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Abstract 
The aim of this study is to examine self-reported factors that promote the development of 
pleasure reading among multilingual intermediate school students in Sweden. Questionnaires 
about reading were handed out to classes of fourth, fifth and sixth graders in thirteen different 
Swedish schools. The resulting data was then analyzed in search of patterns in the factors 
named by the students as well as significant relationships between self-reported frequency of 
pleasure reading and other variables gleaned from the questionnaires. Frequent answers to 
open-ended questions touching factors that promote the development of pleasure reading 
among the students’ peers include access to a “good” book or the “right” book, tautological 
answers and reading proficiency. The following variables were found to correlate positively 
with frequency of pleasure reading: enjoyment of reading, receiving book recommendations, 
being in close contact with readers and studying one’s home language at school. Significant 
differences in mean frequency of pleasure reading were found from school to school and class 
to class, making school and class placement also potential factors.  
Keywords 
literacy learning, social factors, psychological factors, self-reporting, intermediate school



 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka självrapporterade faktorer som bidrar till utvecklandet av 
vanan att läsa på fritiden bland flerspråkiga mellanstadieelever i Sverige. Enkäter om läsning 
delades ut i klasser med fyror, femmor och sexor på tretton olika svenska skolor. De 
inhämtade svaren analyserades sedan för att hitta mönster i faktorerna som eleverna nämnde 
samt signifikanta samband mellan självrapporterad frekvens av fritidsläsning och andra 
variabler tagna från elevernas svar. Frekventa svar på de öppna frågorna om gynnsamma 
faktorer för utvecklandet av fritidsläsning bland elevernas jämlikar inkluderar tillgång till en 
”bra” bok eller den ”rätta” boken, tautologiska svar och läsförmåga. Följande variabler visade 
sig korrelera positivt med frekvens av fritidsläsning: att gilla läsning, att få boktips, att vara i 
närkontakt med läsare och att läsa sitt modersmål i skolan. Signifikanta skillnader i 
medelvärde för frekvens av fritidsläsning upptäcktes mellan olika skolor och olika klasser, 
vilket gör även skol- och klassplacering till möjliga faktorer. 
Nyckelord 
litteracitetsutveckling, sociala faktorer, psykologiska faktorer, självrapportering, mellanstadiet 
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Bakgrund 
Damber (2013, s. 664) kallar läsning för ”den första nyckeln in till skolspråkets värld”, och 
detta uttalande håller väl när det gäller den svenska skolan: läsutveckling spelar en avgörande 
roll för elevers skolframgång. En stor del av skolundervisningen är textbaserad, men även de 
muntliga delarna använder sig ofta av ett språk som liknar skriftspråket mer än talspråket. 
Detta kan vara en utmaning för flerspråkiga elever. Dels måste många av dem ”hinna ikapp” 
sina skolkamrater i utvecklingen av skriftspråket/skolspråket samtidigt som de försöker bygga 
upp den talspråkliga basen som denna utbyggnad vilar på. Dels kan många av dem få mindre 
kontakt med skriftspråket/skolspråket utanför skolmiljön jämfört med sina skolkamrater som 
tillhör majoritetsbefolkningen (Damber, 2013, s. 664).  
 
I en undersökning om högt presterande flerspråkiga elever i årskurs 3 identifierade Damber, 
Taube och Samuelsson flera gynnsamma faktorer för flerspråkiga barns akademiska 
framgång; en av dessa var ”frekvent förekommande frivillig läsning på fritiden” (Damber, 
2013, s. 673). Att fritidsläsning gynnar barns skolframgång borde knappast vara förvånande 
då den förser barnen med begripligt inflöde för att kunna anamma skriftspråket som 
skolundervisningen bygger på. Stanovich beskriver en ”positiv utvecklingsspiral” som 
fritidsläsning kan leda till: ”läsningen (bidrar) med ord och omvärldskunskap som i sin tur 
underlättar läsförståelsen. Framgångsrik läsning ger ofta upphov till mer läsning, vilken får 
ordförrådet att ytterligare växa…” (Damber, 2013, s. 667). Denna klassiska Matteuseffekt är i 
sig helt logisk och enkel att förstå – men frågan om hur man får in flerspråkiga barn i den 
spiralen är inte lika enkel. Det är en utmaning som gäller inte bara de flerspråkiga eleverna, 
utan hela samhället. Enligt SOU (2012, s. 46-47) visade 2000-talets första decennium en 
nedåtgående trend med läsning bland barn och unga samt föräldrars högläsning för sina barn.  
 
Denna undersökning har dock fokus på just flerspråkiga elever. Meningen är att bidra till 
sökandet efter vägen in i den positiva utvecklingsspiralen. Då mellanstadieåldern – även känd 
som bokslukaråldern – är en signifikant ålder för många barns läsutveckling är det den 
åldersgruppen som har undersökts (Adelbertson & Uvenäs, 2007, s. 9).  
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka självrapporterade faktorer som gynnar fritidsläsning 
bland flerspråkiga mellanstadieelever. 

Frågeställningar 
Följande frågeställningar har lyfts fram som särskilt väsentliga för det övergripande syftet: 

ñ Hur ser respondenternas fritidsläsning ut vad gäller frekvens och lässpråk? 
ñ Vilka faktorer identifierar eleverna själva som viktiga för utvecklandet av vanan att 

läsa på fritiden? 
ñ Vilka faktorer visar faktiska samband med elevernas självrapporterade frekvens av 

fritidsläsning? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Läsutveckling är av flera anledningar av ytterst vikt för barns skolframgång och framgång 
senare i livet. I skolan används text som medium för att förmedla ämnesstoffet i praktiskt 
taget samtliga skolämnen. Skolspråket överlag kan sägas likna skriftspråket mer än talspråket. 
Damber (2013, s. 664) beskriver läsning som ”den första nyckeln in till skolspråkets värld”. 
Utöver det har läsutveckling en stor inverkan på inlärarens identitet. Som Warriner (2015, s. 
510) påpekar är språkinlärning överlag och identitetskonstruktion tätt sammankopplade. Det 
är ofta genom vårt språk – inklusive skriftspråket – som vi kommunicerar med andra och 
förhandlar om identitetspositioner. Hur pass flytande vi använder språk kan påverka både hur 
vi ser på oss själva och hur andra ser på oss vad gäller sådana faktorer som intelligens, 
handlingskraft i språkliga sammanhang och grupptillhörighet. Forskning har visat att även 
flerspråkig litteracitet är av stor vikt för flerspråkiga elever, då det kan förstärka inte bara 
deras språk utan även deras identiteter och gemenskaper (Warriner, 2015, s. 510). Garcia och 
Flores (2015, s. 241) definierar flerspråkig litteracitet som tillfällen då kommunikation äger 
rum kring text på två eller fler språk. Enligt dem är det skolans uppgift att undervisa på sätt 
som stödjer och utvecklar flerspråkig litteracitet bland flerspråkiga barn – annars kan dessa 
elever inte delta i undervisningen och inte heller i samhället på något meningsfullt sätt (Garcia 
& Flores, 2015, s. 232).  

