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”På fritids är det mera verbalt” 

Läsmotiverande arbetssätt och möjliga läsmiljöer på fritidshem 

Malin Lundgren 

Sammanfattning 

Läsning handlar om mer än bara att läsa ord. För att kunna ta till sig det lästa krävs även läsförståelse. 

Detta går hand i hand, att läsa ordet, och att förstå innehållet. Dessutom behövs en vilja eller 

motivation till att läsa. Att läsa regelbundet är något som uppmuntras generellt i samhället för att 

utveckla läsförståelsen, men skolan hinner inte alltid med att motivera. Då läggs ansvaret över på 

vårdnadshavarna, att läsa på kvällstid. Fritidshemmet, med uppdrag att komplettera skolan, har inga 

tydliga riktlinjer hur de kan jobba med läsning, mer än att det anses viktigt att läsning uppmuntras 

genom miljön. Men vad innebär det och vilka andra möjligheter finns det att jobba med läsning på 

fritidshemmet för att motivera eleverna till att vilja läsa? 

 

Det här är en studie som inspirerats av etnografiska metoder och fenomenografisk analysmetod där sex 

personer verksamma inom fritidshem har intervjuats om läsmotiverande arbetssätt. Utgångspunkterna 

i intervjuerna är både läsengagemang och läsmotivation för att kunna diskutera hur läslust kan främjas 

efter den obligatoriska skoldagens slut. Även deltagarnas fysiska arbetsmiljö har undersöks genom 

samtalspromenader, med fokus på läsmiljö, för att ta reda på om miljön i sig kan motivera till läsning. 

Resultatet visar att många fritidshem jobbar med ord genom den dagliga aktiviteten, som att läsa 

spelregler och någon gång ibland baka och då läsa recept. Drömmen hos fritidshemslärarna sägs vara 

att erbjuda bokklubbar och regelbundna boksamtal, men gruppstorlekar och arbetsbelastning gällande 

antal kollegor i förhållande till elevgrupperna gör att personalen inte alltid hinner med. 

Miljömässigt finns det ofta en soffa eller två, men som det inte alltid finns en medveten tanke bakom 

hur de används. Tillgång till böcker på avdelningarna är många gånger bristfällig, även om bibliotek, 

så väl skolbibliotek som kommunala bibliotek, används i den mån det är möjligt. De mest kreativa 

idéerna gällande läsmotiverande verksamhet tycks än så länge ligga i planeringsstadium, både i 

aktivitetserbjudandena och i miljöerna.  
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Förord 

För mig har alltid böcker och läsning varit viktigt. Men visst finns det tillfällen då jag inte har ansett 

mig ha tid eller lust att läsa. Läslust. Vad innebär det? 

Läsning skapar förmåga att kunna kommunicera, något som är a och o i vårt digitaliserade samhälle. 

Men utan lust eller motivation till att läsa blir även kommunikationskunnandet lidande. Detta riskerar 

att förstärka det glapp som inom läsforskningen kallas för Matteuseffekten (läs mer om den på s. 7).   

Med en bakgrund som journalist, och som förlagsutgiven författare och bokmal är böcker och läsning 

något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag hoppas att jag i framtiden ska kunna bli en läsande 

förebild, precis som några av de deltagare som presenteras i den här studien.  

 

Jag vill här tacka alla som ställt upp på intervjuer och samtalspromenader, för idéer och input och 

intressanta samt givande samtal om läsning på fritidshem. Jag kommer ta till mig flera av 

aktivitetsidéerna och tankar om läsmöblering och jobba vidare med dem i min kommande profession. 

Jag hoppas att fler fritidshemslärare också gör det, så att vi tillsammans kan minska glappet mellan 

läsare och icke-läsare, så att fler upptäcker böckernas magiska värld. 

 

Malin Lundgren 

hösten 2019 
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Inledning 

Under hösten har stora rubriker skrikit ut att läsintresset sjunker bland barn och unga, refererande till 

den senaste rapporten från Statens medieråd (2019). Det här är inget nytt fenomen. Utifrån jämförbar 

statistik har diskussionen om barns läsförståelse diskuterats hetsigt de senaste åren. Mellan åren 2006 

och 2011 led statistiken över svenska årskurs 4-elevers läsförståelse av en nedåtgående trend, utifrån 

bland annat de internationella lässtudierna PIRLS, Progress in reading literacy studies (Skolverket, 

2016b), där Sverige medverkat under flera omgångar och därför kan jämföra de nationella resultaten. 

Trenden har, enligt den senaste studien som genomfördes 2015, vänt uppåt och skillnaden mot 

toppåret 2001 är nu inte längre signifikant, med andra ord inte längre märkbar (Skolverket, 2016b).  

Trots att skolorna tycks ha vänt trenden i läsförståelse, verkar det svårt att vända intresset för läsning. 

Barn och unga kan läsa, men väljer annat att göra under sin egen fria tid (Statens medieråd, 2019). 

 

Föräldrars läsengagemang, som att läsa högt för sina barn, leka språklekar med rim och ramsor samt 

sjunga sånger med dem när de är i förskoleåldern har visat sig ge positiva effekter gällande barnens 

språkutveckling (Skolverket, 2016b och Al Jefri & Areepattamannil, 2019), vilket gör det svårt att helt 

räkna bort vårdnadshavarna i en undersökning om läsning i skolan och på fritidshemmet. I 

undersökningar som PIRLS (Skolverket, 2016b och Al Jefri & Areepattamannil, 2019) efterfrågas 

socioekonomiska förhållanden, där vårdnadshavarnas utbildningsnivå och tillgången till böcker i 

hemmet räknas ihop med antalet datorer och tillgången till eget rum med skrivbord för läxläsning och 

så vidare. Men är det rätt av skolan att lägga över ansvaret gällande läsintresse på vårdnadshavarna? 

Finns det ingenting som skolan kan göra? 

Skolan som institution har ansvar för utbildning. Ett stort fokus läggs idag på lässtrategier, vilket till 

viss del antagligen kan svara på hur den tidigare nedåtgående trenden i läsförståelse har kunnat 

vändas. I läroplanen (Skolverket, 2019) syns ordet lässtrategier i alla årskursers centrala innehåll för 

ämnet svenska. Men läsförståelse har blivit ett begrepp som knappt lärarna själva vet vad det innebär 

(Eckeskog, 2013), med strategimodeller som ibland används mer som regel än riktlinjer, vilket gör att 

eleverna lär sig strategierna men inte riktigt läsningen. Mitt i allt det här står fritidshemslärarna, med 

uppdrag att komplettera skolan. I deras läroplan (Skolverket, 2019, kapitel 4) står det ingenting om 

läsning, bara att de ska samtala om olika typer av texter samt ord och begrepp som uttrycker känslor. I 

kommentarmaterialet för fritidshemmet (Skolverket, 2016a) nämns läsning i meningen: ”Läroplanen 

anger även att eleverna ska ges möjlighet att samtala om olika typer av texter. Därför är tillgång till 

olika texter och en lärmiljö som uppmuntrar till läsning viktig” (s. 19, kursivering i original). Men vad 

innebär tillgång till olika texter och hur uppmuntrar en lärmiljö till läsning? 

Oavsett om det finns uppmuntrande miljöer på fritidshemmen eller inte så finns det flera poänger med 

att kunna utnyttja skolans bibliotek. Skolbiblioteken är lagstadgade att finnas i skolans miljö. I 

Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att: ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (kapitel 2, 36 

§). Detta står efter den paragraf som konstaterar att ”de lokaler och den utrustning [ska] finnas som 

behövs för att syftet med utbildning ska kunna uppfyllas” (SFS 2010:800, kapitel 2, 35 §). I Skollagen 

(SFS 2010:800) benämns barnen på fritidshemmet som elever och aktiviteterna som undervisning och 

således utbildning. Det framkommer dock inte hur stort biblioteket ska vara, om det ska vara 
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välutrustat, mer än att kunna uppfylla utbildningens syfte, eller om det ska finnas tillgång till 

bibliotekarie. Inte heller framkommer det om skolbiblioteket ska vara tillgängligt under all 

skolrelaterad verksamhet, eller något annat mer konkret kring öppettider. Så vad innebär det konkret 

att kunna uppfylla utbildningens syfte? Fritidshemmets syfte är väldigt brett i den frågan och, som 

påpekades ovan, stämmer inte överens med kursplanen i svenska (Skolverket, 2019) när det kommer 

till läsning, där lässtrategier är genomgående i kursplanen, men inte inom fritidshemmet.  

Poängen är att istället för att fokusera på vårdnadshavarna, med mätningar av elevernas 

socioekonomiska tillgångar, borde kanske fritidshemmets lärare ges ansvaret att jobba mer med 

läsning, så att den blir lustfylld istället för kravfylld, så att förståelsen kommer genom motivationen, 

tack vare att det är kul att läsa och för att eleverna känner sig inspirerade av sina engagerade 

fritidshemslärare, eller genom miljön i sig om den kan visa sig locka eleverna till läsning.  

 

Det här är inte någon handbok i läsarbete på fritidshem, men tips och råd kan komma att belysas lite 

extra för att visa på hur fritidshemslärare kan jobba med läsning och locka till läslust och 

läsmotivation. Med läsning åsyftas all typ av textbaserat material, så som skönlitteratur, fackböcker, 

serietidningar (pratbubblor) och bilderböcker, men också beskrivande instruktioner, recept och 

nedskrivna spelregler, liksom textbaserade väggprydnader med mera. Även textbaserad läsning på 

digitala plattformar räknas in i definitionen, även om digital läsning inte kommer att diskuteras här.  

Det här är en studie inspirerad av etnografisk metod och med fenomenografisk analysmetod. Sex 

semistrukturerade intervjuer har genomförts samt sex miljöobservationer på deltagarnas respektive 

fritidshem, inspirerade av samtalspromenader som metod. I den tidigare forskningen syns begrepp som 

läsmotivation och ovan nämnt föräldraengagemang för att hjälpa till att besvara frågeställningen hur 

fritidshemspersonal kan jobba med läsning och läsmotivation utanför den obligatoriska skolans 

timplan. Därutöver observeras inomhusmiljöerna. Något som verkar relativt outforskat är läsmiljö på 

fritidshemmet, varför läs- och lärmiljöer i skolan överlag, liksom biblioteksforskning, har använts för 

att titta närmare på miljön. Miljöobservationerna är tänkta att fylla lite av denna lucka. Hur möbleras 

ett fritidshem på bästa sätt för att väcka läslust? Läsning har använts som teoretiskt perspektiv, med 

läsengagemang och läsmotivation som bärande begrepp. Även läsmiljö har fått en teoretisk ingång, 

med modellerande exempel på hur läsmotivation kan skapas genom inomhusmöbleringen.  

Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning med fokus på läsmotivation, föräldraengagemang och 

läsmiljö. Utgångspunkten i artiklarna är läsinlärning i skolan, men urvalet kan även appliceras på 

fritidshemmet, som är en integrerad del av skolmiljön. Beskrivningen av miljön fokuserar på hur 

skollokaler, och på så sätt fritidshem, kan anpassas för att skapa lärande och motivera till läsning. 

Läsmotivation 

Inom den nationella läsforskningen ligger fokus ofta på läsförståelse och strategier för att nå dit, 

genom klassrumsdiskussioner och läsmodeller (Eckeskog, 2013). Dessa kan bli svåra för eleverna att 
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verkligen ta till sig, för när fokus ligger på att läsa strategiskt kan själva läsningen hamna på sidan om 

(Eckeskog, 2013). En språkförståelsestrategi som nämns bygger på fyra symboler; en undersökande 

detektiv, en förutseende spågumma, en sammanfattande cowboy och en nyfiken apa (Eckeskog, 2013). 

Ordförståelse ges där en tyngdpunkt, även om frågor kring stavning också förekommer (Eckeskog, 

2013). Eleverna är tänkta att träna på att förstå texten som blir läst på raderna, men också att förstå 

orden mellan raderna och bortom raderna (Eckeskog, 2013). Strategierna används främst under 

högläsningslektioner, med efterföljande diskussioner, för att eleverna sedan ska kunna använda 

strategierna vid självständig läsning (Eckeskog, 2013). När dessa används en och en kan eleverna 

glömma att reflektera över vad texten handlade om, om de förstår den eller ej, och istället fokusera på 

om strategin använts på rätt sätt (Eckeskog, 2013), vilket således får en bakvänd effekt. Det är oklart i 

studien om eleverna förstår att använda strategierna vid enskild läsning (Eckeskog, 2013).  

Den internationella läsforskningen är bredare, med begrepp som reading motivation (läsmotivation) 

och reading promotion (läsfrämjande), där fokus istället ligger på att uppmuntra eleverna att förstå 

vikten av att vilja läsa. För att få eleverna att vilja läsa krävs kunskaper om bland annat inre och yttre 

motivation (Erickson & Wharton-McDonald, 2018, Gambrell, 1996 och Marinak, Malloy, Gambrell 

& Mazzoni, 2015). Vad driver dem till att vilja läsa? Den yttre motivationen handlar om att drivas mot 

någon form av belöning, medan den inre motivationen är en drivkraft mot något som ger egenvärde 

(Erickson & Wharton-McDonald, 2018). Den inre motivationen handlar om elevens inre drivkrafter, 

och är således skillnaden mellan ytlig inlärning och djupgående förståelse (Gambrell, 1996). Den 

stärks av bland annat högläsning, både att få läsa högt för någon och att bli läst för, samt genom att 

diskutera böcker (Marinak, m.fl., 2015). Den inre motivationen hjälper till med det långsiktiga 

lärandet och är en stark indikator på att eleven kommer vilja läsa egenvalda böcker för nöjes skull 

(Marinak, m.fl., 2015), medan den yttre motivationen istället riskerar att eleven bara läser för att den 

måste, till exempel inför ett prov, och då bara ser läsning som ett nödvändigt ont istället för något 

utvecklande och engagerande. Samtidigt har den yttre motivationen också viktiga funktioner, som ofta 

glöms bort (Marinak, m.fl., 2015), exempelvis målet att klara en utbildning och få ett välbetalt jobb.  

