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Abstract  

 

Title: Reading in after-school recreation centre – a study about strategies and conditions for the 

purpose of creating reading students 

Key words: after-school recreation centre, reading, enviromental psycology, theory of 

socioculturality, books, gender, socioeconomic conditions, strategies 

 

In a context where Swedish students reading comprehension and motivation for 

reading books are in decline this study examines whether after school centers are part of the 

problem - or a part of the solution.  

The study is based on interviews with recreation staff and observations of the after 

school centers environment. The material is then analyzed on the basis of socio-cultural and 

environmental psychological starting points. These theories are based on assumptions that 

language development is created through the interaction between people in a cultural context 

and that pupils identification process is also created from the environments they inhabit.  

Overall, one can say that this study confirms some of what previous research has 

concluded. The employees at the recreation centers is not working so consciously and 

strategically with reading which probably leads to an unchanged interest in reading among 

pupils. Pupils reading habits at home thus control who becomes most avid readers which 

generally strengthens the gap between socio-economic groups. This investigation shows that 

the respondents are well aware of both policy documents and relevant research on the 

importance of reading. The reason they do not work actively to interest students in reading, 

according to them has to do with environmental factors such as group sizes and problems with 

the layout of rooms. 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Läsning på fritidshem – en studie om strategier och förutsättningar för att skapa läsande 

elever 

Nyckelord: Fritidshem, läsning, miljöpsykologi, sociokulturell teori, böcker, kön, 

socioekonomiska förutsättningar, strategier 

 

 I en kontext där svenska elevers läsförståelse och motivation till läsning av böcker 

sjunker vill jag med den här studien undersöka huruvida fritidshemmen är en del av problemet 

med att barn och ungdomar läser allt mindre – eller en del av lösningen. 

 Studien utgår från intervjuer med fritidshemspersonal och observationer av 

fritidshems inomhusmiljö. Materialet har sedan analyserats utifrån sociokulturella och 

miljöpsykologiska utgångspunkter. Dessa teorier grundar sig i antaganden om att språklig 

utveckling skapas via interaktion mellan människor i en kulturell kontext samt att elevers 

handlingar och identitetsskapande även skapas utifrån de miljöer de vistas i. 

Övergripande kan man säga att min studie bekräftar en del av det som tidigare 

forskning har kommit fram till. Personalen på fritidshemmen arbetar inte så medvetet och 

strategiskt med läsning vilket troligtvis leder till ett oförändrat intresse för läsning hos eleverna. 

Elevernas lästradition hemma får således styra vilket gör att klyftor mellan socioekonomiska 

grupper generellt förstärks. Samtidigt visar min undersökning att mina respondenter är väl 

införstådda i både styrdokumenten och relevant forskning kring vikten av läsning. Orsaken till 

att de inte arbetar aktivt med att intressera elever för läsning har enligt dem att göra med 

miljömässiga faktorer som bland annat barngruppernas storlek och lokalernas utformning. 
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1. INLEDNING 

1.1|Introduktion och bakgrund 

Even though we live in this supposedly hyperconnected world, it’s very easy to feel like no 

one ever really hears you or understands you, great books help you understand, and they help 

you feel understood – John Green 

(Martin 2015) 

Med det här citatet lyckas författaren John Green illustrera vilken viktig kraft böcker 

kan vara för oss människor och inte minst för ungdomar och barn. Han lyfter även upp hur 

aktuellt det fortfarande är med läsning trots att vi lever på 2010-talet. Med hjälp av läsning har 

vi möjligheten att förflytta oss och utforska andra platser och sammanhang – allt genom språ-

kets konst och vår egen fantasi. Vi utvecklar vår förmåga att skapa inre bilder av den text vi 

läser, vi bygger på vårt ordförråd, sätter oss in i andra perspektiv och blir mer bildade. 

Det är dock inte en självklarhet att alla har en naturlig lust till att läsa. De senaste 

resultaten från PISA (Programme for International Student Assessment ) och PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study) har visat på en negativ trend vad gäller svenska elevers 

läsförståelse och framför allt elevers motivation till läsning av böcker. Forskning visar att elever 

lär sig mer om de är engagerade i sin läsning och de elever som läser på sin fritid visar sig även 

göra bättre ifrån sig i skolans övriga ämnen (Roe 2014, s. 53-56). Ett medvetet och strategiskt 

arbete med läsning i fritidshemsverksamheten kan således leda till bättre resultat, inte bara för 

elevers läsförståelse. 