Från psykologiska till sociala faktorer 
Den tidigare forskningen om läsutveckling betonade de individuella, psykologiska faktorerna 
i läsinlärning (Naucler, 2013, s. 465). Svensson (1989, s. 43-45) målar upp fem huvudfaser i 
barns läsutveckling i linje med denna tidigare forskning: ”bilderboks- och barnramseåldern 
(från 2 till 5 eller 6 år)… sagoåldern (från 5 till 8 eller 9 år), miljöberättelse- eller 
faktaläsningsåldern (från 9 till 12 år), äventyrsberättelsens ålder (från 12 till 14 eller 15 år) 
och mognadsåren eller läsutvecklingens litterärt-estetiska skede (från 14 till 17 år). Enligt 
denna modell drivs barn automatiskt genom sin läsutveckling av psykologiska behov och 
övergånger till nya kognitiva utvecklingsstadier, från det yngsta barnets behov att skilja jaget 
från omgivningen till det äldre barnets större självmedvetenhet, tillsammans med fyra mer 
läsningsspecifika motivationsfaktorer: ”nöjet i att utöva den nyligen tillägnade läsförmågan… 
drivkraften att använda och öva intellektuellt-andliga fallenheter som fantasi, tanke, vilja, 
medkänsla, förmåga att identifiera osv… behovet att lära känna världen, berika sina idéer och 
ha intellektuella upplevelser…” och ”bestämda erfarenhetsföreställningar hos barnet” – alltså 
det de av erfarenhet tror sig kunna få ut av nya läserfarenheter (Svensson, 1989, s. 42-43). Än 
idag kan man ana spår av det tankesättet i bokindustrins och biblioteksväsendets sätt att 
organisera böcker efter ”läsålder”, som om ålder och läsnivå hängde ihop genom en 
automatisk kognitiv utvecklingsprocess. Även kategorierna som används – 3-6, 6-9, 9-12, 12-
15, YA (unga vuxna) – stämmer tämligen bra överens med faserna som Svensson återger. 
Särskilt mycket fokus läggs på åldern 9-12 (eller ibland 10-12) som i folkmun kallas för 
”bokslukaråldern”. Uppfattningar går isär om huruvida alla barn genomgår en bokslukarfas 
eller inte och hur en ”bokslukares” läsningsvanor ter sig, men de åren antas vara en viktig 
period där fritidsläsningen – åtminstone för många barn – ”kommer igång” (Azzam och 
Johansson, 2007, s. 3). 
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Sedan 1960-talet har forskningens huvudfåra dock skiftat från ett sådant individual-
psykologiskt perspektiv till ett mer socialinteraktionistiskt perspektiv (Naucler, 2013, s. 465). 
En granskning av Garcias och Flores definition av flerspråkig litteracitet ovan avslöjer att 
läsning är för dem en social aktivitet som handlar om gemenskapen minst lika mycket som 
individen. I linje med denna definition återger Damber (2013, s. 665-666) fyra aspekter som 
enligt Freebody och Luke underbygger läsförmågan: ”avkodningskompetens, förmågan att 
kunna använda olika texter, förmågan att aktivt kunna gå in och bli delaktig i textvärldar samt 
kritisk medvetenhet rörande de multipla tolkningsmöjligheter texter erbjuder”. Dessa fyra 
aspekters koppling till ett socialt sammanhang blir uppenbart när Damber sedan lägger stort 
fokus på de tre sistnämnda punkterna i en undersökning om läsning i svenska förskolor. Hon 
underkänner dessa skolors läsinsatser utifrån bristen på samtal och aktivitet kring 
läsningsstunderna – läsningen i sig har föga värde för henne utan förhandling om innehållet i 
en social kontext (Damber, 2013, s. 670). På samma sätt utgår Schmidt (2013, s. 264-265) 
från ett socialinteraktionistiskt perspektiv på hur barn kan uppmuntras till läsande: 
”sponsorer” som genom social interaktion stimulerar barn till läsande samt diskussion av 
barnens tolkningar och frågor i läsandet i klassrumet, underbyggda av läsjournaler där barnens 
läserfarenheter nedtecknas för att hjälpa barnet att bygga en identitet som läsare (också genom 
samtal). Enligt Schmidt (2013, s. 265) borde detta sociala identitetsskapande som läsare ta 
med icke-traditionella textanvändningsområden såsom internetanvändning, dataspel och 
sociala medier, som i sig kan utgöra sociala upplevelser. Med tanke på detta forskningsfokus 
är det alltså föga förvånande att Svensson (1989, s. 45-50) avfärdar de åldersbaserade 
läsarkategorierna som han radade upp till förmån för ett socialinteraktionistiskt perspektiv där 
barns läsutveckling drivs av social interaktion.  
I denna pendling bort från klassiska psykologiska utvecklingsfaser i litteracitetsforskning bör 
man dock inte missa den stora förklaringskraften som den tidigare forskningen har när det 
gäller åldersuppdelningen av läsutveckling. Barnboksvärlden är ju fortfarande åldersindelad i 
överensstämmelse med den gamla forskningen, och den indelningen fungerar tillräckligt bra 
att en hel bokindustri lever på den. Detta kan förstås förklaras utifrån en 
socialinteraktionistisk synvinkel: åtminstone i Sverige formas barnen av sociala kontexter 
som är åldersindelade i linje med den äldre forskningen: som regel börjar man skolan vid 
samma ålder oavsett hur språksocialisationen hemma har drivit läsutvecklingen, och under 
tolv år i skolan formas man av ett system där man delas in och socialiseras enligt ålder. Andra 
aktörer (som till exempel bokindustrin) bemöter också barn på ett åldersbestämt sätt så att 
man skulle kunna hävda att de ”socialiseras in” i de klassiska åldersbaserade kognitiva 
utvecklingsfaserna. Kategorier som ”bokslukaråldern 9-12” kan alltså vara mycket intressanta 
för litteracitetsforskningen även om de i grund och botten stämmer dåligt överens med 
forskningens nya socialinteraktionistiska infallsvinkel. 