Vuxenengagemang 

En annan del inom läsforskningen diskuterar ofta elevernas olika förutsättningar, som de har med sig 

innan de börjar i skolan. I dessa sammanhang får vårdnadshavarna en central roll (Al Jefri & 

Areepattamannil, 2019 och Boerma, Mol & Jolles, 2018). En positiv effekt av föräldrars engagemang 

har konstaterats utifrån internationella studier, så som PIRLS (Al Jefri & Areepattamannil, 2019). 

Föräldrar som har läst böcker, berättat sagor, lekt ordlekar och sjungit sånger med sina små barn har 

visat sig öka elevernas självförtroende och gett eleverna ett ökat intresse för läsning i förhållande till 

sina klasskamrater vars föräldrar inte visat samma intresse för läsutvecklingen (Al Jefri & 

Areepattamannil, 2019). Gemensam läsning, att prata om böcker och besöka allmänna bibliotek har 

också ansetts ha liknande positiva effekter (Boerma, m.fl., 2018). En läsengagerad förälder kan lätt 

smitta av sitt intresse på barnet, och är föräldern dessutom läsvan har föräldern större möjligheter att 

hitta passande litteratur på en anpassad nivå, men med det sagt är engagemang i läsaktiviteter viktigare 

än föräldrarnas utbildningsnivå och egna läsvana (Boerma, m.fl., 2018). Likaså är engagemanget 

viktigare än antalet böcker som finns i hemmet, vilket tidigare har varit fokusområde i forskning om 

barns läsförutsättningar hemifrån (Boerma, m.fl., 2018). Slutsatserna har således blivit att föräldrar bör 

göras medvetna om vikten av tidig läsuppmuntran (Al Jefri & Areepattamannil, 2019 och Boerma, 

m.fl., 2018), för att på så sätt komplettera skolan. 
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Läsmiljö  

Den fysiska skolmiljön tas ofta för given eller glöms bort (Woolner, McCarter, Wall, & Higgins, 

2012). För att lärarna ska kunna förstå vikten av miljöns påverkan på inlärningen har det ansetts 

viktigt att även skolledningarna förstår detta (Cencic, 2017). Miljöns påverkan på inlärningen har 

ingen universallösning, utan behöver anpassas efter syfte (Woolner, m.fl., 2012).  

En miljö som anpassats efter syfte är barnbiblioteken, som från början hade en väldigt strikt och 

disciplinär ordning, precis som skolan och kyrkan under första hälften av 1900-talet (Hultgren, 

Johansson & Bjur, 2017), men efter att ha sett hur biblioteken i USA arbetade redan runt sekelskiftet 

1900 tog Sverige efter. I USA låg fokus på barns välbefinnande, där fri tillgång till böcker, berättande 

och sagostunder, var en del av arbetet. Likaså skulle personalen vara engagerad i sin uppgift 

(Hultgren, m.fl., 2017). Men detta gällde barnbibliotek. Skolbiblioteken har en annan historia, med 

funktion av att vara lagerlokal för böcker och ett extra klassrum/arbetsrum (Hultgren, m.fl., 2017). 

Risken finns att det uppstår en spänning mellan skolan som arbetsplats och skolan som plats för att 

väcka eget intresse för läsning (Hultgren, m.fl., 2017), vilket gör att det är svårt att möblera 

skolbiblioteket efter syfte. Är syftet att läsa för att lära eller för att få en stunds lugn och ro? 

Läsning sker alltid på en viss plats, därför är läsmiljön viktig att ha i åtanke vid möblering av ett 

läsrum (Hultgren, m.fl., 2017). Helst ska det erbjuda olika typer av läsaktiviteter, som allt ifrån chans 

att välja läsning och att kunna läsa ostört till högläsningsplatser och mer gemensamma möbleringar för 

dramatiseringar och boksamtal (Hultgren, m.fl., 2017), samtidigt som stora öppna platser kan 

avskräcka från lugn aktivitet.  

Vissa faktorer är mer påverkningsbara än andra; rummens storlekar är svåra att göra något åt, men 

däremot kan, förutom möblemanget i sig, ljusinsläpp och annan belysning förändras. Likaså lyfts 

vikten av att dekorera väggar med olika planscher och visuella eller verbala uttryck (Cencic, 2017). 

Att utsättas för texter påverkar i det långa loppet ordigenkänning och ortografisk kunskap; det vill säga 

att kunna scanna av ord och känna igen orden i sammanhanget (Stanovich & Cunningham, 1992). 

Även Hultgren m.fl. (2017) anser att böcker inte bara behöver finnas i rummet utan också bör skyltas 

genom att ställas fram så att de syns tydligt och väcker intresse.  

I sin doktorsavhandling har Emma Dyer (2018) undersökt var barn i engelska lågstadieskolor kan läsa. 

Detta har skett genom en trestegsmodell (Dyer, 2018), där det första steget var att undersöka var barn 

skulle kunna sitta teoretiskt. Därefter användes principerna av samtalspromenader – barn fick visa runt 

i sina respektive skolor och fotografera platser där de brukar läsa (Dyer, 2018), för att sedan 

konstruera nya, mer anpassade, läsplatser för eleverna som just börjat lära sig läsa. Dessa läsplatser 

konstruerades som så kallade reading nooks (översätts till ungefär ”läskrypin”, inte bara en läshörna i 

form av ett hörn utan mer avskilt) (Dyer, 2018). I teorikapitlet används tankarna bakom dessa nooks 

som modell av hur ett läsrum skulle kunna skapa läslust. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att utifrån semistrukturerade intervjuer undersöka vilka metoder 

fritidshemslärare, och andra verksamma inom fritidshem, säger sig använda när de arbetar med läsning 

och läsmotiverande arbete efter den obligatoriska skoldagens slut. Vidare undersöks inomhusmiljön 
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genom en slags samtalspromenader för att därigenom analyseras som möjlig läsmiljö. Som teoretiskt 

perspektiv används läsning, med begreppen läsengagemang, läsmotivation och läsmiljö i fokus.  

Följande frågeställningar har använts i studien: 

 

 Hur säger sig fritidshemslärare, och andra verksamma inom fritidshem, jobba med läsning för  

att öka barns läsmotivation? 

 Hur synliggörs detta motivationsskapande genom inomhusmiljön, både genom synlig 

möblering och hur miljön sägs användas av de verksamma på fritidshemmen? 

Teoretiska perspektiv 

Läsning som teoretiskt perspektiv  

I det här avsnittet kommer läsning diskuteras som ett teoretiskt perspektiv, med inriktning på begrepp 

som läsengagemang och läsmotivation. Lässtrategier, som mer hör till klassrumsundervisningen än 

fritidshemmet, kommer lyftas kort, i och med att strategier hänger samman med det andra. Läsmiljö 

som teoretisk modell kommer användas för att visa hur fritidshemmens rum kan påverka läslusten hos 

eleverna. Läsmiljöteorierna är sammanställda utifrån de perspektiv som Dyer (2018) använt i sin 

doktorsavhandling och ska därför ses mer som en modell för läsmiljö än en teori. 

 

Läsförståelse 

Läsförståelse är ett centralt begrepp inom läsforskningen, där olika lässtrategier diskuteras huruvida 

de stärker eller krånglar till elevernas läsmöjligheter. Strategier hör mest till klassrumsundervisningen 

och nämns därför bara snabbt här. Att kunna läsa innebär inte bara att kunna avkoda bokstäver som 

ord, dessutom behövs språkförståelse. Detta brukar beskrivas i en förenklad formel som läsning = 

avkodning × språkförståelse, där det alltså är ett multiplikationstecken mellan variablerna för att 

påvisa att om någon av dem tas bort blir resultatet noll (Fredriksson & Taube, 2012).  

 

Läsengagemang  

För att kunna läsa krävs, som tidigare nämnts, en vilja till att läsa, att vilja lyfta upp en bok och sätta 

igång. Illustrationen nedan är lånad från Gambrell (1996). Den visar att ett engagemang för läsning 

stärks genom flera olika aspekter: motivation, kunskapsrikedom, social interaktivitet samt strategier.  
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(Gambrell, 1996, s. 16) 

 

Den motiverade läsaren växlar mellan olika typer av texter och kan navigera mellan vad läsningen har 

för syfte (Gambrell, 1996). Den kunskapsrika läsaren förstår hur tidigare kunskap kan användas för att 

skapa ny kunskap utifrån text (Gambrell, 1996). Den strategiska läsaren har förmåga att använda, 

avkoda och förstå innebörden av det lästa (Gambrell, 1996). Samt den socialt interaktiva läsaren som 

delar sin läsning med andra för att konstruera och fördjupa förståelsen av texten (Gambrell, 1996).  

 

Läsande förebilder 

Läsande förebilder är någon som påverkar elevernas förhållande till böcker och läsning (Gambrell, 

1996, Hultgren, 2017 & Hultgren, m.fl., 2017). En lärare som gillar att läsa och som delar med sig om 

läsning till sina elever gör att eleverna förknippar läsning med positiva effekter, kunskap och nöje 

(Gambrell, 1996). Dessutom kan en lärare som läser högt för sina elever förmedla stämningar i texten 

genom sitt kroppsspråk, vilket stärker elevernas njutning av texten (Hultgren, 2017). Eleverna får en 

förståelse för hur språket låter, betonas och sätts samman, vilket gör läraren till en läsande förebild 

genom sina handlingar (Hultgren, 2017). Ett liknande begrepp som dyker upp är möjliggörande vuxen 

(Hultgren, m.fl., 2017), som också uppmuntrar till läsning genom sitt handlande, men mer utifrån hur 

den vuxne tillgängliggör litteratur och skapar förutsättningar för eleven att läsa själv, än visar upp sitt 

eget intresse för läsning. 

 

Matteuseffekten  

Inom läsforskningen förekommer begreppet Matteuseffekten (Stanovich, 1986), som härstammar från 

ett bibelcitat ur Matteusevangeliet, med innebörden att den som har mycket får mer och den som inte 

har förlorar på det, eller mer konkret inom läsning att de som läser mycket blir bättre på att läsa och de 

som väljer bort böcker tappar sin läsförmåga (Stanovich, 1986). Begreppet är ämnat att förklara varför 

läsmotivation är viktigt, då risken finns att ett glapp växer mellan de läsande eleverna och de icke-

läsande eleverna, som i sin tur påverkar det övergripande lärandet i gruppen (Stanovich, 1986). 
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Läsmiljö som teoretisk modell 

Vid skapandet av ett läsrum finns det några punkter att tänka på för att uppnå en genomtänkt läsmiljö. 

Först gäller det dimensionerna i rummet (Dyer, 2018). Det gäller både storleken på rummet, som inte 

alltid går att göra något åt, men också var då själva läshörnan placeras. Rekommenderat är en 

avskildhet som rymmer en handfull elever så att de även kan läsa högt för varandra (Dyer, 2018). 

När elever läser högt för varandra kan det skapa höga ljudnivåer, som kan försvåra läsningen både för 

de som försöker lära sig läsa och de som redan kan läsa (Dyer, 2018). Därav anses det vara en dum idé 

att försöka få elever intresserade av läsning genom att uppmana dem till att sitta med en bok som 

tidsdödare under övrig tid, mellan olika mellanrum av dagen (Hultgren, m.fl., 2017), så som i väntan 

på att det ska bli rast. Problemet med att läsa samtidigt som det förekommer höga ljudnivår är att 

eleverna får svårt att komma till ro och tappar koncentrationen kring boken (Hultgren, m.fl., 2017). 

För att komma runt problemet med höga ljudnivåer rekommenderas ljudabsorberande material vid 

skapandet av särskilda läsplatser (Dyer, 2018). Likaså är det bra att tänka på ljussättningen. Ofta har 

inte lärare så mycket att säga till om ljuset mer än att slå på och av en lampknapp (Dyer, 2018), men 

om det går att justera ljuset är det ett plus då ljuset kan påverka hela rummets atmosfär. 

Nästa punkt att ta hänsyn till är tillgängligheten av fysisk och visuell karaktär. Vid planering av 

läsytor är det bra att tänka på att läsare vill kunna nå böcker (Dyer, 2018). De vill även kunna se vad 

de har att välja på, vilket gör att hyllor som exponerar böckerna och dess omslag är ett bra alternativ 

till hyllor som slukar många böcker (Dyer, 2018). Det är alltså bättre att läsalternativen byts ut 

regelbundet än att det finns ett stort utbud med böcker som är svåra att urskilja (Dyer, 2018). Utöver 

tillgång till böcker, anses tillåtelsen att själv välja, att skapa igenkänning av böcker och social 

interaktion vara viktiga faktorer (Gambrell, 1996). 

Uppmuntrande attiraljer på väggarna,  så som lekfulla sagobilder, kan stärka lusten att läsa (Dyer, 

2018). Slutligen är bekväma möbler, gärna med mjuka inslag, men framför allt med stöd för kroppen, 

något som skapar förutsättningar för att få elever att vilja läsa just på avsedd plats (Dyer, 2018).  