 Läsfrämjande projekt för barn och unga drivs på flera fronter runt om i landet. Exem-

pel på det är Akademibokhandelns läsborgarmärke som är tänkt att motivera och inspirera barn 

att läsa böcker. Läs för mig pappa är en kampanj som fackföreningsrörelsen driver med stöd 

från Kulturrådet och riktar sig till manliga föräldrar och deras barn med syftet att stimulera 

gruppen män utan akademisk utbildning att läsa för deras barn eftersom det är en grupp som 

generellt läser mindre. De här kampanjerna möjliggör förändring framför allt för de som inte 

har en lästradition hemma att faktiskt börja läsa. En funktion som även fritidshemmen skulle 

kunna fylla. 

Redan i inledningen av De allmänna råden för fritidshem poängteras vikten av att det 

ska finnas möjlighet för elever att dra sig undan från livliga aktiviteter till avskildhet och lugn 

för att vila och exempelvis kunna läsa en bok (Skolverket 2014, s.18). Med min egen erfarenhet 

av att tidigare ha arbetat som barnskötare på förskolor och fritidshem vet jag att det målet ibland 

kan vara svårt att nå. Som personal har man begränsade ytor att arbeta med och oftast stora 



2 

 

barngrupper som gör att det kan vara svårt att skapa de här lugna inomhusmiljöerna, speciellt 

under så kallad fri lek när barnen själva får välja sysselsättning. 

Miljöerna som eleverna och personalen vistas i är i stora drag avgörande för vilka 

aktiviteter som är praktiskt möjliga att utföra där. I De allmänna råden för fritidshem skriver 

Skolverket att forskare är eniga om att de miljöer som bjuder in till interaktion med jämnåriga, 

med bildade vuxna och erbjuder en stimulerande och inspirerande miljö i större utsträckning 

skapar elever som utvecklar sina kunskaper och blir mer motiverade till att lära sig mer (Skol-

verket 2014, s. 13). I en tid där svenska barns läsförmåga dalar skulle fritidshemmet därmed 

kunna vara en viktig plats för att väcka intresset för läsning och för böcker.  

 

1.2|Syfte och frågeställningar 

I en kontext där elevers läsförståelse och motivation till läsning av böcker sjunker 

vill jag med den här studien undersöka om fritidshemmen är en del av problemet med att barn 

och ungdomar läser allt mindre – eller en del av lösningen. Jag kommer därför undersöka hur 

arbetet med läsning på fritidshemmen ser ut i praktiken och om miljöerna är anpassade för 

läsning. Förhoppningen är att mina resultat kan visa på vägar framåt genom att lyfta upp såväl 

problem, eventuella lösningar samt goda exempel. Genom att utgå både från det sociokulturella 

och det miljöpsykologiska perspektivet täcker jag in två grupper av faktorer som enligt 

forskningen spelar avgörande roll för elevers utveckling. Ambitionen är att hitta exempel på 

hur personalens arbetssätt och lokalernas utformning påverkar elevers läsning samt dra 

slutsatser genom att analysera mina resultat utifrån ovan nämnda teorier. Eftersom pojkar eller 

elever som tillhör socioekonomiskt utsatta grupper generellt anses läsa i lägre grad än andra 

kommer jag även att särskilt undersöka om det finns en medvetenhet hos personalen kring det 

samt om de arbetar strategiskt för att vända trenden. 

 

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

 På vilket sätt arbetar personalen på de utvalda fritidshemmen med att intressera elever 

för läsning? 

 Hur är inomhusmiljön på de utvalda fritidshemmen anpassad till att elever ska kunna 

läsa? Enligt personalen? Enligt egen observation? 

 Finns det ett strategiskt arbete i verksamheten för att få pojkar eller de elever som tillhör 

utsatta socioekonomiska grupper att intressera sig för läsning? 
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1.3|Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

För att analysera mina empiriska resultat har jag valt att bland annat använda mig 

av den sociokulturella teorin som har sitt ursprung hos den ryske psykologen Lev S Vygotskij 

och är ett perspektiv med många anhängare inom discipliner som pedagogik såväl som 

psykologi. Teorin utgår från att människan formas och utvecklas utifrån framför allt 

interaktionen i de sociala, historiska och kulturella kontexter som hon lever där språket är en 

nyckelfaktor för människans integrering i samhället (Svensson 2009, s. 32-33). Skolan och 

fritidshemmet är som ett andra hem för många elever och har således förmågan att forma deras 

språkmässiga utveckling genom praktiker som främjar läsning.  