Flerspråkiga elevers läsutveckling 
I Sverige beskriver åldersfaserna det genomsnittliga majoritetssvenska barnets språksociala 
utveckling. Flerspråkiga elever kan dock socialas in i skolsystemet på ett sätt som inte följer 
samma ålderskategorier. När det gäller nyanlända elever delas de ofta in i skolklasser bara 
delvis utifrån ålder – den uppmätta svenska språkförmågan kan ha lika stor tyngd. Den 
aktuella nivån på svenska (oavsett åldern) kan även påverka andraspråksinlärares möten med 
bokvärlden. Till exempel kan en flerspråkig fjortonåring läsa en bilderbok avsedd för tre-åriga 
barn, då boken antas motsvara hans eller hennes språkliga nivå.  
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Flerspråkiga barns läsutveckling kan skilja sig från det ”vanliga” mönstret på flera sätt. Enligt 
Damber (2013, s. 664) får de ofta ”en mer begränsad kontakt med svenska i mer formella 
register (läs: skriftspråk/skolspråk) utanför skolmiljön”, och enligt Naucler (2013, s. 466) kan 
de i vissa fall även lida brist på inflöde på modersmålet. Om Cummins (1979, s. 233) 
interdepenshypotes, som förutsäger att modersmålsutvecklingen borde påverka 
andraspråksutvecklingen positivt, stämmer, då borde denna brist på språkligt inflöde på 
modersmålet ha en signifikant påverkan på läsutvecklingen på andraspråket. Enligt en 
undersökning av läsinlärning hos turkiska barn i Nederländerna, utförd av Verhoeven, håller 
interdependenshypotesen åtminstone delvis, då undersökningssubjektens språkliga bas 
(talspråk) på modersmålet visade sig ha starka samband med deras språkliga bas på 
målspråket, och samma förhållande gällde också den språkliga utbyggnaden 
(skolspråket/skriftspråket) på de båda språken (Naucler, 2013, s. 467). Rimligtvis borde 
konsekvenserna vara att talspråksutvecklingen på modersmålet i längden påverkar 
skriftspråksutveckling på andraspråket, då forskning har visat att ”den talspråkiga 
kompetensen … är en signifikant påverkansfaktor för litteracitetsutvecklingen” (Damber, 
2013, s. 668). Att bygga upp ordförrådet på flera språk samtidigt kan också vara särskilt 
tidskrävande i sig och därför leda till en tidsförskjutning i flerspråkiga barns läsutveckling 
(Damber, 2013, s. 667). Trots detta får flerspråkiga barn ofta mindre tid än majoritetsbarn vad 
gäller läsutvecklingen på svenska och måste alltså ”hinna ikapp” i sin läsutveckling samtidigt 
som de försöker ”hinna ikapp” i sin talspråksutveckling.  
Flerspråkiga elevers kulturbetingade förkunskaper kan också skilja sig från majoritetsbarnens, 
och enligt en undersökning utförd av Skolinspektionen är svenska förskolor och skolor dåliga 
på att ta tillvara och bygga på deras förkunskaper i läsundervisningen (Damber, 2013, s. 664). 
Alla dessa skillnader uttrycks ofta i en skadlig bristdiskurs där flerspråkiga elever betraktas 
som en grupp med brister vad gäller svenska snarare än en grupp med enorma tillgångar vad 
gäller mångfacetterad språklig och kulturell kunskap. Denna bristdiskurs skapar låga 
förväntningar om flerspråkiga barns inlärning, vilket kan bli en självuppfyllande profetia då 
låga förväntningar leder till sämre skolundervisning (Damber, 2013, s. 673). 
Forskningen tillhandahåller flera förslag för att stödja flerspråkiga barns läsutveckling. Av 
särskilt intresse är en undersökning av högt presterande flerspråkiga klasser i årskurs 3 utförd 
av Damber, Taube och Samuelsson. Faktorer som de identifierade som gynnsamma för 
flerspråkiga barns läsutveckling var ”ett positivt klassrumsklimat, frekvent förekommande 
frivillig läsning på fritiden, förekomsten av autentisk litteratur i undervisningen samt lärares 
undervisningserfarenhet mätt i antal år”; däremot verkade vare sig ”lärarnas val av läs- och 
skrivinlärningsmetoder, deras mål för den tidiga läs- och skrivundervisningen eller deras 
utvärderingsmetoder” ha någon signifikant effekt (Damber, 2013, s. 673). En ytterligare 
delstudie visade att lärarna i de högst presterande klasserna hade höga förväntningar på sina 
flerspråkiga elever, samhällets bristdiskurs till trots, att det förekom mycket läsning i deras 
klassrum och att det förekom mycket barnlitteratur i stället för traditionella läsläror (Damber, 
2013, s. 675). 
Betoningen på frivillig fritidsläsning och barnlitteratur är särskilt intressant då dessa faktorer 
passar så väl med det gamla forskningsparadigmet, byggt på de klassiska psykologiska 
utvecklingsfaserna, där man föreställer sig en ”bokslukare” som av egen vilja, driven av 
interna psykologiska processer, på egen hand ”slukar” sig igenom barnböckerna i biblioteket. 
Denna sorts informella fritidsläsning, som av nödvändighet händer utanför skolans tydligt 
strukturerade aktiviteter och samtal kring texternas innehåll, är enligt Naucler (2013, s. 465) 
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viktiga för barns läsutveckling. Även om man tar som nödvändigt de sociala aspekterna av 
läsning som senare forskning har lyft fram är det inte svårt att se hur egen läsning på fritiden 
stödjer det mer ”meningsfulla” läsandet i gemenskap. Även om avkodning bara är en – och 
den ringaste – av Freebodys och Lukes fyra aspekter av litteracitetsutveckling är den en 
nödvändig förutsättning för de övriga tre. Men fritidsläsning kan naturligtvis ge mer än bara 
avkodningsövning. I bästa fall kan den leda till en sådan ”positiv utvecklingsspiral” som 
Stanovich beskriver: ”läsningen (bidrar) med ord och omvärldskunskap som i sin tur 
underlättar läsförståelsen. Framgångsrik läsning ger ofta upphov till mer läsning, vilken får 
ordförrådet att ytterligare växa…” (Damber, 2013, s. 667). Men hur kan man motivera 
flerspråkiga barn till att bli sådana bokslukare i fritiden?  Damber själv, som annars verkar stå 
stadigt i den nyare forskningens socialinterkationistiska betoning, ger ett tämligen individual-
psykologiskt svar: ”Det är huvudsakligen inte yttre, utan inre drivkrafter som leder till att den 
många gånger strävsamma nybörjarläsningen övergår i rikligt och lustfyllt läsande med flyt” 
(Damber, 2013, s. 667). 
Att hjälpa flerspråkiga elever att bli fritidsläsare skulle alltså vara av stort värde för deras 
läsutveckling. Fritidsläsningens plats på agendan i den svenska skolan är dock ingen 
självklarhet. I en analys av den nuvarande kursplanen i svenska (Lgr 11) upptäckte Fatheddine 
(2018, s. 55) en spänning mellan synen på litteraturläsning som uttrycks i kursplanens 
syftesskrivning där den beskrivs som ”en viktig komponent i människors liv” med ”potential 
att vidga perspektiv” och synen som uttrycks i kunskapskraven, som lägger fokus på mer 
”strukturella och mätbara aspekter”. Då kunskapskraven är tydligare och lättare att förhålla 
sig till finns alltså en stor risk för att aspekter som att ”analysera berättarstrukturer och ta del 
av vissa kanoniska verk och deras författare” dominerar på bekostnad av ”elevers 
läsupplevelser” (Fatheddine 2018, s. 62). En sådan instrumental syn ger varken fritidsläsning 
eller läslust något egenvärde och prioriterar inte ”de inre drivkrafterna” som enligt Damber 
(2013, s. 667) leder till ”rikligt och lustfyllt läsande med flyt”. 
Det var mot en delvis liknande situation i ett flertal brittiska skolor som Cremin, Mottram, 
Collins, Powell och Stafford (2009) vände sig med projektet ”Teachers as readers: building 
communities of readers”. Inom ramen för projektet fick lärare stöd att utveckla sin egen 
skönlitterära repertoar bortanför textavsnitt och kursplanens smala urval ur den brittiska 
barnlitteraturens kanon och att utveckla sin egen syn på läsning bortanför det instrumentala. 
Med fokus på deras egen lustläsning och samtal kring den upptäckte lärarna en ny entusiasm 
för läsning och byggde upp nätverk av boksamtal och boktips. Resultatet blev ökad läslust och 
läsning bland såväl lärare som elever, och även ökad läsförmåga bland eleverna, vilket går 
hand i hand med den positiva utvecklingsspiralen som Damber beskriver (Cremin m.fl. 2009, 
s. 15-17). 
Tanken med denna undersökning är att komma åt den frågan om hur man kan hjälpa 
flerspråkiga elever in i den positiva spiralen genom att undersöka elevernas egna, med en 
öppenhet för att faktorerna som gör dem till ”bokslukare” kan vara både psykologiska och 
sociala. 
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Metod 

Design 
Data om fritidsläsning samlades in genom enkäter som delades ut till mellanstadieelever på 
tretton svenska skolor under vårterminen 2019. Enkätsvaren bearbetades sedan för att 
kvantifiera läsfrekvens för såväl flerspråkiga elever som enspråkiga elever samt för att 
kvantifiera faktorer som påverkar fritidsläsning bland de flerspråkiga eleverna. 

Deltagare 

Rekrytering 
Mejl skickades till ett antal svenska mellanstadieskolor med information om undersökningen, 
frågan om jag fick besöka klasser i årskurs 4, 5 och 6 och dela ut enkäter samt ett erbjudande 
om en föreläsning om kreativt skrivande efter enkätutdelningen. Skolor som tackade ja 
besöktes och de klasser vars lärare samtyckte till att delta i undersökningen svarade på enkäter 
under klassrumstid.  

Antal 
13 skolor tackade ja, och 732 elever fördelade på 39 klasser lämnade enkätsvar.  

Beskrivning av deltagarna 
Av 732 respondenter identifierades 320 som ”flerspråkiga” och 358 som ”enspråkiga” utifrån 
deras svar på frågan Vilka språk talar du mest hemma? För det mesta sorterades varje elev 
som angav något annat språk än svenska in under kategorin ”flerspråkig” – även om svenska 
fanns bland de listade språken – medan varje elev som bara angav svenska sorterades in under 
kategorin ”enspråkig”. 15 elever valde att inte svara, och ytterligare 39 angav både svenska 
och engelska. Dessa elever blev omöjliga att sortera in i någon av kategorierna utifrån 
engelskans ubikvitet i det svenska samhället. Alltså användes inte enkätsvaren från eleverna 
som angav både svenska och engelska utan något tredje språk, förutom i fall där eleven 
behövde en enkät på engelska (dessa är inräknade i de 320 ”flerspråkiga” eleverna). 
Bland de 358 enspråkiga eleverna gick 36,6% i årskus 4, 44,1% i årskurs 5 och 19,3% i 
årskurs 6. Bland de 320 flerspråkiga eleverna gick 43,4% i årskurs 4, 40,9 i årskurs 5 och 
15,6% i årskurs 6. 

Bortfall 
Bortfall kunde inte räknas för undersökningen i stort på grund av att de få eleverna som inte 
deltog inte heller indikerade detta val på det önskade sättet. Anekdotiskt kan dock nämnas att 
samtliga närvarande elever deltog i de flesta klasser och att de icke-deltagande var i en extrem 
minoritet (med största sannolikhet färre än 3) i samtliga klasser där de förekom. 
Svarsfrekvensen för de enskilda frågorna varierade dock stort; antal svarande och icke-
svarande för de relevanta frågorna redovisas för under ”Resultat”. 