Metod 

Val av metod 

Den här studien bygger på kvalitativa metoder, med en blandning av semistrukturerade intervjuer och 

miljöobservationer, inspirerade av samtalspromenader. Metoderna är inspirerade av etnografiska 

studier, men då etnografiska studier i normalfall pågår under lång tid, helst under flera månader 

(Bryman, 2015), blir det missvisande att kalla studien för etnografisk då den här typen av studie inte 

har haft den tiden till förfogande. Syftet med den här studien är att skapa en förståelse kring hur 

läsarbetet på fritidshem fungerar motivationsskapande i verksamhet och miljö, samt hur 

fritidshemspersonal ser på fenomenet läsning. Valet av kvalitativ metod är att kunna gå på djupet och 

undersöka de aktuella synerna på fenomenet läsning på fritidshem. De olika metoderna har valts för att 

kunna analysera det insamlade materialet med fenomenografisk analysmetod, som i likhet med 

etnografiska studier också fokuserar på olika fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). 
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Urval och avgränsningar 

Primärsyftet med studien var att hitta personer verksamma inom fritidshem med ett uttalat intresse för 

läsning och läsfrämjande arbetssätt. Utifrån tidigare forskning och de perspektiv på läsning som ligger 

till grund för de teoretiska utgångspunkterna lades fokus senare på läsmotivation istället för 

läsfrämjande, vilket inte är helt synonyma begrepp, men båda med syfte att ta reda på hur 

fritidshemspersonal genom motivation kan främja läslust hos eleverna. Ett målstyrt urval (Bryman, 

2011) var att föredra, med direkt anknytning till forskningsfrågan, då undersökningsområdet var 

relativt klart redan från början. Deltagare söktes via efterlysningar på sociala medier för att 

intresserade personer själva skulle ta initiativ till att ansöka om deltagande. I efterlysningarna framgick 

det tydligt att intresserade skulle ta kontakt via privata meddelanden eller mejl för att säkerställa att 

deras identiteter hölls hemliga i enlighet med God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Detta 

resulterade endast i en deltagare.  

Målstyrda urval behöver inte nödvändigtvis rikta sig till enskilda individer, utan kan även rikta sig till 

lämpliga organisationer (Bryman, 2011). Sökningarna vidgades då till att innefatta skolor som på ett 

eller annat sätt uttryckt att de aktivt använde skolbibliotek, till exempel genom sina hemsidor, med den 

förutfattade meningen att de skulle jobba aktivt med skolbiblioteket även under fritidshemstiden. En 

biträdande rektor kontaktades via telefon som skulle försöka hjälpa till genom att vidarebefordra 

intervjuförfrågan till personalen på fritidshemmet. Detta ledde dock inte till någon intervju.  

Därefter kontaktades ett femtontal biträdande rektorer i en utvald kommun, först via mejl och sedan 

följdes några mejl upp med telefonsamtal och i något fall sms. Vikten lades inte längre vid huruvida de 

jobbade med läsning eller inte, utan frågan riktades till biträdande rektorer med ansvar för 

fritidshemmet om personal på deras fritidshem kunde tänka sig att ställa upp på en studie om läsning. 

De var således informerade om studiens inriktning redan från början. Efterfrågningarna begränsades 

av personliga kopplingar relaterade till tidigare arbetsplatser och före detta arbetskollegor. I största 

möjliga mån undveks skolor som det fanns en direkt eller indirekt koppling till. En annan intervju 

bokades in genom privata kontakter, där någon relation till skolan inte fanns och inte heller någon 

tidigare kontakt med deltagaren i fråga.  

En risk med att kontakta personer i ledningsställning, så som biträdande rektorer, är att de kan välja 

personer mer lämpade att prata om företaget än om forskningsfrågan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Då skolorna är avidentifierade finns det ingen större risk för att deltagarnas svar kan ses som 

skolreklam, däremot finns det en viss risk att några deltagare bara ställde upp för att de fick uppdraget 

av sin chef. Alla deltagare var dock införstådda i vad intervjun skulle handla om innan intervjuerna 

påbörjades och de hade då rätt att dra sig ur om de inte kände att de hade något att tillföra.  

Totalt 22 skolor i och omkring Stockholms kommun kontaktades, alltså inte enbart i den utvalda 

kommunen. Sju av dessa var fristående skolor, resterande kommunalt drivna. Tre olika kommuner är 

representerade i studien. Kommunerna tillhör olika inkomstklasser i det stora hela. Några deltagare 

jobbar inom samma kommun, bland dessa ligger skolorna i skilda socioekonomiska områden, för att 

sprida urvalet. Vilka skolor som tillhör samma kommun delges ej, då skolornas storlek, som 

presenteras med höftade mått nedan, kan avslöja vilka de i så fall är. 

Det stora urvalet av kontaktade skolor baserades på att kunna gömma svarande skolor i mängden och 

på så sätt minimera deras identifierbarhet, då avidentifiering innebär att ingen ska kunna kombinera en 

viss uppgift med en enskild individs identitet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Undersökningsmaterial/personer 

Förortsskolan: Vesslans fritidshem tillhör en F-6 skola i ett förortsområde. Antal elever är under 

500 stycken, varav över 50 elever i årskurs 3 går på avdelning Vesslan. Ulrika är utbildad grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Centrumskolan: Smultronets fritidshem tillhör en F-6 skola i närheten av ett centrum. Det går färre 

än 500 elever i skolan, varav färre än 50 elever i årskurs 2 går på avdelning Smultronet. Robert jobbar 

som utvecklingsledare på fritids. 

Lantliga skolan: Önskebrunnens fritidshem tillhör en F-9 skola i en lantlig idyll. Det totala 

elevantalet är under 500 stycken, varav ett 100-tal elever i årskurs F-3 går på en och samma 

fritidshemsavdelning. Diana är barnskötare, med tidigare erfarenhet från förskolan. 

Ytterstadsskolan: Marsvinets fritidshem tillhör en F-6 skola belägen mitt i ett radhusområde i ett 

ytterstadsområde. Elevantalet är under 500 elever, med under 50 elever/fritidshemsavdelning, varav 

årskurs 2 går på avdelningen Marsvinet. Berit är legitimerad fritidspedagog. 

Friskolan: Fjärilens fritidshem tillhör en F-9 friskola med under 500 elever. På Fjärilens fritidshem 

går det färre än 50 elever i årskurs 3. Sofia är utbildad grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem. 

Expansiva skolan: Solkattens fritidshem tillhör en F-6 skola i ett expansivt område med över 500 

elever, varav ett 100-tal elever i årskurs 3 går på Solkattens fritidshem. Martina är legitimerad 

fritidspedagog, samt ansvarar för skolans bibliotek. 

Sammanfattningsvis har två grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem deltagit i studien, två 

legitimerade fritidspedagoger av den äldre högskoleutbildningen samt två personer verksamma inom 

fritidshem som saknar pedagogisk högskoleexamen.  

Genomförande 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innebär att fokus läggs på teman, som är ämnade att kunna besvara 

studiens syfte och forskningsfrågeställningar (Dalen, 2015), vilket innebär att frågorna följer en 

halvstrukturerad mall och anpassas efter följdfrågor. Intervjufrågorna ställdes upp i ett frågeschema 

utifrån följande teman: bakgrund, läsning, profession (då studien från början hade en inriktning mot 

professionen) och övriga frågor, samt samtalsfrågor som stöd under miljöobservationerna (se Bilaga 

2: Frågeschema & Observationsschema).  

Bakgrundstemat är till för att öppna upp för samtal och få deltagarna att slappna av genom att inte bara 

gå rakt på sak (Dalen, 2015), följdfrågorna kunde därför handla om trivsel på arbetsplatsen, eller andra 

frågor rörande skolan överlag, innan intervjun övergick till huvudtemat, som var läsning. 

Intervjuerna skedde i enskilda rum på deltagarnas arbetsplatser, för att därefter kunna genomföra 

samtalspromenaderna. I ett fall utfördes samtalspromenaden innan intervjun. Intervjuerna pågick i 

cirka 20-30 minuter och spelades in med diktafon. Ögonkontakt ansågs viktigare än att anteckna under 

intervjun, då det i fenomenografisk metod finns två begrepp som kallas för probing samt icke-verbal 

probing som handlar om att intervjuaren ska visa intresse för det deltagaren säger genom att ställa 

upprepande följdfrågor eller nicka/humma medhållande (Dahlgren & Johansson, 2015). Diktafonen 
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och det egna minnet fick räcka. Så snart som möjligt efter intervjuerna skrevs så mycket som möjligt 

ned utifrån frågeschemat, för att ha någon form av back-up om något mot förmodan skulle gå fel med 

inspelningarna.  

 

Miljöobservationer/samtalspromenader 

Inom etnografisk metod är det en fördel att blanda intervjuer med observationer (Lalander, 2015), för 

att kunna närma sig den andres utgångpunkt och se det deltagaren ser dagligen. Då denna studie endast 

gör ett försök att närma sig etnografiska metoder, på grund av tid och utrymme, är valet av flera 

metoder även att få en djupare förståelse för de enskilda fenomen som framkommer i metoderna. Inom 

etnografi studeras människor (Lalander, 2015), vilket också gör det missvisande att kalla studien 

etnografisk, då den här studiens observationer har miljön i fokus. Dock är det inomhusmiljön som har 

studerats och möblemanget har trots allt valts ut och ställts i ordning av mänsklig hand, vilket indirekt 

gör att människor, eller mänskliga fenomen, har studerats även under observationerna. Läsning och 

dess design, det vill säga läsmiljön, är inga naturliga eller neutrala fenomen, utan påverkas av 

mänsklig konstruktion (Dyer, 2018).  

Idén med samtalspromenader är att låta den eller de som blir studerade leda forskaren (Klerfelt, 2016). 

Det är ett sätt att få barn att känna sig bekväma (Klerfelt, 2016). I den här studien har inga barn 

studerats, men samtalspromenader har använts för att titta närmare på avdelningarnas respektive miljö. 

Genom att låta fritidshemsläraren visa runt minimerades risken att jag som observatör drog egna 

slutsatser. Till exempel har jag inte bara sett om det funnits en soffa i ett rum, utan även frågat 

deltagaren om var i rummet eleverna brukar sitta när de läser. Öppenhet och lyhördhet är 

rekommenderat enligt metoden (Klerfelt, 2016), vilket här försökte upprätthållas. Samtalspromenader 

är även ett sätt att rundgå tidsbristen i etnografiska metoder då observatören snabbare får en 

uppfattning om hur det studerade fenomenet uppfattas av deltagarna (Klerfelt, 2016). 

En fördel med att låta deltagaren visa runt har varit att rum kunnat visas upp som annars hade riskerats 

att missas, exempelvis ett pågående renoveringsprojekt på Önskebrunnens fritidshem. En annan fördel 

med metoden, när den blandas med andra metoder, är att deltagarna får chans att växla uttrycksformer 

(Klerfelt, 2016), vilket gör att andra nyanser kan framträda i promenaderna jämfört med i intervjuerna. 

Samtalspromenader brukar innefatta användande av både kamera och inspelningsmöjligheter (Klerfelt, 

2016), men under den här studiens rundvisningar fotograferades inget och diktafonen var avstängd (se 

Forskningsetiska överväganden nedan). Promenaderna tog omkring 10-15 minuter. Fältanteckningar 

fördes så snart som möjligt efter avslutat skolbesök och renskrevs därefter. En viss risk finns till 

missförstånd eller felciteringar då de inte spelades in, men frågor om miljön ställdes under 

intervjuerna, om inte deltagarna själva kom in på miljörelaterade ämnen, vilket gör att jag kunnat 

stärka mitt eget minne med transkriberingarna från intervjuerna.  

Databearbetning och analysmetod 

Den här uppsatsen bygger på fenomenografisk analysmetod (Dahlgren & Johansson, 2015). I enlighet 

med den metoden transkriberades intervjuerna i sin helhet för att jag lättare skulle kunna bekanta mig 

med materialet, vilket är det första steget av sju i analysprocessen (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Under tiden som intervjuerna transkriberades antecknades sådant som uppfattades som särskilt 

intressant i ett block på sidan om. 
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Sammanlagt gav intervjuerna 02:17:39 (hh:mm:ss) inspelad tid med en snittinspelning på 23 

minuter/intervju, varav den längsta var 28 minuter och den kortaste var 18 minuter. Den tidsmässigt 

längsta intervjun var med den deltagare som visat ett eget engagemang och intresse för studiens syfte. 

Enstaka suckar, ehm, eh och andra andningsljud skalades bort under transkriberingarna, samt något 

medhållande ja, okej, jaså från intervjuarens sida under deltagarens prat, annars transkriberades 

intervjuerna så ordagrant som möjligt. Dessa ja, okej och så vidare kan ses som hummanden, vilket 

inom fenomenografin kallas för icke-verbal probing (Dahlgren & Johansson, 2015) och är något som 

uppmuntras inom metoden, men som inte ansågs fylla någon funktion i transkriptionerna. Istället har 

punkter … använts när flera småord rensats bort samt under längre tystnader. 

Vid avbrott användes klamrar […]. Sådana användes också när olika stycken klipptes ihop för att 

skapa ett tydligare fokus på vad deltagarna försökte formulera, till exempel om de återupprepade en 

poäng som de redan hade varit inne på. Klamrarna användes även för att förklara eller förtydliga något 

som annars riskerade att hamna utanför sitt sammanhang. I resultatredovisningen behöver således en 

klammer inte innebära att det varit ett avbrott under intervjun.  

Det transkriberade materialet blev sammanlagt 22 450 ord, med ett snitt på 3 742 ord/intervju. Den 

tidsmässigt längsta intervjun var inte den mest ordrika, vilket troligtvis beror på samtalshastighet. 

Samma sak gäller omvänt, den tidsmässigt kortaste intervjun var inte den minst ordrika. Korrelationen 

mellan inspelad tid och avbrott av kollegor och/eller telefonsamtal tycks inte vara signifikant, mer än 

att den tidsmässigt kortaste intervjun inte avbröts alls. Inför den intervjun behandlades 

bakgrundsfrågorna innan diktafonen startades, vilket innebar att första inspelade frågan var under 

huvudtemat, vilket kan förklara att den intervjun blev något kortare än de andra. 