Vygotskij delar upp hur han ser på kommunikation i två delar. Enligt honom är 

kommunikation någonting som sker mellan personer och inom oss. Han kallar den 

kommunikation som sker mellan individer för interpsykologiska funktionen och den som sker 

som en monolog inom individen för den intrapsykologiska funktionen. Jag har tolkat hans teori 

om detta som att läsning är en del av den intrapsykologiska funktionen eftersom det är 

någonting som sker inom en, i tanken. Att kunna läsa och kommunicera utgör en viktig 

demokratisk funktion för oss människor anser Vygotskij. Med hjälp av läsning får vi människor 

tillgång till samhälleliga debatter, bibliotek och arkiv med mera (Säljö 2014, s. 189).  

Ett grundantagande i Vygotskijs sociokulturella teori är att vi föds med språket 

och att de sociala interaktionerna vi får uppleva som barn blir viktiga för den språkliga 

utvecklingen. Om vi redan från när vi är små får bekräftelse och ifrågasätts genom språket i en 

miljö som är kulturellt betingad och där det finns personer som är före en själv i den språkliga 

utvecklingen kommer den språkliga utvecklingen att blomstra. Språket som barn möter under 

deras småbarnsår påverkar deras ordförråd och begreppsbildning och om de får uppleva mycket 

som är intressant att prata om leder även det till att de utvecklas språkligt (Svensson 2009, s. 

33-34). 

För Vygotskij och den sociokulturella teorin är språket och tanken åtskilda. Det 

innebär att de inte bör uppfattas som sammansvetsade utan någonting som en kan utvecklas 

olika mycket inom. Språket och tanken är inte heller statiska, utan någonting som snarare bör 

ses som en pågående process. Beroende på olika påverkningsfaktorer under livets gång kan 

färdigheter inom språket och tanken därmed gå som i vågor (Vygotskij 2010, s.129). Man kan 

till exempel tänka intellektuellt men inte ha förmågan att sätta ord på sina tankar (Vygotskij 
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2010, s. 397).  Det är därmed någonting som fritidshemspersonal bör ta till sig till sin 

verksamhet för att ge elever verktyg att utveckla båda delarna. 

För att lära oss språk menar Vygotskij att man kan ta hjälp av olika hjälpmedel 

som Vygotskij kallar för artefakter. När elever ska lära sig läsa kan böcker vara exempel på 

sådana artefakter och för att lära sig att använda de kan det vara till en fördel att vänja sig in i 

de miljöer där artefakterna får mening. I min tolkning av detta behöver alltså elever vara i 

miljöer där böcker ställs fram, används och pratas om för att själva förstå och använda dem 

(Löfstedt 2008, s. 40). 

Läsning är en socialkulturell aktivitet som medierats till att människor bildar sig 

ännu mer inom tex det sociala och emotionella – områden som står i fokus på fritidshemmet. 

(Säljö 2014, s. 187). I bildlig mening blir omvärlden större vart efter som perspektiven man 

som läsare får ta del av blir fler. Ordförrådet fylls på med nya ord. I början använder vi 

generaliserande ord men i takt med att språket byggs på desto mer ord uppkommer och det går 

att uttrycka sig mer precist för att göra sig förstådd (Vygotskij 2010, s. 396). 

 

1.3.2 Miljöpsykologisk teori 

Miljöpsykologin, som tidigare kallades för arkitekturpsykologi, behandlar hur 

miljön påverkar människans beteenden och används bland annat i planering och utformning av 

platser där människor befinner sig. Rummet används som ett centralt begrepp och syftar till de 

inramade ytor som vi människor befinner oss i. I den bemärkelsen innefattar begreppet inte bara 

inomhusliga rum med väggar och tak utan även exempelvis torg, gator och lekplatser (Küller 

2007, s. 17-20). I den här undersökningen kommer fritidshemmens rumsliga miljö att stå i fokus, 

mer specifikt de miljöpsykologiska faktorer som kan kopplas till läsning.  