Mätinstrument 
En enkät med tolv frågor om fritidsläsning förbereddes tillsammans med en engelsk 
översättning för elever som enligt sina lärare skulle bättre förstå frågorna på engelska. Andra 
demografiska data om eleverna togs fram skolvis ur Skolverkets elevstatistik för läsåret 
2018/2019.  
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Procedur 

Etiska överväganden 
Då respondenterna är människor och barn måste vissa etiska överväganden göras vad gäller 
informerat samtycke och anonymitet (Denscombe, 2016, ss. 430-431). I forskning med barn 
bör vårdnadshavaren vara en del av processen med informerat samtycke. På grund av 
praktiska svårigheter var detta dock inte realistiskt i denna undersökning. Utifrån dessa 
svårigheter och utifrån att deltagandet i undersökningen var helt frivilligt och att enkäterna 
inte handlade om några särskilt känsliga uppgifter valde jag att låta skolorna stå in loco 
parentis och tjäna som ett extra lager samtycke mellan undersökningen och barnens samtycke. 
Alltså informerade jag skolorna om undersökningens syfte, hur den skulle gå till och var 
resultaten skulle publiceras och bad om lov att komma och dela ut enkäter under klassrumstid. 
I fall där skolan tyckte att det var lämpligt att dela ut ett samtyckesformulär till 
vårdnadshavarna (1 av 13 skolor) gjorde jag så. Eleverna informerades om undersökningens 
syfte och vad som skulle hända med de insamlade data. De informerades även om 
undersökningens anonymitet och frivilliga natur; de fick kryssa för enskilda frågor som de 
inte ville svara på eller hela enkäten ifall de inte ville delta alls. 
I redovisningen för mina resultat blev ännu ett etiskt övervägande nödvändigt. Jag hade 
samlat demografisk information om skolorna – bestående av andelen elever med utländsk 
bakgrund och andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning – från Skolverkets hemsida. 
Då dessa uppgifter är tillgängliga via en sökfunktion där man anger skolans namn blev det 
alltså omöjligt för mig att redovisa för de tretton olika webbsidorna utan att röja vilka skolor 
jag hade besökt och i förlängning vilka klasser som hade gett vilka svar. Av denna anledning 
har jag valt att bara citera databasen som helhet och inte ange de enskilda webbsidorna. 

Materialinsamling 
Eleverna svarade på enkäterna klassvis under klassrumstid, direkt innan en föreläsning om 
kreativt skrivande. Jag, lärare och i vissa fall andra skolpersonal – till exempel elevassistenter 
och tolkar – fanns på plats för att förklara frågorna. Ingen tidsbegränsning angavs i förväg; 
eleverna fick den tid de behövde för att svara innan föreläsningen började. De ifyllda 
enkäterna sorterades sedan efter klass och skola. 

Databearbetning 
Då enkätfrågorna utformades för att vara begripliga för eleverna snarare än för att vara direkta 
responser på forskningsfrågorna behövde en del frågor omformuleras utifrån de angivna 
svaren för att få fram relevanta, kvantifierbara datapunkter. Till exempel omformulerades 
frågan Vilka språk pratar du mest hemma? till frågan Är du flerspråkig? med alternativen ja 
och nej utifrån processen som redogörs för under ”Beskrivning av deltagare” ovan. Svar på 
Vad är en bra bok du har läst under det senaste året? kvantifierades genom att dela in de 
angivna titlarna enligt ålderskategorierna föreslagna av Adlibris.com. Svar på andra öppna 
frågor såsom Finns det någonting som kan göra läsning särskilt roligt? Om ja, vad? – som 
kombinerades till en fråga i databearbetningen – delades in i olika kategorier utifrån 
återkommande teman i svaren.  

Statistiska analyser 
Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 25 användes för att beräkna frekvenser och 
medelvärde för relevanta variabler samt för att göra cross-tab-analyser. Läsfrekvens, en viktig 
variabel i undersökningen, beräknades genom att ge värden 1-4 till de fyra svarsalternativen 
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på frågan Hur ofta läser du böcker på fritiden för skojs skull? Dessa nya värden följde en 
skala från svaret mindre än en gång per vecka som fick värdet ”1” till svaret ”varje dag” som 
fick värdet ”4”, och de resulterande siffrorna användes för att beräkna medelvärde. En 
liknande process användes för att få fram medelvärde för läsålder: läsåldrarna på de lästa 
böckerna kodades enligt en skala från ”1” som betecknar läsålderskategorin 0-3 till ”7” som 
betecknar läsålderskategorin vuxen. Pearson-korrelationer beräknades mellan olika variabler 
och läsfrekvens för att identifiera sambanden med störst signifikans; dessa samband redogörs 
dock snarare som ändring i medelvärde under ”resultat” nedan för konkrethetens skull.



 

9 
 

 

Resultat och analys 

Elevernas läsvanor 
Av de 320 flerspråkiga eleverna visade sig 77,7% ange ett annat svar än mindre än 1 gång i 
veckan på frågan Ungefär hur ofta läser du böcker på fritiden för skojs skull? 
(läsfrekvensfrågan) – dessa sorterades in i en grupp som i denna undersökning kallas för 
”läsare”. 22,3% angav mindre än 1 gång i veckan på samma fråga – denna grupp kallas i 
undersökningen för ”icke-läsare”. Motsvarande siffror för de enspråkiga eleverna visar färre 
läsare (63,3%) och fler icke-läsare (36,6%). 

 
Figur 1: Andel elever som läser på fritiden för skojs skull minst en gång i veckan. 

 

Samma fråga fördelade på de fyra olika läsfrekvenserna visar att de flerspråkiga eleverna är 
bättre representerade bland de som läser 1-3 gånger i veckan (42,0% kontra 33,1%), de som 
läser 4-6 gånger i veckan (20,3% kontra 15,4%) och även marginellt bättre representerade 
bland elever som läser varje dag (15,4% kontra 14,8%). Medelvärdet för läsfrekvens bland 
flerspråkiga elever är 2,29, medan motsvarande siffra för enspråkiga elever är 2,08. 
(Läsfrekvens är i denna undersökning ett värde mellan 1 och 4 där 1 står för mindre än en 
gång i veckan, 2 står för 1-3 gånger i veckan, 3 står för 4-6 gånger i veckan och 4 står för 
varje dag.) 

Figur 2 
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Figur 2: Läsfrekvens.  

 

Då de flerspråkiga eleverna tillhörde en lägre årskurs i genomsnitt än de enspråkiga eleverna 
jämfördes läsfrekvens för varje årskurs. Denna jämförelse visade att de flerspråkiga eleverna 
hade ett högre medelvärde för läsfrekvens än sina enspråkiga jämlikar i årskurs 4 (2,46 kontra 
2,31) och årskurs 6 (2,53 kontra 1,82), medan medelvärdet för läsfrekvens bland båda 
grupperna ligger på 2,01 i femman. 
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Figur 3: Medelvärde av läsfrekvens efter årskurs. 

 

Alltså har de flerspråkiga eleverna en högre genomsnittlig läsfrekvens än de enspråkiga 
eleverna. Trenden som deras läsfrekvens visar från fyra till sexan är också helt olik trenden 
hos de enspråkiga eleverna. Medan de enspråkiga eleverna visar en nedåtgående trend från 
fyran till sexan liknar de flerspråkiga elevernas läsfrekvens snarare en sorts kurva där 
läsningen minskar från årskurs fyra till årskurs fem för att sedan stiga markant igen i årskurs 
6. Sammanlagt 305 av de 320 flerspråkiga eleverna och 344 av de 358 enspråkiga eleverna 
valde att svara på läsfrekvensfrågan, en relativt hög svarsfrekvens för enskilda frågor i denna 
undersökning. 
Att läsa oftare är inte nödvändigtvis att läsa bättre, och en av frågorna i undersökningen 
syftade på att få en bild av vilka sorts böcker eleverna läste och var de föll på den traditionella 
individual-psykologiska läsåldersskalan som återfinns till exempel hos biblioteken och 
bokhandlarna. För att få fram denna information jämfördes titlarna som angavs som svar på 
frågan Vad är en bra bok som du har läst under det senaste året med titlarnas 
rekommenderade läsåldrar hos Adlbris.com. Läsåldrarna kvantifierades utifrån följande 
system: läsålder 0-3 = kategori ”1”, läsålder 3-6 = kategori ”2”, läsålder 6-9 = kategori ”3”, 
läsålder 9-12 = kategori ”4”, läsålder 12-15 = kategori ”5”, läsålder YA = kategori ”6” och 
läsålder vuxen = kategori ”7”. Resultatet är dock bland undersökningens mindre reliabla av 
två anledningar: 1) På grund av låg svarsfrekvens och svårigheter med att hitta en 
rekommenderad läsålder för vissa böcker bygger resultatet på svar från bara 215 av 358 
enspråkiga elever och bara 158 av 320 flerspråkiga elever; siffran för den sistnämnda gruppen 
blev lägre även av det skälet att en del titlar var på språk med icke-romerska alfabet som jag 
inte lyckades skriva i datorn. 2) En bra bok som du läst under det senaste året är inte 
nödvändigtvis lika med ”läsålderskategorin som du brukar läsa”, även om det kan ge en viss 
indikation. Med detta sagt visade siffrorna inga större skillnader mellan de två grupperna vad 
gäller läsålder. 