Miljöobservationerna tog cirka tio-femton minuter per skola, men då dessa inte spelades in är det svårt 

att säga exakt tid. De renskrivna fältanteckningarna blev sammanlagt 1401 ord, vilket motsvarar i snitt 

234 ord/skola. Varje besök tog ungefär 40-55 minuter i vardera skola. Skolbesöken skedde i september 

2019, under vecka 37-39. 

Själva analysen inleds med steg 2 i fenomenografisk analys, som kallas för kondensation (Dahlgren & 

Johansson, 2015), vilket innebär att passager och intressanta stycken väljs ut ur det insamlade 

materialet. Rekommendationen är att göra detta med sax, men till den här studien valdes istället 

överstrykningspennor. När alla intervjuer var transkriberade markerades nyckelord eller intressanta 

stycken med markeringspenna, vilket underlättade för vidare analys. Därefter, i steg 3, ska dessa 

passager jämföras för att likheter och skillnader mellan olika uppfattningar ska urskiljas (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Detta gjordes genom skapandet av sex stycken tankekartor med de nyckelord som 

förekom i de sex olika intervjuerna och observationerna. Varje fritidshem fick således en varsin 

tankekarta. Denna process blev även en återkoppling till steg 1, då den hjälpte mig att bekanta mig 

med materialet. I steg 4 grupperas skillnaderna och likheterna, vilket kan vara svårt då en passage 

både kan innehålla likheter och skillnader mellan andra passager (Dahlgren & Johansson, 2015). Här 

användes färgpennor och nyckelord som upprepades i de olika tankekartorna färgkodades. Vissa 

nyckelord fick flera färger över sig för att utmärka att både likheter och skillnader representerades i de 

nyckelorden. I steg 5, som kallas för att artikulera kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015), är det 

likheterna som ligger i fokus. Det vill säga, nyckelorden som upprepades i flera tankekartor eller hade 

fått samma färgkod kategoriserades. Detta steg kan behöva upprepas med steg 4, innan steg 6 

påbörjas, där kategorierna ska namnges. Namnet ska vara representativt för att påvisa känslan av att 

uppfatta fenomenet på detta sätt (Dahlgren & Johansson, 2015). Av den anledningen söktes en 

kategori per deltagare eller miljö, som sedan kunde jämföras med de andra passagerna. I steg 7, den 

konstativa fasen, utvärderas kategorierna om de är så uttömmande som möjligt. En passage ska inte 
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kunna passa i flera olika kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015). I slutänden fick därför några 

kategorier slås ihop och endast fyra olika fenomen presenteras i analysen istället för varsitt för de sex 

deltagarna. Alla sex deltagare ska förhoppningsvis ändå ha blivit jämnt representerade i studien. 

Kategorierna som framkom var läsaktiviteter i det vardagliga arbetet, bokklubbar, skolbibliotek och 

möjligheternas rum, där de två första kategorierna är kopplade till den första forskningsfrågan om de 

verksammas uppfattning om läsmotiverande aktiviteter och de två andra kategorierna är kopplade till 

frågeställningen om den motivationsskapande miljön. Den andra frågeställningen besvaras både med 

hjälp av transkriptionerna från intervjuerna och fältanteckningarna från samtalspromenaderna, för att 

minimera risken för missförstånd då promenaderna inte spelades in. 

Forskningsetiska överväganden  

Inför, under och efter datainsamlingen har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer tagits i 

beaktning. Det innebär att information har lämnats till deltagarna som de fått samtycka till innan 

insamlingen påbörjats (Vetenskapsrådet, 2017). Informationen till deltagarna har innefattat 

nyttjanderätten av utlämnad information, att forskningen kommer att publiceras digitalt. Detta i 

enlighet med rätten till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (Vetenskapsrådet, 2017). På 

grund av denna öppna tillgång har även deltagarna fått veta att informationen de lämnar hanteras med 

konfidentialitet, vilket är en allmän förpliktelse att inte sprida informationen i annat syfte än som 

publicerad, färdigställd uppsats (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationsblanketter (se Bilaga 1: Informationsbrev) skickades ut via mejl till den deltagare som 

svarade via sociala medier samt till biträdande rektorer, rektorer och, i enstaka fall, allmänna info-

adresser samt till den privata kontakten. Alla breven riktade sig till fritidshemslärare, personligt 

utformade till respektive skola och låg som bilagor i personligt utformade mejlbrev till de biträdande 

rektorerna och rektorerna. Inför varje intervju påmindes deltagarna om att studien skulle handla om 

läsning och tillfrågades ifall de godkände inspelning innan diktafonen startades. Deltagarna är 

informerade om att studien kommer att publiceras digitalt, vilket både står i informationsbrevet och 

upprepades under mötena, för att försäkra att de var införstådda i det.  

Alla namn har avidentifierats på både deltagare och fritidshemsavdelningar, skolorna nämns ej vid 

namn, och storlekarna på skolorna har formulerats så diffust som möjligt för att ändå kunna ge 

rättvisande bilder i jämförelserna mellan skolorna och de organisatoriska möjligheter och hinder som 

deltagarna i vissa fall nämner i utdragen. Inget äkta namn har använts, utan de fejkade namnen står i 

allt ifrån fältanteckningar, transkriptioner och tankekartor till enskilda kladdanteckningar. 

De personliga breven kommer förstöras efter att studien är godkänd och likaså alla mejl kommer att 

raderas. Inläggen på sociala medier med förfrågan om deltagande i studien raderades när alla 

intervjuer var bokade.  

Elever och annan personal fanns i klassrum och korridorer under rundvisningarna, därav valdes 

samtalspromenaderna att inte spelas in eller fotograferas, då ingen annan än den intervjuade deltagaren 

givit sitt tillstånd att vara med i studien.  

Vid enstaka tillfällen stördes intervjuerna av kollegor som gick in i de arbetsrum där intervjun ägde 

rum. Även om vissa kollegors röster hördes tydligt på inspelningarna så transkriberades de inte, utan 

avkodades med klamrar [...], vilket även använts när delar av excerpt som blivit för långrandiga 

pusslats ihop i resultatredovisningen. En klammer är således inte nödvändigtvis ett avbrott av kollega. 
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Den digitala inspelningen stängdes av under intervjun med Robert på Smultronets fritidshem då en 

mobiltelefon störde intervjun. Inspelningen startades inte på nytt efteråt i och med att samtalet kom i 

slutskedet av intervjun. Under intervjun med Diana på Önskebrunnens fritidshem stängdes också 

inspelningen av, för att rummet behövde användas av elever. Inspelningen återupptogs i ett annat rum. 

Studiens kvalitet 

I diskussioner om en studies kvalitet brukar begreppen reliabilitet och validitet användas, men då de 

ofta associeras till mätning, vilket hör mer till kvantitativ metod än kvalitativ metod, kan de begreppen 

ge missvisande och felaktiga kopplingar (Bryman, 2015), då detta är en kvalitativ undersökning. 

Problemet med validitet, och varför det blir svårt i en kvalitativ studie, är att det handlar om huruvida 

studien går att upprepas och då ge samma resultat, vilket tekniskt sett inte är möjligt i kvalitativa 

undersökningar då sociala miljöer och fenomen inte går att frysa (Bryman, 2015). Det är, som tidigare 

nämnts, en anledning till val av analysmetoden fenomenografi, där poängen istället är att hitta just de 

aktuella synerna på olika fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Oavsett antal deltagare kan det 

alltid dyka upp någon med ett annat synsätt på fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2015), så 

anledningen till att det är just sex stycken deltagare i den här studien hänger till största del ihop med 

vad som var rimligt i förhållande till tid och utrymme.  

Istället för validitet kan begreppet tillförlitlighet användas och då även triangulering (Bryman, 2015), 

som är en typ av trovärdighetsmätning, som uppnås genom att använda flera olika metoder. Genom att 

både intervjua och observera ökar sannolikheten att ingenting missuppfattats eller att förhastade 

slutsatser har dragits (Bryman, 2015), risker som även samtalspromenaderna är menade att minimera 

då deltagarna getts chans att växla uttrycksformer (Klerfelt, 2016). På så vis har fenomenet 

läsmotivation på fritidshemmet kunnat fördjupas och visa på olika uppfattningar av samma fenomen. 

Några intervjuer blev relativt korta, knappt 20 minuter inspelad tid. Detta hängde dels samman med att 

deltagarna sagt att de endast kunde avvara max en timme och en viss stress uppkom om inte 

rundvandringen utfördes först. Utöver det var det en del deltagare som visserligen hade mycket 

intressant att säga om hur de arbetade på sitt fritidshem, men lätt kom ur spår för att de inte aktivt 

jobbade med läsning. Följdfrågor missades ibland för att fokus hamnade på att ställa nästa fråga om 

läsning och på så sätt försöka bibehålla fokus. Med fler följdfrågor hade möjligtvis en tydligare 

förståelse av vad deltagarna pratade om framträtt, men när det inte handlade om läsning var det ingen 

större mening att låta dem fortsätta i sina tankesnurror, även om de kanske hade kommit på fler 

intressanta infallsvinklar om de givits tillåtelse att fortsätta i det tankespår de påbörjat. Med längre tid 

till godo, både under själva intervjutillfället och/eller för databearbetning, hade intervjuguiden kunnat 

läggas upp annorlunda, med fler djupdykande frågor, till exempel, och ett annat intresse hade då 

kunnat visas för vad än deltagarna ville berätta om. Materialet att analysera blev hanterbart i mängd 

när intervjuerna genomgående handlade om det de skulle, det vill säga läsning. Någon enskild fråga 

som hade varit relevant för att besvara studiens syfte verkade inte saknas. 
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Resultat och analys 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka metoder fritidshemslärare och andra verksamma på 

fritidshem säger sig använda när de arbetar med läsning och läsmotiverande arbete efter den 

obligatoriska skoldagens slut samt vilka möjliga läsmiljöer som gör sig synliga i verksamheterna och 

hur dessa sägs användas av fritidshemspersonalen. I enlighet med fenomenografisk analys, där det 

mest centrala i materialet ska benas ut, och kategorier arbetas fram som representerar olika synsätt på 

de aktuella fenomenen (Dahlgren & Johansson, 2015), kommer här fyra olika kategorier på läsning på 

fritidshemmet presenteras. De första två kategorierna handlar om hur fritidshemspersonalen säger sig 

jobba med läsning och läsmotiverande arbetssätt, de andra två kategorierna är kopplade till 

fritidshemmens läsmiljöer. Gällande läsmiljöerna har både transkriberingar från intervjuerna samt 

fältanteckningar använts, vilket särskiljs med olika typsnitt i excerpten/utdragen. Deltagarnas åsikter 

jämförs och problematiseras inom kategorierna och i förhållande till de teoretiska perspektivens 

centrala begrepp; läsförståelsearbete, läsengagemang och läsmotivation samt läsmiljö. 

Läsaktiviteter i det vardagliga arbetet 
[V]i jobbar ju inte så där jättejätteaktivt att Nu ska vi läsa och så […]  

Men ofta så, på fritids är det ju mera verbalt.  

(Berit på Marsvinets fritidshem) 

 

Metoderna för att jobba med läsning och läsmotiverande arbete på fritidshemmet kan sammanfattas 

med uppsatsens titel, som är en del av ett citat från Berit på Marsvinets fritidshem. Berit försöker 

reflektera över hur och när de använder läsning i verksamheten. Trots tveksamheten visar det sig ändå 

att läsning förekommer. Efter en stunds reflekterande konstaterar Berit att de får in läsning genom att 

läsa och prata om spelregler, genom leklådor med instruktionskort och uppdragskort i skogen samt 

tillgången till gåtböcker. Men ofta när personalen uppmanar eleverna att läsa spelregler eller 

uppdragskort lämnar de osäkra eleverna över läsningen till någon som har bättre självförtroende i 

läsning, säger Berit. Av den anledningen säger sig Berit anse att det är viktigare att prata om språk och 

språkbruk på fritidshemmet än just läsning. Att uppmuntra det verbala med korrekt användning av ord, 

så som att säga ”mellanmål” istället för ”mellis” säger Berit blir som en slags förberedelse för läsning. 

Samtidigt uppmuntrar Berit till att eleverna i alla fall försöker läsa spelregler, där vuxenstödet är 

viktigt för att ge uppmuntran och bekräftelse då framför allt de ovana läsarna brukar behöva detta stöd, 

enligt Berit. Spel är något som även lyfts på andra fritidshem, till exempel på Fjärilens fritidshem, där 

de nyligen köpt in nya sällskapsspel för att eleverna visat ett intresse för sådana. 

 

Å vi- vi insåg förra läsåret att dom är väldigt intresserade utav [sällskapsspel]. Å då beställde vi lite 

olika spel så slängde vi fram dom bara å Så varsågoda! Läs reglerna och kom på hur man gör! Å 

dom löste det perfekt! Å även på loven… brukar vi baka med dom… Å då får dom ju läsa igenom 

receptet innan dom sätter igång å bakar. Å då är det ju Ja men vad betyder 3 deciliter? Det står bara 

de-ell [dl], vad betyder det? Så diskuterar dom det. Ja men vadå grader, vart ska det vara?, liksom. 

Hehe… Så… jag tycker att vi får in det ganska bra, just det i våran verksamhet, att vi liksom har 

väldigt olika typer av texter.  

