1 till 5 hur påståendet stämmer överens med  
ditt sätt att tänka. 
      
1 Stämmer inte alls med hur jag tänker   
2 Stämmer lite med hur jag tänker   
3 Stämmer ibland med hur jag tänker   
4 Så här tänker jag ofta    
5 Detta beskriver exakt hur jag tänker   
       
    
Ursprungsland: 
____________       

MAN:            ☐       

KVINNA:       ☐ 
 
      

1) Jag tycker om att läsa på svenska för att på så sätt lär jag mig 
nya saker om människor och saker som intresserar mig.  

      
2) Jag tycker om att läsa intressanta saker på svenska.  
      

3) 
När ämnet är intressant är jag beredd på att läsa svåra texter 
på svenska. 

      

4) 
Det är roligt för mig att läsa texter som jag tycker om på 
svenska. 

      
5) Jag tycker om att läsa om nya saker på svenska.  
      

6) 
Jag tycker om att läsa på svenska när det kräver att jag 
tänker mycket. 

      

7) 
Jag tycker om att utmana mig själv genom att läsa på  
svenska. 

      
8) Jag tycker om att läsa långa, bra berättelser på svenska. 
      
9) Jag gillar svår och utmanande läsning på svenska.  
      
10) När texten är intressant är det lättare att läsa en svår text. 



  
 

 IV 

      

11) 
När jag läser en intressant text på svenska, tappar jag  
ibland bort tiden. 

      

12) 
När min lärare eller mina vänner berättar något intressant  
för mig, brukar jag läsa om det på svenska. 

      

13) 
Jag är beredd på att kämpa för att bli en bra läsare, för att  
bli duktigare än mina vänner. 

      

14) 
Jag tycker om när jag är den enda i klassen som kan svara  
på en fråga angående en text vi har läst i skolan. 

      

15) 
Jag tycker om när min lärare säger att jag är duktig på att läsa  
på svenska. 

      

16) 
När vi har test i skolan vill jag vara bättre än mina  
klasskompisar. 

      
17) När vi läser en text i skolan vill jag helst bli klar först.  
      
18) Jag tycker om när mina kompisar säger att jag läser bra. 
      
19) Jag vill bli den duktigaste i klassen på att läsa på svenska. 
      

20) 
När någon i klassen läser bättre än jag vill jag träna mer på  
att läsa på svenska. 

      
21) Jag tycker om när läraren ber mig om att läsa högt i klassen. 
      

22) 
Jag tycker om att få positiva kommentarer när jag läser på  
svenska. 

      

23) 
När jag läser på svenska tänker jag ofta på hur det låter i  
jämförelse med när mina klasskompisar läser. 

      

24) 
Jag tränar mycket på att läsa på svenska för att jag tycker  
om att svara rätt på lärarens frågor. 

      

25) 
Jag blir stolt när mina klasskompisar ber mig om hjälp  
i skolan. 

      
26) Det är viktigt för mig att få bra betyg på lästest.  
      

27) 
Jag gör mina läsuppgifter precis som min lärare ber mig  
om att göra dem. 

      
28) Jag ser fram emot att få mitt betyg i läsning.  



  
 

 V 

      

29) 
Jag vill läsa mycket på svenska för att få bättre  
betyg. 

      
30) Jag tycker om att göra lästest.   
      

31) 
Jag läser mycket för att jag vill ha bra resultat på  
nationella prov. 

      

32) 
Jag läser mycket för att se hur mina resultat  
förbättras på proven. 

      

33) 
Jag läser mycket för att jag vill ha bättre resultat  
än mina kompisar på nationella prov. 

      

34) 
Jag tränar mycket på att läsa för att jag vill kunna  
studera vidare på universitet. 

      

35) 
Jag tycker om att berätta för mina kompisar att jag  
läser mycket på svenska. 

      

36) 
Mina vänner och jag brukar låna böcker  
av varandra.  

      
37) Jag gillar att diskutera det vi läser i skolan.  
      

 
Stort TACK för att du ville vara med i undersökningen!  
Lycka till med läsandet i framtiden också! 

 
 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 VI 

 
 
 
Bilaga 3 Korrelation motivationsenkät – lästest 
 
Respondent 
nummer: 

Antal rätt 
på lästest: Motivationsindex:  

1 6 3   
2 7 3,97   
3 7 4,38   
4 7 4,08   
5 7 3,19   
6 7 4,7   
7 6 4,35   
8 6 4,54   
9 7 4,19   

10 5 4,19   
11 5 4,51   
12 7 3,19   
13 7 4,19   
14 8 1,95   
15 7 3,78   
16 8 3,92   
17 6 3,81   
18 5 3,95   
19 6 4,16   
20 6 3,51   
21 6 4,38   
22 5 3,32   
23 7 3,59   
24 8 4,57   
25 7 4,22   
26 8 3,03   
27 7 4,46   
28 6 1,86   
29 7 4,14   
30 4 3,62   
31 8 3,97   
32 7 4,16   
33 7 4,41   
34 6 4,38   
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Bilaga 4 Samtyckesenkät 
 

   

 

 
 

Deltagande i enkätundersökning 
 
Mitt namn är Anna Nilsson och jag studerar till gymnasielärare i svenska som 
andraspråk på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på med en undersökning där 
jag vill ta reda på vad som motiverar personer som studerar svenska, till att läsa på 
svenska.  
 

Jag är tacksam för att du vill vara med i min undersökning! Jag vill även 
informera dig om att du kommer att vara anonym, och att denna enkät endast kommer 
att användas av mig medan jag arbetar med min undersökning. Efteråt förstörs alla 
dokument. Om du av någon anledning inte längre vill att dina svar ska vara med i 
undersökningen kan du under arbetets gång meddela mig detta, så tas dina uppgifter 
bort. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i min kandidatuppsats i januari 
2015. Om du är intresserad av att ta del av den är du välkommen att kontakta mig på e-
post: an222qj@lnu.se .  
  
 
 
Jag ger mitt godkännande till att mina enkätsvar samt resultaten av det 
tillhörande lästestet får användas i ovan nämnda undersökning:  
 
 
 
 

Namn:      Ort 
och datum: 
 
 
 
Varmt tack för din medverkan! 
 
 
 
 
Anna Nilsson 
 