 

12 
 

 
Figur 4: Medelvärde av läsålderskategori efter årskurs. 

 

Om denna jämförelse visar någonting är det att eventuella skillnader i läsåldersnivå på 
böckerna lästa av enspråkiga och flerspråkiga elever är negligibla utifrån de traditionella 
läsålderskategorierna. Ungefär 75% i båda språkgrupper tänkte på en bok i läsåldern 9-12, 
medan mellan ca 15%-20% tänkte på en bok i läsåldern 6-9. Det kan dock vara intressant att 
observera att staplarna följer nästan exakt det mönstret som läsålderskategorierna förutsätter: 
läsåldern 9-12 (som nästan samtliga elever befinner sig i åldersmässigt) dominerar, med en 
större tendens till överlapp med läsåldern 6-9 i årskurs 4 som ligger på gränsen till den 
kategorin. 
Då de flerspråkiga eleverna har flera språk att kunna läsa på ställdes även frågor om det: Vilka 
språk läser du böcker på på fritiden? och Vilka språk läser du böcker på i skolan/som 
hemläxa? Dessa svar jämfördes med språken som eleverna angav att de talade mest hemma 
för att komma fram till att 27,2% av de flerspråkiga eleverna läste böcker på sitt modersmål i 
fritiden (bygger på svar från 298/320 respondenter) medan 14% läste böcker på sitt 
modersmål i skolan (bygger på svar från 286/320 respondenter). 
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Figur 5: Andel flerspråkiga elever som läser på modersmålet i skolan. 

 

 
Figur 6: Andel flerspråkiga elever som läser på modersmålet i fritiden. 
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Det finns en viss överlappning mellan dessa två kategorier men den är inte total: andelen 
flerspråkiga elever som läser på sitt modersmål antingen i skolan eller i fritiden är 32,5%. I 
och med överlappningen finns det ett samband mellan läsning av böcker på sitt modersmål i 
skolan och i fritiden: bland de som inte läser på modersmålet i skolan läser bara 25% på sitt 
modersmål i fritiden, medan motsvarande siffra för de som läser på modersmålet i skolan är 
42,5%. Det finns även ett samband med att vara ”läsare” respektive ”icke-läsare” då 79,2% av 
de som inte läser på modersmålet i skolan är läsare, medan 91,9% av de som läser på 
modersmålet i skolan är läsare. En liknande skillnad kan ses i medelvärde av läsfrekvens för 
de två grupperna: 2,31 kontra 2,49. 

Självrapporterade faktorer av betydelse för läsvanor 
Respondenterna fick svara på två öppna frågor om faktorer som kan påverka utvecklandet av 
vanan att läsa på fritiden. Den första frågan presenterades i två delar: Finns det någonting som 
kan göra läsning särskilt rolig? Om ja, vad? På den första frågan fick eleverna välja ja, nej, 
eller jag vet inte. Den andra öppna frågan, Varför tror du att vissa personer i din ålder gillar 
att läsa, och vissa gillar inte att läsa? har delats in i två olika frågor i bearbetning av svaren 
då svaren om de som gillar att läsa och svaren om de som inte gillar att läsa skildes åt.  
Bortfallet för dessa två (eller tre) frågor var stort, då många valde att inte svara och många av 
svaren var för svårtydda att kategorisera (till exempel ”dom har arg flyt” på frågan om varför 
vissa inte gillar att läsa). Möjligheten att svara jag vet inte, sorteringen in i kategorier och 
uppdelandet av den andra frågan i två olika frågor minskade ytterligare på antalet användbara 
svar på varje fråga.  
På frågan Finns det någonting som kan göra läsning särskilt rolig? återfanns bara 204 
meningsfulla svar av 320 elever när alla icke-svar, jag vet inte och obegripliga svar hade tagits 
bort. Svaret nej lämnades kvar som ett meningsfullt svar då det möjligtvis säger någonting om 
elevernas syn på läsning som någonting man antingen gillar eller inte gillar, utan några 
utvecklingsmöjligheter. Övriga svar delades in i fem kategorier: bokrelaterade faktorer (till 
exempel ”en rolig bok” eller ”om det är en fantasybok”), miljörelaterade faktorer (till exempel 
”tystnad” eller ”musik”), sociala faktorer (till exempel ”högläsning”), psykologiska faktorer 
(till exempel ”att kunna fokusera” eller ”inlevelse”) och till slut andra faktorer/inget specifikt 
(till exempel om eleven kryssade ja men inte svarade på följdfrågan). 
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Figur 7: Självrapporterade faktorer som kan göra läsning särskilt rolig. 

 
Bokrelaterade faktorer blev den enskilt största kategorin med hela 48,5% av svaren. Efter 
bokrelaterade faktorer kom nej (18,1%), andra faktorer/inget specifikt (17,2%) och sedan 
sociala faktorer (11,8%). Miljörelaterade faktorer (2,9%) och psykologiska faktorer (1,5%) 
blev negligibla i jämförelse. 
Samma analys gjordes med bara svaren från icke-läsarna (de som angav att de läste mindre än 
en gång i veckan). 
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Figur 8: Självrapporterade faktorer som kan göra läsning särskilt rolig enligt icke-läsare 

 
Resultaten blev delvis lika, fast med större andel nej (31,0%). Bokrelaterade faktorer blev 
även här den största kategorin med 35,7%, medan andra faktorer/inget specifikt följde med 
16,7%, följd av sociala faktorer med 9,5% och miljörelaterade faktorer med 9,5%. Detta 
bygger på svar från 42 elever. 26 andra i kategorin icke-läsare svarade inte eller angav jag vet 
inte. 
Den första delen av nästa öppna fråga, Varför tror du att vissa personer i din ålder gillar att 
läsa?, fick 121 svar av 320 elever. Svaren delades in i kategorierna ”rätt bok”(svar som 
indikerade att de som gillade att läsa hade hittat rätt bok för att väcka deras läslust – 19,8%), 
”vill lära sig” (svar som indikerade att de som gillade att läsa gjorde det för att lära sig språket 
eller lära sig något annat – 14,9%), läsförmåga (svar som indikerade att den som är bra på att 
läsa gillar att läsa – 14%), positiva egenskaper hos läsaren (svar som indikerar att vissa gillar 
att läsa på grund av positiva egenskaper såsom tålamod eller fantasi – 9,1%) och annat (svar 
som inte var tillräckligt frekventa att göra någon meningsfull kategori av – 6,6%). En sjätte 
kategori som först bortsågs ifrån helt som icke-meningsfull men som kom att bli den enskilt 
största kategorin var tautologiska svar (svar som motsvarar A för att A – till exempel ”för att 
vissa gillar att läsa” eller ”alla är olika” – 35,5%). Dessa svar inkluderades till slut för att de 
möjligtvis uttryckte en syn på läsning som någonting som inte går att påverka – antingen 
gillar man att läsa eller så gillar man inte att läsa. 
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Figur 9: Självrapporterade faktorer som leder till läslust. 

 
Svar på den andra delfrågan, Varför tror du att vissa personer i din ålder inte gillar att läsa, 
kunde konstrueras utifrån 136 svar av 320 elever. Återigen blev tautologiska svar den enskilt 
största kategorin med 35,3%. Läsförmåga steg till andra plats med 19,9%, medan den 
bokrelaterade kategorin ”fel bok” hamnade på tredje plats med 14,7%. Sedan kom en ny 
kategori ”teknik” med 11,8%. Egentligen kunde den ha kombinerats med tidsbrist/konkurrens 
om tiden (4,4%), men då så många av svaren uttryckligen nämnde mobiler, spel, datorer och 
surfplattor verkade de utgöra en signifikant kategori i sig. Andra kategorier var brister hos 
icke-läsaren – till exempel ”inget tålamod” – med 7,4% och ”annat” med 6,6%. 
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Figur 10: Självrapporterade faktorer som leder till bristande läslust. 