 (Sofia på Fjärilens fritidshem) 
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Framför allt kan det sägas vara språkförståelsen som uppmuntras på fritidshemmet, genom att stärka 

läsningen hos de som redan förmår att avkoda orden, i enlighet med den förenklade lässtrategiformeln 

som presenterats av Fredriksson & Taube (2012). Sofia är inne på avkodning i uttalandet om dl och 

deciliter samt grader, vilket i det sammanhanget kan kopplas till de strategier om avkodning och 

språklig förståelse som Gambrell (1996) har med i sin engagemangsmodell, där fokus är på 

användning av avkodning och språklig förståelse. I enlighet med Gambrells modell kan motivationen 

sägas stärkas av de olika typerna av texter, som ger en förståelse för när vilka texter kan användas i 

vilka sammanhang. Ett recept läses på ett visst sätt, ofta uppifrån och ned, medan en spelinstruktion 

kan behöva skummas för att förstå vad just det aktuella steget i spelet innebär. Kunskapsrikedomen 

kan sägas stärkas genom att eleverna får chans att använda tidigare kunskaper. Till exempel om de har 

bakat förut så vet de direkt vad dl och grader innebär. Dessutom stärks engagemangsmodellen av 

sällskapsspel som social interaktivitet. Alla fyra hörn av Gambrells (1996) engagemangsmodell kan 

således anses uppfyllda. Men det gäller bara för de elever som väljer att läsa. Detta skulle kunna 

påverka Matteuseffekten (Stanovich, 1986) i negativ riktning, där de som redan kan läsa blir bättre och 

mer engagerade, medan de som lämnar bort läsningen varken övar upp läsningen eller stärks i sitt 

engagemang, varför Berits uttalande om verbala aktiviteter och ett språkstärkande förhållningssätt kan 

anses vara en god idé ur läsmotiverande synpunkt.  

 

Deltagarna i studien berättar att deras egna försök till att motivera eleverna inte alltid behövs då ett 

eget engagemang hos eleverna att plocka upp böcker och läsa frivilligt framkommer hos vissa elever. 

Berit kallar dessa för ”bokslukare”. Ulrika, på Vesslans fritidshem, berättar under samtalspromenaden 

att de läsengagerade eleverna brukar slänga sig i de två soffor som finns i fritidshemsrummet, eller tar 

med böcker ut på skolgården och där hittar läsbara platser. Roberts elever, på Smultronets fritidshem, 

brukar utifrån fältanteckningarna lägga sig på en stor matta på golvet eller sätta sig vid de bord som 

finns i fritidshemslokalen, när det finns tid över som mellan skolans slut och att mellanmålet serveras. 

Sofia berättar i intervjun att eleverna, på Fjärilens fritidshem, får välja mellan två klassrum, där det ena 

ska vara lite lugnare och eleverna brukar då sätta på sig hörselkåpor när de vill skärma av sig från de 

andra lugna elever som sysslar med mer verbala aktiviteter, som pärlplattor till exempel.  

 

Det finns ju alltid dom som, bokslukare liksom. Som bara läser och läser och läser och som läser 

hemma […] Dom här som, skulle jag kalla för bokslukare. Som bara Åh så nu har jag läst, alli- 

allihopa som står här! [På boklister vid samlingssoffan]. Så. Men, ibland så sitter dom å läser högt, 

för… varandra… fast då är det ju såna här… lättare, än vad, liksom, lättare nivå än vad dom 

[egentligen är på]. 

(Berit på Marsvinets fritidshem) 

 

Trots att dessa ”bokslukare” visar ett eget engagemang till läsning, kan de också sägas påverka 

Matteuseffekten (Stanovich, 1986), där avståndet mellan dessa engagerade elever blir större mot de 

som lämnar bort läsningen, framför allt på de fritidshem där de som läser bara går och sätter sig och 

gör det för sig själva. Samtidigt visar uttalandet från Marsvinets fritidshem att de engagerade eleverna 

också kan hjälpa varandra, med lättare böcker, vilket då balanserar Matteuseffekten och möjligen 

minskar glappet, åtminstone en aning.  
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Bokklubbar 

En möjlighet att jobba med läsmotivation på ett medvetet sätt visar sig exempelvis genom en aktivitet 

som erbjuds på Vesslans fritidshem en gång i veckan. På flera av de besökta fritidshemmen berättar 

personalen att eleverna själva får välja aktivitet under en timme om dagen, utifrån ett eller flera olika 

alternativ där resterande elever får ägna sig åt fri lek. På Vesslan är en sådan aktivitet olika typer av 

bokklubbar. När studien genomförs har fritidshemsläraren Ulrika, enligt egen utsago, nyligen startat 

upp en Harry Potter-klubb. Under dessa pass brukar Ulrika läsa högt ett par kapitel ur en Harry Potter-

bok [av J. K. Rowling] och därefter låta eleverna göra något praktiskt kopplat till läsningen, så som en 

skapandeaktivitet eller något fysiskt. Syftet, säger Ulrika, är att locka till läsning. 

 
Jag har ju försökt jobba väldigt medvetet med att få in dom som inte läser och sånt, därför hade jag 

till exempel, vi hade ju ”Rebelltjejer” [”Godnattsagor för rebelltjejer”, av Elena Favilli & Francesca 

Cavallo] varannan vecka och så hade vi ”Pojkar som vågar vara annorlunda” [av Ben Brooks] 

varannan vecka. Jag upplevde väl att, killar kom med när det handlade om killar. Tjejer kom – Alltid. 

Men när jag hade olika manliga förebilder så hade jag bland annat typ Mohammed Ali – som var 

boxare – och eftersom jag råkar vara instruktör i självförsvar hade jag med mitts [boxningskuddar] 

och så fick dom boxas efter … Eh, ja och då- det var ju jättepopulärt. Så jag tror verkligen att såna 

saker kan locka till läsning. Man märker att man kan bli mer expert på någonting och att man kan 

koppla det till andra saker som man gillar också.  

(Ulrika på Vesslans fritidshem) 

  

Ulrikas engagemang för böcker verkar smitta av sig på eleverna, som enligt Ulrika dyker upp flera 

gånger. Utifrån Gambrells (1996) illustration på läsengagemang får eleverna här både chans att vara 

socialt interaktiva och får en fördjupad kunskapsrikedom om böckerna som Ulrika presenterar genom 

det praktiska momentet. Genom växlingarna av böcker, för att på så sätt locka olika typer av elever, 

bidrar Ulrika till elevernas motivation (Gambrell, 1996), genom möjligheten att lära sig växla mellan 

olika texttyper. Harry Potter-böckerna är en bokserie med tunga kapitelböcker, medan de andra 

nämnda böckerna är mer av faktakaraktär som handlar om olika förebilder. Motivationen stärks även 

av böcker som är kopplade till elevernas intressen, vilket ökar förståelse för sammanhanget (Gambrell, 

1996). Många barn känner nog till Harry Potter, även om de kanske är lite för unga för att själva ha 

tagit sig igenom böckerna. Att de är spännande tycks dessutom vara en viktig faktor för att uppmuntra 

eleverna, vilket kommer påvisas i ett senare exempel, där ”läskiga böcker” uppmärksammas. 

Det är svårt att se den fjärde delen av engagemangsmodellen, strategier (Gambrell, 1996), det vill säga 

om de får träna språkförståelse eller avkodning, men då det oftast är Ulrika som läser högt för 

eleverna, så kommer läsningen redan som den är i andrahand i bokklubbarna och strategin blir att höra 

betoningar och uttal och på så sätt få en förståelse för hur ord kan läsas (Hultgren, 2017). Någon direkt 

avkodning är det alltså inte tal om i det här fallet, även om bokklubbarna är ett tydligt exempel på en 

läsaktivitet som kan engagera eleverna och motivera dem att bekanta sig med litteraturen. 

 

Även på Solkattens fritidshem kan bokklubbar, läsklubbar eller skrivklubbar förekomma som en 

aktivitet att skapa motivation för böcker och läsning hos eleverna. Läsning ses ofta som en lugn 

aktivitet, enligt Martina, men bokklubbarna anpassas på båda nämnda fritidshemmen för att locka en 

bred målgrupp, där även de elever som annars ses som mer ”röriga” också lockas till att lyssna.  
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Jag har haft, och kommer ha igen, spökhistorier. Och, och då har jag liksom inrett rummet med, ja 

men, med spökiga attiraljer och spindelnät å spindlar å släckt ner och haft levande ljus och ficklampa 

och det lockade väldigt många av dom [mer fysiskt aktiva eleverna] också. En del av dom rörigaste 

satt i säkert en och en halv timme å lyssnade.  

(Martina på Solkattens fritidshem) 

 

I uttalandet framkommer det att spökhistorier är ett sätt att få med sig de mer ”röriga” eller de mer 

”läsovilliga” eleverna i läsaktiviteter. Flera deltagare nämner ”spökböcker” och ”läskiga böcker” som 

något som enligt dem verkar locka eleverna, vilket Martina tycks ha tagit fasta på och som sagt även 

kan sägas gälla Ulrika med Harry Potter-böckerna. Spökklubbarna kan kopplas till läsmotivation, där 

det breda intresset kan hjälpa till att minska det glapp som annars kan uppkomma enligt 

Matteuseffekten (Stanovich, 1986), då även de ”röriga” eller ”läsovilliga” också lockas till att delta. 

Detta gäller även för bredden av olika litteratur i Ulrikas bokklubbar. Dock finns det å andra sidan en 

risk att Matteuseffekten stärks i negativ riktning. Ulrika nämner till exempel i utdraget ovan att flickor 

visat ett större intresse att dyka upp på bokklubbarna än pojkar, även vid försök till att anpassa 

litteraturen, vilket riskerar att stärka glappet mellan flickorna och pojkarna. I och med att det är 

frivilligt att delta i klubbarna kan de icke-läsintresserade välja bort aktiviteten i båda fallen, trots 

försök att locka dem till sig, vilket också gör att glappet kan sägas öka i förhållande till de som väljer 

att gå på aktiviteten.  

 

För att motivera eleverna till läsning anser Robert på Smultronets fritidshem att det är viktigt att jobba 

med läsförståelse, men det kan hindras genom allt för stora grupper, varför Robert säger att det är 

viktigt att ta vara på de chanser som dyker upp. 

 

[M]en just att läsa i den här åldern, ettan-tvåan, och sen trean då ska man ha kommit mycket mer, vi 

pratar mycket läsförståelse också. Det gäller att förstå det man läser också. Att läsa är ju inga problem 

man kan läsa en text så här och bara Ja men vad stod det då? Nä, jag vet inte. Nä men-, och då pratar 

vi till exempel att dom ska läsa regler då måste man ju förstå vad man läser. Så läsförståelse är ju 

jätteviktigt och det pratar vi också om, men inte om eleverna själva får läsa, men om jag läser högt, 

för det gör jag ju ibland för gruppen, och aldrig för femtio elever, för det går ju in- eller går, men det 

blir inte samma effekt. Men däremot om man tolv-femton elever så kan man ställa frågor sen också 

om man högläser, och då ser man dom som är vana läsare… [att de tar för sig mer i samtalen]. 

(Robert på Smultronets fritidshem) 

 

Robert säger sig ge de engagerade eleverna utrymme att komma till tals, vilket kan stärka 

engagemanget hos eleverna under högläsningspassen, vilket gör att språkförståelsen som lässtrategi 

kan bli tydligare och hjälper eleverna att lättare förstå innebörden när de vid senare tillfällen själva 

sitter och tragglar med att avkoda orden. För precis som Fredriksson och Taube (2012) påpekar behövs 

både avkodning och språkförståelse för att skapa läskunnighet. Men det behöver inte innebära att båda 

faktorerna måste tränas upp samtidigt. Bara ingen av dem glöms bort. Robert kan genom uttalandet 

ovan också sägas agera läsande förebild (Gambrell, 1996) genom högläsning där fokus är 

språkförståelse, med betoningar och sammansättningar (Hultgren, 2017). Även Ulrika och Martina 

visar genom sina bokklubbar ett eget engagemang för böcker som kan sägas positionera även dem som 

läsande förebilder (Gambrell, 1996). Att båda klubbaktiviteterna innefattar högläsning stärker också 
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deras respektive roller som läsande förebilder, framför allt stämningsmässigt (Hultgren, 2017) i 

Martinas förmedling av spökhistorier.  

Skolbibliotek 

Under både samtalspromenaderna och intervjuerna synliggörs motivationsskapandet i inomhusmiljön 

genom hur fritidshemmen tar tillvara på användandet av skolbibliotek. På Fjärilens fritidshem får 

eleverna gå till en bokad bibliotekstid en gång i veckan då även skolans bibliotekarie finns tillgänglig. 

En gång i veckan säger Sofia visserligen är alldeles för sällan.  

Det som utmärker Marsvinets fritidshem gentemot de andra fritidshemmen i fältanteckningarna är dess 

stora tillgång till böcker, som genomsyrar hela Ytterstadsskolan. Överlag verkar eleverna på Marsvinet 

fritidshem motiverade till läsning, utifrån Berits beskrivningar, vilket gör att personalen inte alltid 

behöver lägga ett stort fokus på läsarbete. Berit berättar att eleverna gärna självmant går ifrån och 

sätter sig i en liten bibliotekshörna som finns tillgänglig i anslutning till fritidshemmet.  

 

[V]i har ett litet-litet bibliotek med- som vi har satt två fåtöljer å en skolbänk och så… [D]är är det 

åtråvärt att gå – för där får man ju va lite själv och lugnt och ro. Där har vi sagt att där är det inge lek, 

utan där läser man. Och jag gick förbi där för nån dag sen och då stod, då var det en som stod framför 

två stycken, som… satt i skolbänkarna. Då läste som högt ur Tzatsiki [av Moni Nilsson-Brännström], 

ba Vi läser lite före, för så här långt har inte [klassläraren] kommit än, hihihi. Och så turades dom 

om att läsa högt så.  

(Berit på Marsvinets fritidshem) 

 

I uttalandet finns det en antydan om att eleverna motiverar varandra genom att läsa högt för varandra. 

Eleverna kan då sägas vara läsande förebilder för varandra, enligt Hultgrens (2017) definition, där 

högläsning sägs stärka förståelsen för språket. Genom gemensam läsning kan eleverna även skapa en 

positiv spiral av motivation, enligt Matteuseffekten (Stanovich, 1986), där de som gillar att läsa 

uppmuntrar sina kamrater till att läsa, så att de också kan bli engagerade i läsning.  

 

Dock saknas det bibliotekarie i Ytterstadsskolan, vilket kan ses som ett hinder för att med lätthet jobba 

med läsmotivation på fritidshemmen. Vad biblioteken används till utöver förvaring av böcker, kan 

också sägas skapa hinder, så som när biblioteken används till fritidshemsverksamhet. Berit berättar hur 

skolbiblioteket används av treorna som fritidshemslokal. En annan skola som har lagt 

fritidsverksamhet i samma lokaler som biblioteket är Expansiva skolan. Den skolbibliotekarie som 

finns där är Martina, som jobbar två förmiddagar i veckan i skolbiblioteket. Övrig tid jobbar Martina 

på Solkattens fritidshem, där önskan är att få in mer läsning, men organisatoriska problem med stora 

barngrupper i förhållande till liten personalstyrka säger Martina blir ännu ett hinder för att jobba med 

motivationsskapande läsning på fritidshemmet. 

 

Jag skulle vilja att vi hade, hade… läs- aktiviteter som hörde ihop med att läsa och skriva i biblioteket 

varje eftermiddag. Istället för att…, för just nu har Klubben, alltså Öppen-fritids, dom har sin 

verksamhet som utgår från biblioteket. Å då är det liksom ändå så att läsningen kommer lite – det ska 

alltid vara lugnt – men det kommer lite i andra hand. Jag skulle vilja att det alltid var en plats för alla 

fritidsbarn att komma till och kunna läsa. Å välja böcker. Och att det skulle va en vuxen och som då 

också kan leda högläsning, skrivklubb, läsklubb. Bokklubbar… Jag skulle… ja men, vilja ha 
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berättande, lite mer så här dramatisk högläsning. Det som hindrar det är att det är väldigtväldigt stora 

grupper. Och det går ju inte att ha det med jättemånga barn. Om jag går iväg med 15 barn då lämnar 

jag mina kollegor med 100 barn.  

(Martina på Solkattens fritidshem) 

 

Dessa strukturella hinder kring att jobba med läsmotiverande arbetssätt framkommer även på 

Önskebrunnens fritidshem. Där går också ett 100-tal elever, men det fritidshemmet har ungefär hälften 

av den personalstyrka som Solkattens fritidshem har. Solkatten ligger i en större skola än 

Önskebrunnens fritidshem, och har flera avdelningar, vilket gör att personalen skulle kunna fördelas 

annorlunda eller att de i alla fall borde ha viss hjälp utav varandra vid sjukdom och annan frånvaro. På 

Lantliga skolan däremot finns det bara en enda avdelning, Önskebrunnen, och den personal som finns 

där är den som finns, även om någon ibland behöver agera resursperson åt en enskild individ. På grund 

av att skolan ligger utanför det större samhället går det inte heller att planera in några besök till 

kommunens allmänna bibliotek, berättar Diana. På sin höjd kan en sådan utflykt ske under loven. 

Ibland kan bokbussen från kommunens bibliotek komma förbi, men det är under skoltid och inte under 

fritidshemstid.  

 

Vi har ett bibliotek, men vi har ingen som jobbar i biblioteket och det är i byggnaden bredvid, så det 

är att de får gå över dit. Så hade det varit- funnit i samma hus så hade det varit lite lättare, för det tar 

ju en personal och det rummet är väldigt litet. Så du kanske bara kan ha sju elever med dig. 

(Diana på Önskebrunnens fritidshem) 

 

En skolbibliotekarie skulle kunna agera möjliggörande vuxen (Hultgren, m.fl., 2017), som lockar till 

läsning genom att tillgängliggöra litteratur för eleverna, vilket visas i Martinas uttalande ovan där det 

finns massor av idéer, som Martina upplever hindras av de organisatoriska förhållandena. 

Skolbiblioteket som miljö är dessutom ofta bokrikt, där eleverna tillåts att välja själva. Genom 

regelbundna besök skapas igenkänning av böcker och genom att kunna gå till biblioteket med sina 

vänner blir det en social interaktion. Dessa kursiverade begrepp om skolbiblioteket är komponenter för 

att skapa läsande elever genom miljöns möjligheter, enligt Gambrell (1996) och kan sägas gälla alla 

skolor som regelbundet använder bibliotek eller läshörnor. Däremot är ett så litet skolbibliotek som 

Diana beskriver varken en bokrik miljö eller uppfyller något av de andra läsmotiverande begreppen och 

på grund av att skolan ligger utanför det stora samhället är det svårt att utnyttja kommunbiblioteket. Här 

kan således Lantliga skolan sägas halka efter de andra skolorna i studien i frågan om att uppmuntra till 

läsning genom inomhusmiljön. 

 

Att ligga nära centrum behöver dock inte betyda att kommunbiblioteket används allt för ofta. 

Smultronets fritidshem, som tillhör Centrumskolan, ligger omkring 500 meter från kommunens stora 

bibliotek, men en utflykt dit blir alltid något av ett projekt, vilket gör att det besöks ungefär en gång i 

månaden på fritidshemstid. Robert uttrycker vikten av att eleverna också besöker skolans bibliotek en 

gång i veckan och alltid har en bok i sina egna lådor som de har tillgängliga på fritids.  

 

Det är meningen att eleverna ska ha- besöka vårat egna bibliotek, ha en bok i sin egen, sin egen låda 

på fritids. Eh, dels för att när det finns stunder när vi inte har något att göra för eleverna, de kan ta 

fram boken och läsa. Eller bläddra som jag brukar säga. Det är inte bara att läsa, för alla kan inte läsa 
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[…] Och att uppmuntra, som jag säger… läsa, titta, bläddra, men bara man har den där framför sig, så 

att så att man får nån form av så här nån känsla… av att det här faktiskt kan va roligt. Och då kan 

man inte sätta en bok med fyrtio sidor bara text, då kommer dom aldrig vilja läsa. Då måste de få lite 

bilder och annat att associera till. […] Ja, men kom så tittar vi lite i den här, så kan dom sitta två 

stycken med en bok och då är det klart då blir det roligare för den som är lite så där att [Robert rycker 

på axlarna, typ äsch] om den andra tycker- når man ju varandra. Så det är ju positivt. Tänker jag. 

(Robert på Smultronets fritidshem) 

 

Robert hävdar här att bläddra är en bra aktivitet för att väcka läslust, vilket går emot vad Hultgren, 

m.fl. (2017) anser om att sitta med en bok som tidsdödare under övrig tid, då problemet kan vara att 

eleverna får svårt att hålla koncentrationen. Bläddrandet verkar dock vara menat att skapa lugn, genom 

att inte uppmana just till läsning av ord, utan bara att bekanta sig med innehållet, där alltså 

koncentrationen inte behöver vara allt för hög. Även Ulrika på Vesslans fritidshem och Sofia på 

Fjärilens fritidshem använder sig av ordet ”bläddra”, i sammanhang av övrig tid, så som raster och att 

ta med en bok ut när fritidshemmet har utevistelse. Berit på Marsvinets fritidshem är inne på samma 

sak med ordet ”tittar”/att titta i böcker, vilket även Robert använder ovan synonymt med bläddra. 

Syftet verkar snarare vara lugn och ro, alltså en form av rekreation, istället för inlärning, vilket då 

skulle kunna motivera aktiviteten även i tidsdödande syfte. Att bläddra kan ses som lustfullt, icke-

lärande läsning, medan läsa som koncentrerad aktivitet blir mer lärande. Som Hultgren m.fl. (2017) är 

inne på kan det vara svårt att aktivt jobba med läsning och läsförståelse som lärandeaktivitet genom att 

”bläddra”, men som rekreation kanske eleverna får ut ett och annat även från dessa pass, vilket kan 

motivera Roberts och de andras uttalanden om aktiviteten bläddra/titta under mellanrumstid. Ur 

Gambrells (1996) engagemangsperspektiv får eleverna chans att möta olika typer av texter, vilket 

stärker deras kunskapsrikedom, och deras motivation stärks genom att få förståelse för att böcker kan 

användas för olika syften så som att skapa lugn här och nu, även om de inte stärker det strategiska 

läsandet eller är speciellt socialt interaktiva när de sitter med näsan i en bok. Å andra sidan berättar 

Robert att en del av eleverna på Smultronets fritidshem engagerar varandra genom att bläddra 

tillsammans när de sitter i skolans bibliotek, så det går att få in social interaktivitet även i bläddrandet. 

Möjligheternas rum 

Rummens fördelning på fritidshemsavdelningarna är det som utmärker de respektive fritidshemmen 

mest i förhållande till hur de då kan jobba med motivationsskapande läsning. Av de sex fritidshem 

som undersökts i den här studien är det bara Smultronets fritidshem som har en fritidshemslokal som 

är frånskild från klassrummen, i en separat byggnad. Annars, även om det finns ett fritidshemsrum, 

berättar deltagarna att klassrummen utnyttjas utöver fritidshemsrummet för att sprida ut eleverna så att 

det inte blir så många elever i ett och samma rum. Fjärilens fritidshem har inte något enskilt 

fritidshemsrum överhuvudtaget, utan har bara klassrummen och en hörna av kapprummet att 

tillhandahålla samt utomhusmiljön. Flera fritidshem har tillgång till små grupprum under 

fritidshemstiden, som i flera fall är möblerade med en mindre soffa. Men under rundvandringarna är 

det tydligt att inga större ansträngningar görs för att skapa läsmotivation genom grupprummen. På sin 

höjd finns en soffa och kanske ett litet arbetsbord, i enstaka fall även en stol. Väggarna är kritvita i 

nästan alla rum. De förklaringar som, i olika tappningar, framkommer av deltagarna under 

samtalspromenaderna är att ”det är terminsstart”, ”mycket har plockats ned under sommarlovet” samt 

att ”de inte riktigt kommit igång än”.  
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Deltagarna visar upp fritidshemsrummen och berättar ingående vad de används till utöver till läsning, 

men klassrummen tittar vi bara in i snabbt då lektion förekommer under besöken. Martina berättar att 

kan det vara svårt att komma överens med klasslärarna om hur möbleringen av klassrummen får 

ändras, med risk att det inte återställs till nästa skoldag. 

 

Under samtalspromenaden på Solkattens fritidshem får jag kika in genom en fönsterruta i dörren till 
ett av klassrummen. Det pågår lektion och eleverna sitter vid små gruppbord, med cirka fyra elever 
vid varje bord, längst med kanterna av rummet. I mitten av rummet, framför den interaktiva 
smartboarden, står två soffor i ett L.  

– Det är mentorn som har möblerat så här, men vi klagar inte, säger Martina och skrattar lätt. 

(Fältanteckning från samtalspromenad med Martina på Solkattens fritidshem) 

 

Martinas kommentar kan tolkas som att det enligt fritidspedagogens syn är positivt med en öppen 

klassrumsmöblering med soffor framför smartboarden. Ur lässynpunkt stärks detta av Dyers (2018) 

modell av läsrum med mjuka soffor, men samtidigt lär det vara lyhört och mycket annat som händer i 

rummet, vilket försvagar möbleringen som läsmotiverande av Dyer (2018) som påpekar att läsrum bör 

vara avskilda från resterande verksamhet. Därav borde de små grupprummen, med soffor, kunna anses 

vara bättre ur läsmotiverande synpunkt även om de istället saknar uppmuntrande attiraljer, som ur den 

teoretiska modellen (Dyer, 2018) kan sägas saknas när det inte finns någonting som lockar till läslust 

på väggarna.. Det framkommer inte i materialet huruvida Martina upplever den nya 

klassrumsmöbleringen som positiv ur fritidshemspedagogsikt syfte överlag eller ur läsmotiverande 

syfte, men mellan raderna låter det som att Martina syftar på det tidigare och att det positiva uttalandet 

mer är riktat till det organisatoriska överlag, hur samverkan mellan klasslärare och fritidspersonal inte 

alltid drar jämt, men ibland kan upplevas av personalen fungera ändå.  

 

Avsaknad av uppmuntrande attiraljer är något som kan sägas gälla alla undersökta fritidshem, men 

trots det finns det mycket läsning i miljön på Marsvinets fritidshem och i Ytterstadsskolan överlag. 

Det finns stora soffor på alla olika avdelningar och både bokhyllor, boklister och boklådor lite varstans 

i skolan, men då sofforna slukar stora elevgrupper och står i stora rumsytor, finns en risk för stök och 

höga ljudnivåer. Ingen specifik ljussättning tycks finnas så som läslampor eller dylikt.   

 
[V]i har så här boklister. Vi har en soffa och sen så har vi en boklist… där dom ser böckerna… [E]n 

väldigt liten grej så kan man göra så att man byter ut böckerna, så att det är nya böcker. Något nytt att 

titta på. Vad är det där för nånting? Så. […] Ja, men vi samlas i soffan. Då är det alltid nån som tar 

tag i nån bok. Och ibland så är ju inte det lägligt att nån, så där, ibland vill man ju komma med 

information och sånt där, men… man får inte glömma den där soffan med, dom här böckerna. För det 

är alltid. Det spelar egentligen ingen roll, tycker jag, vad man läser. Bara att man läser.  

(Berit på Marsvinets fritidshem) 

 

Berit säger under intervjun att exponeringarna regelbundet byts ut på boklisterna, vilket är positivt ur 

Dyers (2018) modell och enligt beskrivningen av hur de används, står de på lämpligt avstånd för att ge 

tillgänglighet, vilket också uppmärksammas som något positivt enligt läsmiljömodellen (Dyer, 2018). 