 
Det finns en viss subjektivitet i dessa kategoriindelningar. Till exempel är gränsen mellan 
”lugn” (en miljörelaterad faktor) och ”fokus” (en psykologisk faktor) i den första frågan 
tillräckligt suddig att göra indelningen problematisk, och det frekventa svaret på varför vissa 
inte gillar att läsa ”de tycker att det är jobbigt” skulle lika gärna kunna vara ett tautologiskt 
svar som ett svar kopplat till läsförmåga. De tautologiska svaren i sig kan uttrycka en sorts 
läsfatalism eller så kan de vara ett uttryck för att man inte vet, inte förstår frågan eller bara vill 
vara klar med enkäten. 
De bokrelaterade kategorierna var de som var lättaste att tolka och kategorisera och alltså de 
mest pålitliga. De hamnar också bland de topp tre svaren i samtliga tre frågor och ger alltså en 
god indikation om att en stor andel flerspråkiga elever anser att kontakt med rätt bok kan vara 
av avgörande betydelse både för den enskilda läsupplevelsen och för utvecklandet av vanan 
att läsa böcker på fritiden. 
Detta var ett svar som inte förutsågs i val av slutna frågorna till enkäten, och ingen av de 
valda psykologiska eller sociala frågorna berör den på något meningsfullt sätt, med ett möjligt 
undantag för frågan – egentligen tänkt att vara en social fråga – Finns det någon som tipsar 
dig om bra böcker att läsa? Om ja, vem? 

Faktorer som visade ett samband med läsfrekvensen 
69,3% av eleverna angav att de fick lästips av minst en person (309 svarande av 320). Om 
man jämför med de 30,2% som inte fick lästips märks en tydlig skillnad i deras läsfrekvens: 
de med lästips hade ett medelvärde av 2,41, medan de utan lästips hade ett medelvärde på 
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2,02. Vad gäller dikotomin ”läsare/icke-läsare” var andelen läsare bland de med lästips 
(82,9%) markant högre än de utan lästips (65,2%). 
Om man kombinerar denna faktor med andra sociala faktorer märker man ett ännu starkare 
samband med läsfrekvens. Eleverna hade möjligheten att svara ja, nej eller jag vet inte på 
frågorna Har du goda vänner som gillar att läsa?, Har du syskon som gillar att läsa? och Har 
du en eller flera vuxna hemma som gillar att läsa? 317 av 320 elever valde att svara på de två 
första frågorna, medan 316 av 320 elever valde att svara på den tredje frågan. En kombination 
av dessa svar visar att 82,8% identifierade minst en närstående person som gillar att läsa. 
17,8% kunde identifiera en närstående som gillar att läsa i samtliga tre kategorier samt fick 
lästips av någon. Medan det fanns ett visst samband mellan att identifiera minst en närstående 
läsare och den egna läsfrekvensen (läsfrekvens medelvärde 2,02 för de utan identifierad 
närstående läsare jämfört med 2,34 för de med minst en identifierad närstående läsare) 
föreligger den största skillnaden mellan de som svarade ja på samtliga sociala faktorer och de 
som svarade nej på samtliga. Bland de som saknar både lästips och identifierad närstående 
läsare (32 respondenter) är medelvärdet för läsfrekvensen 1,75 och bara 53,6% är läsare. För 
de som får lästips och kan identifiera både vänner, syskon och vuxna hemma som gillar att 
läsa är medelvärdet för läsfrekvensen 2,72. 88,9% av dem är läsare. 
Andra möjliga sociala faktorer som visade sig vara signifikanta var klass och skola. 
Medelvärdet på läsfrekvens varierade markant från skola till skola och ännu mer markant från 
klass till klass. Här visas medelvärdet för läsfrekvensen på de 13 olika skolorna och de 39 
olika klasserna som ingick i undersökningen. Här är både flerspråkiga och enspråkiga elever 
inkluderade då en bild med bara de flerspråkiga eleverna leder till extrema värden i klasser 
där det bara finns 1-3 flerspråkiga elever. 

 
Figur 11: Medelvärde av läsfrekvens efter skola. 
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Figur 12: Medelvärde av läsfrekvens efter klass. 

 
Skillnaden mellan skola #11 vars läsfrekvens har ett medelvärde av 2,57, och skola #2 vars 
läsfrekvens har ett medelvärde av 1,48 är enorm. Skillnaden mellan klass #26 vars läsfrekvens 
har ett medelvärde av 3,3 och klass #5 vars läsfrekvens har ett medelvärde av 1,22 är ännu 
större. Mekanismen bakom denna skillnad är osynlig för undersökningen. Den första 
demografiska faktorn tagen från Skolverkets statistik – andel föräldrar med eftergymnasial 
utbildning – visar sig inte göra någon entydig skillnad. Skola #11, med högst läsfrekvens, har 
till exempel 36% föräldrar med eftergymnasial utbildning och 77% elever med utländsk 
bakgrund. Skola #2, med lägst läsfrekvens, har 35% föräldrar med eftergymnasial utbildning 
och 11% elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2019). Den andra demografiska faktorn 
tagen från Skolverkets statistik – andel elever med utländsk bakgrund – kan däremot visa ett 
samband med medelvärde för läsfrekvens på skola. Bland de fyra skolorna med högst 
medelvärde för läsfrekvens har samtliga 69% elever med utländsk bakgrund eller högre. 
Bland de fyra skolorna med lägst medelvärde för läsfrekvens har samtliga 17% elever med 
utländsk bakgrund eller lägre (Skolverket, 2019). 
Medan undersökningens första individual-psykologiska fråga (läsåldersfrågan) fick låg 
svarsfrekvens fick den andra individual-psykologiska frågan Gillar du att läsa? svar av 319 
av 320 respondenter. Av de tre möjliga svarsalternativen valde 11,9% nej, 55,5% ja, lite och 
32,3% ja, mycket. Att gilla läsning visade sig korrelera starkt med läsfrekvens. Nej-gruppen 
hade en läsfrekvens med medelvärde 1,42, och bara 33% var läsare. Ja, lite-gruppen hade en 
läsfrekvens med medelvärde 2,13, och 77,2% var läsare. Ja, mycket-gruppen hade en 
läsfrekvens med medelvärde 2,9, och 94,8% var läsare. Detta samband är kanske knappast 
förvånande och skulle kunna betraktas som nästan tautologiskt om man utgår ifrån att 
frekvent fritidsläsning förutsätter att man gillar att läsa – ett antagande som till viss grad 
gjordes i denna undersökning genom att de öppna frågorna ställdes utifrån att gilla läsning 
snarare än utifrån läsfrekvens. 
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En sista variabel som brukar lyftas i den offentliga diskussionen om läsning – kön – bör också 
tas upp här. Av 320 flerspråkiga elever angav 307 ett kön, varav 154 var flickor och 153 var 
pojkar. Det fanns ett visst samband mellan läsfrekvens och att vara flicka – gruppen ”flickor” 
hade ett medelvärde av 2,41 i läsfrekvens jämfört med 2,18 för pojkar, och 81% av flickorna 
var läsare jämfört med 74,1% av pojkar. Denna skillnad mellan könen är jämförbar med 
skillnaden i läsfrekvens mellan flerspråkiga elever och enspråkiga elever, eller mellan elever 
som läser modersmål i skolan och de som inte gör det. Sambandet mellan att få lästips och 
läsfrekvens är däremot nästan dubbelt så starkt (höjning med 0,39 i läsfrekvens) och 
sambandet mellan lästips kombinerad med identifierade närstående läsare i tre kategorier och 
läsfrekvens är ännu starkare (höjning med 0,97 jämfört med de som har ingendera). Om skola 
räknas in som en faktor är skillnaden mellan den ”högsta” och den ”lägsta” skolan ännu högre 
(höjning med 1,09 i läsfrekvens). Skillnaden mellan respondenter som inte gillar att läsa och 
de som gillar läsning mycket är ännu starkare (höjning med 1,48 i läsfrekvens). Den allra 
största skillnaden visar sig dock bland elever i den ”lägsta” klassen och de i den ”högsta” 
klassen (höjning med 2,08). 
Då elevernas svar om bokrelaterade faktorer inte förutsågs i val av slutna frågor blev det inte 
möjligt att testa kontakt med ”den rätta boken” och dess effekt på läsfrekvens på något 
meningsfullt sätt.
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Diskussion 