Marsvinets fritidshem, eller Ytterstadsskolan överhuvudtaget, kan ses som en bokrik miljö (Gambrell, 

1996) med många mjuka soffor, vilket anses viktigt ur läsmotiverande synpunkt (Dyer, 2018).  
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Att vara en bokrik miljö stämmer endast med Ytterstadsskolan som helhet. Ulrika önskar sig boklådor, 

vilket sägs finnas på Förortsskolans andra fritidshemsavdelningar. På Vesslans fritidshem finns det 

överhuvudtaget en låg tillgång till böcker, även om Ulrika säger sig uppmuntra till att regelbundet 

besöka skolans bibliotek. Liknande historier hörs av de andra deltagarna också. Att det finns likheter 

och skillnader mellan skolornas olika avdelningar är kanske inte konstigt, men på Önskebrunnens 

fritidshem, som är Lantliga skolans enda avdelning, syns de allra tydligaste kontrasterna, på en och 

samma avdelning. 

 

Under rundvandringen på Önskebrunnens fritidshem visar Diana ett rum med en lapp utanför som 
deklarerar ”Tysta rummet”. Där inne finns det en soffa och bredvid den finns en boklåda med 
frontade böcker, en sådan låda som brukar finnas på bibliotek, med syfte att barn lätt ska kunna se 
omslagen. Lådan står dock på ett sätt så att böckerna inte syns från soffan. 

På motsatt sida av rummet finns hyllor med genomskinliga plastlådor med pysselmaterial, till 
exempel flirtkulor i en och tyger i en annan. Däremellan står arbetsbord och stolar. Rummet har 
stora fönster längst med ena långsida.  

– Det är inte mycket som lockar till läsning här inne, konstaterar Diana uppgivet. Eleverna har 
möjlighet att gå och sätta sig, men rummet bjuder inte in till att sätta sig. Det ger ett rörigt intryck. 

Det ”Tysta rummet” är det som i dagsläget finns tillgängligt. Men så öppnar Diana dörren till ett litet 
grupprum och sträcker sig efter lampknappen. Med spotlights som sitter inbyggda i taket kan ljuset 
dimmas försiktigt. 

– Här kommer man kunna välja så det blir behagligt ljus, säger Diana.  

Längst ena långsidan sitter träpaneler stående på höjden. Motsatt sida är vit. I taket hänger en 
projektor riktad mot den vita väggen och högtalare. Än så länge står möblerna inplastade, 
ouppackade, men det ser ut att vara mjuka sittpuffspallar. På golvet ligger en ljuddämpande matta. 

– Man skulle kunna visa typ en regnskog och spela upp passande naturljud. Det fanns en tanke att ta 
mossa på den här väggen [Diana pekar på kortsidan där ett litet fönster sitter], men jag vet inte 
riktigt hur det blir med det. Tanken är att det ska vara autentiskt och naturnära, förklarar Diana. 

Intill dörren finns boklister, som skapar en egenkomponerad hylla, där böcker kommer kunna ställas 
fram efter önskemål och, enligt Diana, regelbundet bytas ut för att ge något nytt att titta på.  

 (Samtalspromenad med Diana på Önskebrunnens fritidshem) 

 

Kontrasterna mellan rummen är stora, sett till modellen för läsmotiverande miljö (Dyer, 2018). Trots 

att projektrummet ännu inte är klart och därför inte heller kan utvärderas kring elevernas användning 

av det, finns det mycket som tyder på att det nya rummet kommer locka mer till läsning än det gamla 

”Tysta rummet”, sett till läsmotivationsmodellen (Dyer, 2018).  

Dimensionerna i projektrummet är lagom stora för att endast sluka ett gäng elever, vilket är det 

optimala enligt den teoretiska modellen (Dyer, 2018). Rummet ligger avskilt, med egen dörr. Det gör 

redan där att ljudnivån kommer kunna hållas nere, liksom att akustiken antagligen kommer hjälpas av 

den ljuddämpande mattan, av ljudabsorberande material. Spotlightsen gör att ljussättningen kan 

justeras mer än bara att slå på och av en lampknapp, vilket annars sägs vara det enda lärarna i 

praktiken brukar kunna ändra gällande ljusets påverkan på rummets atmosfär (Dyer, 2018). Läsningen 

kommer få tillgängligheten av visuell karaktär genom boklisterna som exponerar böcker som sägs 

komma att bytas ut regelbundet. 

Vidare kan uppmuntrande attiraljer på väggarna, så som lekfulla sagobilder, stärka lusten att läsa 

(Dyer, 2018), vilket kommer kunna ske genom projektorn, men överhuvudtaget genom den naturnära 
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känslan som rummet sägs få. Slutligen är bekväma möbler, gärna med mjuka inslag, men framför allt 

med stöd för kroppen, något som nämns i teorisammanfattningen (Dyer, 2018), men som är svåra att 

uttrycka sig om när möblerna fortfarande stod inplastade. Likaså är det svårt att uttala sig om ifall 

böckerna kommer vara fysiskt lättillgängliga på nåbart avstånd från sittplatser, vilket annars 

rekommenderas (Dyer, 2018), när sittplatserna ännu inte var möblerade. 

I det ”Tysta rummet” är det mesta fel ur samma perspektiv. Rummets dimension är alldeles för stor. Det 

är visserligen avskilt, men fler aktiviteter kan pågå samtidigt i rummet än enbart läsning, vilket riskerar 

att skapa höga ljudnivåer, vilket inte är rekommenderat enligt modellen (Dyer, 2018). Ljussättningen 

finns det ingen tanke bakom i rummet. En soffa, alltså bekväm möbel med mjuka inslag, finns - med 

bra stöd för kroppen, men boklådan av visuell karaktär står på en fysiskt dålig placering. Boklådan slukar 

ganska många böcker så även om böckerna är frontade, vilket rekommenderas (Dyer, 2018) är 

exponeringarna inte helt ultimata, samt att de inte sägs bytas ut regelbundet. Pyssellådorna på andra 

sidan rummet räknas knappast in som uppmuntrande attiraljer. Dianas kommentar kan därför sägas vara 

befogad: ”Rummet ger ett rörigt intryck”.  

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka metoder fritidshemslärare, och andra verksamma 

inom fritidshem, säger sig använda i sitt läsmotiverande arbete efter den obligatoriska skoldagens slut. 

Därutöver observerades inomhusmiljön för att analyseras som möjlig läsmiljö. Resultaten 

analyserades med de övergripande begreppen läsförståelse, läsengagemang, uppmuntrande vuxna, 

läsmotivation och läsmiljö. I analysen framkom att fritidshem ofta får in läsning genom den verbala 

verksamheten, men också genom bokklubbar, läsklubbar och andra former av högläsning. 

Skolbiblioteken visade sig vara en ojämn kategori, som ibland verkade fungera bättre och ibland 

sämre ur uppmuntrande syfte, där det främst var avsaknaden av skolbibliotekarie som ansågs vara det 

största hindret, utifrån deltagarnas utsagor, men också storleken på lokalen och vad den kunde erbjuda 

för aktiviteter, utöver förvaring av böcker, utifrån utsagorna och kopplingarna till de teoretiska 

persepktiven. Detsamma gällde inomhusmiljön överlag, där de mest kreativa idéerna än så länge låg i 

planeringsstadiet och det annars fanns utrustning som inte tycktes användas på ett helt genomtänkt 

sätt, enligt observationerna som stärkts av deltagarnas berätttelser.  

I det här avsnittet kommer de analyserade resultaten återkopplas med den tidigare forskningen, där 

inre och yttre motivation togs upp, läsengagerade föräldrar, och att skapa läsmiljöer utifrån syfte.  

 

I de undersökta fritidshemmen framkommer läsning främst som ett verbalt fenomen, även i de 

bokklubbar som hålls på Vesslan och Solkatten, då dessa ofta baseras på högläsning. Ur ett 

läsförståelseperspektiv kan detta ses som sätt att sätta själva läsningen på sidan om, precis som i 

Eckeskogs (2012) avhandling med de olika lässtrategierna, där eleverna glömmer att reflektera över 

vad texten handlar om, vilket kan likställas med Roberts uttalande om elever som säger att de inte vet 

vad de själva precis läste, och då inte kan återförklara spelreglerna. För att förstå vad de själva läser, 

istället för att säga ”Jag vet inte”, eller istället för att lämna bort läsningen, som Berit säger att de 
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osäkra eleverna gärna gör, så behövs någonting mer, något som uppmuntrar. Men hur skapas 

motivation att faktiskt försöka läsa själv? 

I diskussioner om motivation brukar fokus ligga på skillnaden mellan inre och yttre motivation 

(Erickson & Wharton-McDonald, 2018, Gambrell, 1996 och Marinak, m.fl., 2015), där den inre 

motivationen lyfts som det som engagerar individen och ger förutsättningar till att, i lässammanhang, 

se läsningen som lustfylld och på så sätt skapa viljan att läsa (Marinak, m.fl., 2015). Samtidigt säger 

samma forskare att den yttre motivationen också har viktiga funktioner, som ofta glöms bort 

(Marinak, m.fl., 2015). De vardagliga, verbala, läsaktiviteter som kommit fram i den här studien kan 

sägas ha just sådana yttre funktioner. Varken spela spel efter nya instruktioner eller baka efter ett 

tidigare okänt recept är lätt att göra utan att kunna läsa, även om det går att lämna över läsandet till 

någon annan. Det de vuxna gör när de uppmuntrar eleverna till att försöka läsa dessa instruktioner kan 

således sägas vara att skapa en yttre belöning i form av att kunna spela spelet eller äta bakverket.  

Även om den yttre motivationen är viktig på sitt sätt, så är det troligast den inre motivationen som 

skapar läslust hos läsaren och viljan att självmant plocka upp en bok för nöjes skull (Marinak, m.fl., 

2015), vilket stärker den långsiktiga lusten att lära. Den inre motivationen sägs stärkas av bland annat 

högläsning, både att få läsa högt för någon och att bli läst för, samt genom att diskutera böcker 

(Marinak, m.fl., 2015), vilket är precis vad eleverna på Vesslans och Solkattens fritidshem får göra i 

både Ulrikas och Martinas olika bokklubbar och högläsningspass, liksom Roberts högläsning med 

eleverna på Smultronets fritidshem. Att växla mellan verbala aktiviteter och högläsning borde därav 

vara det bästa ur engagerande synpunkt, där det egna engagemanget hos de vuxna bör utnyttjas i högre 

grad. En läsengagerad förälder (Al Jefri & Areepattamannil, 2019 och Boerma, m.fl., 2018) kan 

jämföras med en läsande förebild (Gambrell, 1996 & Hultgren, 2017), där engagemang sägs vara 

viktigare än utbildningsnivå och egen läsvana, vilket alltså kan gälla både föräldrar och personal i 

fritidshem, som i båda fallen har möjlighet att komplettera den obligatoriska skolan om kunskap om 

läsutveckling genom engagemang uppmärksammas tydligare. 

Enligt Boerma m.fl. (2018) anses det viktigare för föräldrar att engagera sig i läsaktiviteter än att ha ett 

visst antal böcker hemma, vilket till exempel skulle kunna betyda att besöka ett bibliotek. Då behöver 

inte mängden ägda böcker vara speciellt stor men omgärdandet av böcker blir ändå centralt (Boerma 

m.fl., 2018). Om föräldrars läsaktiviteter jämförs med fritidshemmens så kan ”besöka ett bibliotek” 

innefatta utflykt till ett större kommunbibliotek, men det kräver enligt Robert mycket planering, trots 

att Smultronets fritidshem har de bästa förutsättningarna avståndsmässigt för en sådan utflykt. 

”Besöka ett bibliotek” skulle också kunna innefatta att besöka skolans bibliotek, för att slippa ha 

bokhyllor på fritidshemmen. Eleverna på Fjärilens fritidshem har en gång i veckan tillgång till en 

bibliotekarie i skolans bibliotek. Resten av veckan får de hålla till godo med de böcker som finns i 

klassrummen. Både Marsvinets elever och Solkattens elever har möjlighet att gå till ett skolbibliotek, 

som dock delas med treornas fritidshem för Marsvinets elever och med mellanstadieklubben för 

Solkattens elever. Detta innebär troligtvis att ljudnivån är svår att hålla nere, men det är svårt att uttala 

sig om när observationerna inte innefattar elevernas användning av rummet. Hur ljudnivån är kan i 

resultaten märkas på Berits uttalande om Marsvinets elever som hellre sägs välja böcker från den egna 

bibliotekshörnan. Både Vesslan och Smultronet besöker aktivt skolbiblioteket och både Ulrika och 

Robert säger sig uppmuntra till läsning under övrig tid. Men räcker det för att skapa läsengagemang?  

Det finns få synliga läsmöjligheter på något av dessa fritidshem. Utöver ett fåtal skönlitterära böcker 

synliga på avdelningarna finns det knappt något i läsväg, inte heller på väggarna, vilket motsäger 

forskning som uppmuntrar lässtimulerande väggprydnader, för den ortografiska ordförståelsens skull 

(Stanovich & Cunningham, 1992), så som visuella eller verbala uttryck (Cencic, 2017), vilket även 
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lyfts av Hultgren, m.fl. (2017) som skriver att en textrik miljö inte räcker, utan skyltning behövs för att 

väcka intresse, varför det kanske inte räcker med enbart biblioteksbesök. Avsaknaden av 

läsuppmuntran på väggarna uppges av fritidshemspersonalen bero på terminsstart, men varför ska 

uppmuntran till läsning behöva vänta tills terminen pågått ett tag? 

Avsaknaden av läsuppmuntran kan innebära att det blir svårt att upprätta ett engagemang och stärka 

elevernas motivation till läsning bara genom miljön, vilket märks åt andra hållet i den bokrika miljön 

på Marsvinets fritidshem, där eleverna tycks, enligt empirin, bra på att uppmuntra varandra, bland 

annat genom den egna lilla bibliotekshörna som avdelningen har tillgång till och genom de fysiskt och 

visuellt lättillgängliga boklister som finns uppsatta intill samlingssoffan. Där kan det istället sägas 

brista gällande lämpliga aktiviteter, för trots att avdelningen har elever som betecknas som 

”bokslukare” hålls inga regelbundna, uttalade, läsaktiviteter, vilket kan riskera att ”bokslukarna” till 

slut tappar lusten när engagemanget inte ges chans att utvecklas. Önskebrunnens fritidshem saknar 

lässtimulans i miljön, vilket Diana har jobbat på att förbättra. Dessutom saknas ett ordentligt bibliotek. 

Verksamheters miljöer uppmuntras till att anpassas efter syfte (Woolner, m.fl., 2012). Men det är svårt 

att anpassa fritidshemmets miljö efter syfte när fritidshemmet ofta är integrerat i skolmiljön. De flesta 

fritidshem använder sig av klassrummen under fritidshemstid, även när det finns tillgång till ett separat 

fritidshemsrum. Det är inte säkert att det som fungerar bäst under den situationsstyrda fritidshemstiden 

är det som passar bäst under den målstyrda klassrumsundervisningen, även om Martina hoppas på att 

den nya möbleringen i ett av deras klassrum, som möblerats på klasslärarens initiativ, kommer fungera 

så bra som det tycks verka för båda undervisningsformerna. Bara tiden kan utvisa det. 

Frågan är om det verkligen behövs en viss möblering på fritidshemmet som skiljer ut sig från ”vanlig” 

klassrumsmöblering? På Vesslans fritidshem slänger sig eleverna i den soffa som finns, eller tar med 

böcker ut på skolgården och där hittar läsbara platser. Berits elever går till bibliotekshörnan eller 

rycker åt sig en bok i samlingssoffan, Martinas elever går till biblioteket som delas med fritidsklubben 

och Sofias elever tar på sig hörselkåpor när de vill skärma av sig från de andra lugna elever, medan 

Roberts elever ligger på mattan eller sitter vid de bord som finns. Det är möjligtvis på Önskebrunnens 

fritidshem som det organisatoriska, med stora elevgrupper och liten personalstyrka, blir för 

påträngande, utifrån Dianas kommentar om att eleverna har möjlighet att gå och sätta sig i den soffa 

som finns, men att den inte bjuder in till det, vilket har varit anledningen till att Diana har drivit 

projektet med det nya, ännu inte färdigställda, rummet. De läsengagerade eleverna tycks således lösa 

lässituationen efter de förutsättningar som finns, men vad händer med de elever som inte räknas in 

som läsengagerade elever, när det bara satsas på de som klarar sig själva?  

De grupprum som finns mellan flera skolors klassrum skulle kunna göras om till reading nooks, 

inspirerade av de nooks som Dyer (2018) beskriver i sin doktorsavhandling. Sådana nooks skulle 

kunna stödja både klassrumsundervisningen och fritidshemsverksamheten. Grupprummen är redan 

avskilda från klassrummen, med en dörr, men lättåtkomliga från övrig undervisning. Att det är avskilt 

kan hjälpa lite mot ljudnivån från klassrummet, framför allt om tanken är att två-fyra elever läser för 

varandra där inne, medan de mer lässäkra eleverna läser tyst inne i klassrummet, då behövs kanske 

inga ljuddämpande material, även om det annars förespråkas (Dyer, 2018).  

Flera av grupprummen hade redan en soffa, det vill säga en mjuk och bekväm sittplats. Boklister av 

visuell och fysisk karaktär på nåbart avstånd skulle kunna sättas upp, vilket till viss del hjälper mot att 

rummen idag är helt vita, genom att bokomslagen får ge färg åt rummet.  

Poängen är att en sådan nook skulle kunna användas i läsmotiverande syfte under hela dagen. Under 

skoldagen kan rummet användas för att träna lässtrategier, så som avkodning och språkförståelse eller 
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genom strategimodellen med cowboys, apor, detektiver och spågummor (Eckeskog, 2013), och under 

fritidshemtiden kan rummet användas för att bläddra och titta i böcker, för att uppfylla läroplanssyftet 

att "ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila" (Skolverket, 2019, s. 23).   

I slutänden hänger dock inlärningen ihop med lärarens förmåga att lära ut, vilket innebär att en 

förändring i miljön inte nödvändigtvis behöver påverka inlärningen (Woolner, m.fl., 2012). Vuxnas 

aktiva stöd är viktigt i skapandet av läsande barn (Hultgren, m.fl., 2017), men just därför behöver 

läraren och skolledningen (Cencic, 2017) vara medvetna om vilka konsekvenser miljön bidrar med för 

att förenkla läsinlärningen hos eleverna istället för att bli ett hinder som försvårar lärarens uppdrag.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Om föräldrar ska utbildas och uppmuntras till att engagera sina barn i motiverande lek och sång, så 

som Al Jefri och Areepattamannil (2019) samt Boerma m.fl. (2018) rekommenderar, och skolan ska 

satsa på lässtrategier, så som kursplanen i svenska (Skolverket, 2019) uppmanar, samtidigt som 

fritidshemmet ska komplettera både hem och skola, då kan det sägas finnas en logisk lucka i de 

styrdokument som bara pekar fritidshemslärarna mot att på sin höjd ”samtala om olika typer av texter”  

(Skolverket, 2016a, s. 19), trots att läsning anges som viktigt i kommentarmaterialet. Därav är studiens 

resultat av stor vikt då resultaten visar att det inte alls behöver vara särskilt krångligt att komplettera 

skolan i frågan om läsning, om det bara läggs ner lite mer tanke och medvetenhet kring 

läsmotiverande arbetssätt. Genom bokklubbar, aktivt användande av skolbibliotek, med läshörnor och 

läsengagerade lärare, kanske det går att locka även de där eleverna som annars räknas till gruppen 

”läsovana”. De som snart fyller nio år och som snart kommer att tappa läsningen, mot all lockande 

kommunikativ digitalisering som Statens medieråd (2019) visar att eleverna hellre lägger sin fria tid 

på. Böcker kan också vara kommunikativa och läsning kan då också vara verbal, enligt studiens 

resultat. Med engagerade vuxna och uppmuntrande miljöer kan fritidshemmen skapa engagerade 

elever, sett till de teoretiska perspektiven som här har lyfts fram. Så vad är det som hindrar 

fritidshemspersonalen, egentligen? De som medverkat i studien säger att det är det organisatoriska 

med stora barngrupper i förhållande till låg personaltäthet som är det största hindret till att jobba 

motiverande med läsning, men samtidigt visar resultaten av den här studien att det går att få in läsning 

ändå och att ett medvetet förhållningssätt är det som bäst stärker både engagemanget och motivationen 

hos eleverna att själva plocka upp en bok och vilja läsa. Att säga att läsning inte sker aktivt på 

fritidshemmet är således mest en omedvetenhet, vilket gör att studiens syfte att lyfta fram metoder som 

fritidshemspersonal säger sig använda kring läsmotiverande arbetssätt har stor betydelse för att skapa 

medvetenhet inom praktiken och hos professionen. 

Slutsatser 

I analysen framkommer det att läsning kan smygas in i det vardagliga samtalet på fritidshemmen utan 

att det talas högt om just läsning. Detta kan ske genom spel, bakning och andra verbala aktiviteter. 

Läsning kan också erbjudas som en aktivitet med både fysiska och estetiska komplement, vilket visat 

sig locka även de mer läsovana eleverna, samtidigt som dessa aktiviteter ofta är frivilliga och därför 

riskerar att förstärka ett glapp mellan läsvana och läsovana elever. Läsmiljöerna på fritidshem skulle, 

enligt analysen, behöva utvecklas då dessa genom sin bara existens kan stärka läsmotivationen hos 

eleverna. Utvecklandet gäller både användandet av skolbibliotek och hur miljöerna utformas med 

soffor och bokhyllor. Den här studien har kunnat visa stora brister i aktivt läsmotiverande arbete även i 
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de miljöer som har tillgång till böcker och läsmöjligheter, samtidigt som elever som redan är 

motiverade till läsning stärks av uppmuntrande miljöer.  

Engagerade elever kan uppmuntra varandra och engagerade vuxna kan locka eleverna genom 

bokklubbar, eller bara genom sitt genuina intresse för läsning. Studien har visat att det finns en poäng 

med att även ha engagerade vuxna i läsmiljöerna, så som en skolbibliotekarie som finns tillgänglig 

även på fritidshemstid, då personalen på fritidshemmen har svårt att hinna med, på grund av allt annat 

de förväntas göra enligt styrdokumenten. De största hindren för läsning på fritidshemmen som 

deltagarna uttalat är organisatoriska, med stora barngrupper och liten personalstyrka. Samtidigt visar 

resultaten att det går att få in läsning ändå. Därför finns det viktiga poänger med att göra läsning till ett 

mer prioriterat område på fritidshemmen. 

Enligt fritidshemmets läroplan (Skolverket, 2019, kapitel 4) behöver inte fritidshemmet erbjuda annat 

än samtal om texter, vilket de lätt kan få in i den vardagliga, verbala, verksamheten. Utifrån Gambrells 

(1996) engagemangsmodell kan de fyra benen; motivation, kunskapsrikedom, social interaktion, och 

strategier, anses uppfyllda genom verbalt arbete, men bara för de elever som väljer att läsa under dessa 

aktiviteter och inte lämnar bort läsningen till någon annan. För att komplettera hem och skola finns det 

därför viktiga poänger med ett medvetet läsmotiverande arbetssätt, som den här uppsatsen försöker 

lyfta fram. Matteuseffekten (Stanovich, 1986) kan visserligen ifrågasättas om den existerar, om det 

finns någon effekt att prata om. Men oavsett om det finns någon egentlig Matteuseffekt eller inte så 

säger det sig självt att det krävs tillgång till texter för att lära sig läsa och att den som ska lära sig läsa 

måste ha någon form av vilja eller motivation för att ta till sig bokstäverna. Att lämna bort texten och 

säga Jag kan inte lär knappast hjälpa, vilket gör att de engagerade vuxna, läsande 

förebilder (Gambrell, 1996 och Hultgren, 2017) och möjliggörare (Hultgren, m fl., 2017), behövs.   

Ur miljösynpunkt finns det många attiraljer att möblera med, så som boklådor och boklister och soffor, 

som ofta redan förekommer på avdelningarna, men med ett mer medvetet möblemang kan 

motivationen öka än mer hos eleverna, istället för att motarbeta det som dessa attiraljer annars kommer 

med gratis. Det finns mycket kvar att göra, men bara genom att rikta blicken lite mer medvetet mot 

läsning kan fler upptäcka och förstå hur läsning kan bidra till det fortsatta lärandet. 

Vidare forskning 

De fritidshem som har presenterats i den här studien har varit för elever i årskurs F-3, det vill säga 

ålder 6-9 år. I rapporter som Ungar & Medier (Statens medieråd, 2019) menas det på att läsintresset 

sjunker från ungefär 9 års ålder, även bland de som klassats som läsintresserade tidigare. Därför skulle 

en liknande studie som den här kunna göras med inriktning på så kallade fritidsklubbar, som riktar sig 

till ålder 9-12 år. Där skulle troligtvis miljön vara än mer viktig ur uppmuntrande och motiverande 

utgångspunkt då fritidsklubbar tillskillnad från fritidshem ofta är öppna verksamheter dit eleverna får 

komma om de vill, vilket kan göra det svårare att jobba mot långsiktiga mål. Förslaget är att göra 

samtalspromenader med elever som brukar utnyttja de öppna verksamheterna och på så sätt få deras 

syn på vad som motiverar dem till läsning.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Informationsbrev 

 
  Stockholm 2019-09-05 

 

Hej fritidshemslärare på X-skolan! 

 

Jag heter Malin Lundgren och är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms 

universitet. Under denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer handla om läsfrämjande 

arbete på fritidshem. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua dig på fritidshemmet någon gång under vecka 
37-39, 2019. Vid detta tillfälle vill jag intervjua dig i den miljön där du arbetar, med hjälp av anteckningar 
och ljudupptagningar via diktafon.  
 
I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att personalens, fritidshemsavdelningens och skolans identitet inte 
avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett. Denna blankett 
kan återlämnas till mig under intervjutillfället, som bokas in vid skriftligt godkännande mejlledes.  
 
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig som student eller min handledare 
vid Stockholms universitet. 
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Malena Janson (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-XX XX XX 
Mailadress: mail@mail.com 
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Bilaga 2: Frågeschema & Observationsschema 

 
Frågeschema 

1. Bakgrundsfrågor: 

1. Vad har du för utbildning/yrkestitel? 

2. Vilken åldersgrupp jobbar du med? 

3. Hur många elever går på avdelningen? 

 

2. Läsning: 

1. Hur arbetar ni med läsning på ditt fritidshem? 

2. Hur skulle du vilja arbeta med läsning om du fick önska fritt? 

3. Hur skulle du beskriva barnens läsmotivation på din avdelning?  

4. Används annat än fysiska böcker för läsning? 

5. Utnyttjas skol- och/eller kommunbibliotek i fritidshemsverksamheten? 

  

3. Professionen: 

1. Vilka möjligheter anser du att det finns för läsfrämjande arbete utifrån styrdokumenten? 

2. Vilka hinder anser du att det finns för läsfrämjande arbete utifrån styrdokumenten? 

 

4. Övrigt: 

1. Övriga frågor/funderingar/tillägg på temat 

 

Observationsschema/samtalsfrågor 

1. Avdelningens möjligheter: 

1. Hur ser fördelningen av rum ut?  

2. Möbler för läsning: 

1. Finns det någon ”läshörna”/Hur används den? 

3. Möbler för litteratur: 

1. Hur många hyllor finns det, vilken storlek, osv? 

4. Vad syns? 

1. Vilken typ av böcker syns? Fack- eller skönlitteratur? 

2. Övrig typ av läsuppmuntran, väggprydnader, mm?
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