Metodologisk ansats och val av metod 
Syftet att undersöka självrapporterade faktorer som påverkar utvecklandet av fritidsläsning 
bland flerspråkiga mellanstadieelever innebär ett metodologiskt dilemma: det uppstår en 
omedelbar spänning mellan hur pass ”självrapporterade” faktorerna ska vara och i vilken grad 
forskningen ska visa någonting om ”flerspråkiga mellanstadieelever” som grupp. En kvalitativ 
undersökning byggd på intervjuer med en fenomonologisk utgångspunkt skulle kunna ge en 
mycket djup förståelse för hur respondenterna ser på fritidsläsning, vilka erfarenheter de har 
av den, om fritidsläsning ens är en relevant kategori för dem osv. Däremot skulle en sådan 
undersökning av praktiska skäl bli begränsad till ett fåtal respondenter, vilket skulle begränsa 
undersökningens validitet i samtalet om fritidsläsning bland flerspråkiga mellanstadieelever 
som samhällsfenomen. En alltför kvantitativt tillvägagångssätt, med till exempel enkäter 
bestående enbart av flervalsfrågor, skulle däremot löpa risken att begränsa svarsmöjligheten 
till den grad att de faktorer som är mest relevanta för respondenterna inte ens kommer fram. 
Därför har den kvantitativa metoden enkätundersökning med en del öppna, kvalitativa frågor 
valts. Undersökningens form gör det möjligt att samla in många svar för att kunna försöka 
identifiera större mönster, medan de öppna frågorna gör det möjligt för respondenterna att 
själva ”sätta agendan” till viss grad vad gäller relevanta faktorer att diskutera. Denna 
kompromiss mellan kvantitativ och kvalitativ forskning lutar i slutändan mer åt det 
kvantitativa då de öppna svaren sedan måste kategoriseras och kvantifieras. Det möjliga 
djupet av förståelsen blir ytterligare begränsat av brist på möjligheter för respondenterna att 
själva tolka och förklara sina svar. Mekanismerna bakom varför de faktorer de identifierar är 
viktiga och hur dessa faktorer fungerar förblir alltså osynliga. Som metod för att i grova drag 
identifiera relevanta faktorer för vidare forskning kan enkätundersökning dock fungera 
adekvat. En sista fara med den valda metoden är möjligheten av bristande engagemang hos 
respondenterna; öppna frågor är mer krävande att svara på, vilket skulle kunna minska på 
svarsfrekvensen rejält (Trost & Hultåker, 2017, ss. 74-75). Delvis för att kunna gardera emot 
detta och delvis för att möjligtvis kunna samla relevanta variabler som samspelar med 
respondenternas fritidsläsning och deras självrapporterade faktorer inkluderades alltså ett 
antal slutna, mer kvantitativa frågor som skulle vara lättare att svara på.  

Reliabilitet och validitet 
Åtskilliga faktorer under undersökningens gång kan ha inverkat negativt på resultatens 
reliabilitet och validitet. Då jag höll en föreläsning om kreativt skrivande efter 
enkätutdelningen är det möjligt att undersökningen attraherade en viss sorts skola som ville ha 
en sådan föreläsning och uteslöt andra skolor som inte var intresserade av en sådan 
föreläsning. På grund av praktiska omständigheter blev det omöjligt att räkna eller redovisa 
för bortfall. Även om det var relativt få elever som inte genomförde enkäten (troligtvis mindre 
än fem jämfört med 732 svarande) finns det inget skriftligt rekord på hur många som inte 
deltog. På grund av betoningen på frivilligheten finns det däremot stor variation i 
svarsfrekvens för de enskilda frågorna. Och på grund av den kompromissmetod som valdes 
och dess strävan att kvantifiera kvalitativa svar är det möjligt att vissa självrapporterade svar 
har feltolkats och sorterats in i fel kategori. Till exempel kan en respondent ha skrivit att vissa 
personer i hans ålder inte gillar att läsa på grund av att det är ”jobbigt”, vilket kan ha tolkats 
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som ett svar relaterat till läsförmåga när en intervju skulle ha avslöjat att han egentligen 
menade att läsningen i sig är ”tråkig”. 
Även flervalsfrågorna i undersökningen har sina brister när det gäller kvantifiering. I till 
exempel frågan om frekvens av fritidsläsning fick respondenterna välja mellan ”varje dag”, 
”4-6 gånger/veckan”, ”1-3 gånger/veckan” eller ”mindre än 1 gång/veckan”. Dessa kategorier 
valdes utifrån att de skulle vara intuitivt lätta för barnen att förstå och komma ihåg. Det 
faktum att svarsalternativen inte är jämnt fördelade tidsmässigt och att till exempel ”aldrig” 
får samma värde som ”en gång var åttonde dag” gör så att sådana värden som ”medelvärde av 
läsfrekvens” egentligen är tämligen godtyckliga värden som bara kan användas för att visa att 
vissa samband förekommer och hur starka de är jämfört med varandra – men inte hur starka 
de är i någon absolut matematisk bemärkelse. 
På grund av allt detta kan resultaten av denna studie inte användas för att bevisa några sådana 
specifika slutsatser som ”bokrekommendationer skulle öka genomsnittlig läsfrekvens i en 
klass 12% högre än modersmålslektioner”. Däremot kan undersökningen ge en indikation av 
vilka kategorier som kan vara relevanta för vidare forskning med andra metoder, såsom 
intervju eller experiment. 

Elevernas svar 
Elevernas svar vad gäller faktorer som kan göra en enskild läsupplevelse njutbar och vad som 
kan väcka läslustan hos deras jämlikar visade ett tydligt mönster: tautologiska svar (möjligtvis 
kopplade till svaret att ingenting kan göra läsning särskilt roligt) och bokrelaterade faktorer 
dominerade. Då de tautologiska svaren är svårtydda och skulle kunna uttrycka ett slags 
läfatalism eller något helt annat kvarstår bokrelaterade faktorer som det tydligaste och mest 
stabila svaret: man lär sig att tycka om läsning genom att få tillgång till rätt bok. Detta enkla 
svar, som förbisågs helt i det teoretiska förarbetet inför denna studie och i förberedelsen av 
enkätfrågorna, är inte helt enkelt att dela in i dikotomin psykologiska eller sociala faktorer. 
Det skulle kunna tolkas individual-psykologiskt då det kan antas gälla den individuella 
läsarens möte med boken och de kognitiva processerna som väcks av bokens språk, handling, 
bilder m.m. Men även om man förbiser den djupare filosofiska diskussionen om huruvida 
läsning i sig utgör en sociokulturell företeelse som kommunikationsakt mellan författaren, 
förlaget, kulturen och läsaren kan man i socialinteraktionistisk anda ställa sig frågan hur 
läsaren ska få tillgång till ”den rätta boken”. Ska den förmedlas via bokrekommendationer av 
en lärare, förälder, vän eller bibliotekarie (en social handling som i undersökningen visade sig 
ha ett starkt samband med ökad läsfrekvens)? Även om eleven själv plockar boken från hyllan 
i biblioteket eller bokhandeln, har han inte till viss grad socialiserats in i det valet av 
bokhandlare och bibliotekarie som har köpt in de böcker som de trodde skulle lämpa sig för 
hans åldersgrupp? Här möter vi återigen de individual-psykologiskt-motiverade 
läsålderkategorierna – givna en objektiv verklighet av institutioner såsom bibliotek, 
bokhandel, bokförlag och skola. 
I slutändan blir dikotomin mellan det äldre individual-psykologiska synsättet och det nyare 
socialinteraktionistiska synsättet kanske mindre fruktsam än en viss pragmatism för lärare, 
föräldrar, beslutsfattare och andra vuxna som vill socialisera barn till att bli läsare. Om frågan 
är ”vilken metod fungerar?” snarare än ”varför fungerar den?” kan denna undersökning vara 
en indikation om vilka områden som kan vara givande att undersöka djupare, av vilka tre 
följer här:  
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En fråga som skulle kunna undersökas vidare är varför det finns så stora skillnader mellan 
läsfrekvens i olika klasser och olika skolor. Är andel elever med utländsk bakgrund verkligen 
en prediktiv faktor för högre läsfrekvens, eller är det andra faktorer som spelar större roll i 
skillnaderna? Anekdotiskt kan jag nämna här att mitt besök hos skola #11 som hade den 
högsta läsfrekvens präglades starkt av mötet med en särskilt engagerad skolbibliotekarie. 
Djupare fallstudier och experiment skulle kunna avslöja om sådana eller andra faktorer gör en 
skola till en ”läsande skola” eller en klass till en ”läsande klass” – viktig forskning för att 
kunna fatta läsfrämjande beslut utifrån resultaten.  
Fenomenet lästips och närkontakt med läsare skulle också kunna undersökas vidare genom 
fallstudier och experiment, för att se hur sambandet mellan dessa och läsfrekvens fungerar. 
Med bättre förståelse skulle mer effektiva metoder kunna tas fram för att höja läsfrekvens 
genom lästips och kontakt med ”sponsorer” av den typ som Schmidt (2013, s. 264-265) 
rekommenderar.  
Sist men inte minst skulle elevernas självrapporterade faktorer kunna undersökas djupare 
genom intervjuer. Vad menas med alla tautologiska svar? Tror en stor andel elever att läsning 
är någonting ödesbestämt som det inte går att påverka, att vissa bara ”är” läsare och andra 
”inte är” det, för att ”alla är olika”? Eller gömmer sig något annat bakom dessa svar? Om en 
stor andel elever (även icke-läsare!) tror att det avgörande är att komma i kontakt med rätt 
bok, hur tror de att man gör det? Vad har de för erfarenhet av att komma i kontakt med ”rätt 
bok”, och finns det sätt man kan hjälpa flera av deras jämlikar att göra samma sak? Ett 
intervjuprojekt kring sådana frågor skulle kunna vara ett högst lämpligt nästa steg. 
Ett sista ord ska sägas här om bristdiskursen som råder angående flerspråkiga elever och 
inlärning. Som sades ovan kan denna diskurs, som förutsätter att flerspråkiga barn presterar 
sämre än sina enspråkiga jämlikar, skapa låga förväntningar om deras inlärning och därmed 
bli en självuppfyllande profetia (Damber, 2013, s. 673). Medan denna enkätundersökning om 
läsvanor har testat för läsfrekvens, en annan variabel än den vanliga inom skolvärlden 
(läsförståelse) har den faktiskt kommit fram till ett område där flerspråkiga barn i snitt 
presterar bättre än sina enspråkiga jämlikar. Enligt de insamlade data har flerspråkiga barn en 
högre läsfrekvens, följer inte samma nedåtgående trend från fyran till sexan – och skolor med 
högre andelar elever med utländsk bakgrund kan också vara skolor som läser mer. Om dessa 
fenomen skulle föras fram i den offentliga debatten (möjligtvis efter fler eller större 
undersökningar) skulle det kunna ha en positiv effekt på den rådande diskursen. Kanske 
skulle det kunna skapa högre förväntningar på flerspråkiga barns läsning, vilket i sin tur skull 
kunna leda till bättre undervisning, bättre självförtroende och högre prestation även i andra 
områden såsom läsförståelse. 
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Bilaga 1: Enkät om fritidsläsning 
 
1. Vilket år är du född? _________________     Är du    ¨ tjej  eller  ¨ kille? 
 
2. Ungefär hur ofta läser du böcker på fritiden för skojs skull? 
¨ varje dag     ¨ 4-6 gånger i veckan    ¨ 1-3 gånger i vecken    ¨ mindre än 1 gång i 
veckan 
 
3. Vilka språk läser du böcker på? 

På fritiden:____________________________________________ 
 

    I skolan/ som hemläxa:____________________________________________ 
 
4. Vilka språk talar du mest hemma? ___________________________________________ 
 
5. Vad är en bra bok du har läst under det senaste året?____________________________ 
 
6. Finns det någon som tipsar dig om bra böcker att läsa?     ¨ ja    ¨ nej  
 
Om ja, vem?_________________________________________________________________ 
 
7. Gillar du att läsa?     ¨ ja, mycket    ¨ ja, lite    ¨ nej 
 
8. Har du goda vänner som gillar att läsa?     ¨ ja    ¨ nej    ¨ jag vet inte 
 
9. Har du syskon som gillar att läsa?     ¨ ja    ¨ nej    ¨ jag vet inte 
 
10. Har du en eller flera vuxna hemma som gillar att läsa?     ¨ ja    ¨ nej    ¨ jag vet inte 
 
11. Finns det någonting som kan göra läsning särskilt rolig?     ¨ ja    ¨ nej    ¨ jag vet 
inte  
 
Om ja, vad? 
 
 
 
 
12. Varför tror du att vissa personer i din ålder gillar att läsa, och vissa gillar inte att 
läsa? 
 
 

 
 

 
 



 

27 
 

Bilaga 2: Enkät om fritidsläsning (engelska) 
1. What year were you born? _________________     Are you    ¨ a girl  or  ¨ a boy? 
 
2. About how often do you read books in your free time, for fun?  
¨ every day     ¨ 4-6 times a week    ¨ 1-3 times a week    ¨ less than 1 time a week 
 
3. Which languages do you read books in? 

In your free time:_______________________________________ 
 

    At school/ as homework:__________________________________________ 
 
4. What languages do you speak most at home? __________________________________ 
 
5. What is one good book you have read this year?_______________________________ 
 
6. Is there anyone who recommends good books for you to read?     ¨ yes    ¨ no  
 
If so, who?_________________________________________________________________ 
 
7. Do you like to read?     ¨ yes, a lot    ¨ yes, a little bit    ¨ no 
 
8. Do you have good friends who like to read?     ¨ yes    ¨ no    ¨ I don’t know 
 
9. Do you have brothers or sisters who like to read?     ¨ yes    ¨ no    ¨ I don’t know 
 
10. Do you have one or more adults at home who like to read?  ¨ yes ¨ no ¨ I don’t 
know 
 
11. Is there anything that can make reading especially fun?  ¨ yes ¨ no    ¨ I don’t know  
 
If so, what? 
 
 
12. Why do you think some people your age like to read, and others do not like to read? 
 
 

Instructions: 
I am writing an essay about reading in grades 4-6, and I need your help. 
Please do not write your name. Your name is secret, and no one will ever know who 
wrote your answers. 
If you do not want to answer a question, you can put an X over that question’s number. 
If you do not want to answer any questions at all, you can put a big X on the whole 
paper. But I hope that you will choose to answer some questions. 
 
Thanks for helping me! 
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Bilaga 3: Utskick till skolor 
 
Hej! Jag håller på att läsa till Svenska som andraspråkslärare på Karlstads universitet 
och har valt att skriva min C-uppsats om flerspråkiga mellanstadieelevers 
läsutveckling, med särskilt fokus på deras erfarenheter av fritidsläsning. Min 
förhoppning är att projektet ska hjälpa till att identifiera faktorer som motiverar dessa 
elever till fritidsläsning för att på sikt stärka deras skriftspråksutveckling. För att 
identifiera dessa faktorer kommer jag att dela ut korta (ca 5-8 minuter), anonyma 
enkäter med frågor om läsning till klasser i åk 4-6. Även om huvudfokus ligger på 
flerspråkiga elevers fritidsläsning är svar från alla elever i åk 4-6 relevanta för att 
sätta deras erfarenheter i ett sammanhang. 
 
Just nu letar jag efter mellanstadieklasser att besöka och dela ut enkäter till. Som 
tack för den dyrbara klassrumstiden kan jag hålla i en gratis workshop om kreativt 
skrivande (45 minuter) med varje klass som önskar sig det. I workshopen uppmuntrar 
jag till fritidsläsning och ger tips och inspiration till skrivande med särskilt fokus på 
elever som av olika anledningar tycker att det är svårt att skriva på svenska. Här har 
lärare i Värmland skrivit om sina och elevernas erfarenheter av 
skrivworkshopen: https://www.pedagogvarmland.se/artikel/fantasy-forfattare-gav-
skrivtips 
 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras (efter opponering) i DiVa (Digitala 
vetenskapliga arkivet). Har du frågor om studien eller om workshopen svarar jag 
gärna. 
 
Vänliga hälsningar, 
Joseph 
 
 