Anhängare av det miljöpsykologiska perspektivet visar på hur utformningen av 

de miljöer som människor vistas i påverkar hur de beter sig. Med begreppet miljö menas då den 

rumsliga miljö som finns på till exempel ett fritidshem. Utformningen av en fritidshemsmiljö, 

som ju kommer stå i fokus för den här uppsatsen, syftar till exempel på planlösning, hur man 

valt att möblera och vad som syns, inte syns och finns tillgängligt för de som vistas där. Enligt 

pedagogikforskaren Elisabeth Nordin Hultmans tolkning av miljöpsykologi formas elevers 

identitet, agerande och handlingsmönster av de miljöer som de vistas i (Nordin Hultman 2010, 

s. 50-51). Hon menar att fritidshemsmiljön styr vilka aktiviteter som undermedvetet kommer 

att vilja utföras av elever. Om en miljö är lik en hemmamiljö kommer barnen agera och handla 

mer likt så som de gör hemma och vice versa. Miljön reproducerar på så sätt barns agerande 
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och de som utformar miljön får därmed makt över hur verksamheten kommer att se ut. Det 

betyder inte att fritidshemsmiljöer med många olika aktivitetsmöjligheter är optimala. Enligt 

Nordin Hultman dras elever undermedvetet till de redskap som tillåts vara i fokus. Enligt det 

miljöpsykologiska perspektivet skapar miljön på det sättet subjekt eftersom det som får stå i 

fokus och det som inte får synas signalerar olika normer till elever. På så sätt skapas 

förväntningar och föreställningar som identiteter formas av (Ibid 2010, s. 50-51). Det ansluter 

till mitt syfte om att studera fritidshemsmiljöers anpassning till läsning. I studien kommer jag 

därför bland annat att undersöka vilken roll böcker får spela i elevers vardagliga miljö och hur 

det kan påverka deras identitet som läsare. 

 

1.4|Tidigare forskning 

Den här studien ingår i det fritidspedagogiska forskningsfältet och mer specifikt 

behandlar uppsatsen de spektrum som har att göra med barns språkinlärning via läsning samt 

miljöns påverkan på barns inlärning och identitetsskapande. Därför har relevant tidigare 

forskning kategoriserats utifrån de indelningarna för att tydliggöra i vilken kontext jag läser de 

olika verken. 

 

1.4.1 Barn och läsning 

En viktig utgångspunkt när det gäller barn och läsning som den här studien tar 

avstamp i är de internationella mätverktygen PISA (Programme for International Student 

Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). PISA mäter 15-

åringars kunskaper inom bland annat läsning. PISAs resultat är relevanta eftersom det visar på 

var eleverna på fritidshemmen kan vara i utvecklingen när de slutar grundskolan. Projektet 

PIRLS utförs var femte år och undersöker 9-åringars läsfärdigheter. PIRLS resultat blir därmed 

mer direkt relevant för den målgrupp jag studerar. Sist i delkapitlet redogör jag även för tidigare 

forskning om strategier för hur lärare kan väcka intresse för läsning som är en central del för 

mitt självständiga arbete. 

Den senaste PISA-undersökningen på 15-åringars läsfärdighet gjordes 2012 och 

visar på en fortsatt nedgående spiral för den svenska skolan. I jämförelse med de andra 64 

länderna inom OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) var Sveriges 

resultat på plats 38 vilket är en försämring från tidigare år (Skolverket 2013, s. 139).  Astrid 

Roe, norsk språkforskare, har skrivit om hennes arbete med PISA-testerna i sin bok Läsdidaktik 
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– efter den första läsinlärningen. Hon skriver bland annat att en förutsättning för inlärning är 

att ha goda färdigheter inom läsning. Om elever skulle läsa mer på fritiden och underförstått 

känna sig engagerade i sin läsning skulle de även få en enklare ingång i skolans andra ämnen 

och bättre resultat (jfr Roe 2014, s. 54). Även om Roe har analyserat resultaten för norska elever 

är det fullt applicerbart på en svensk kontext eftersom norska elevers resultat och skolgång är 

väldigt lik de svenska. Undersökningen har bland annat visat att det fortfarande skiljer sig i hur 

mycket man läser utifrån vilken socioekonomisk grupp man tillhör samt om man är flicka eller 

pojke. Däremot visar Roe inte en svartvit bild, hon lyfter upp nyanserna. Resultaten behöver 

till exempel inte betyda att de från en utsatt socioekonomisk grupp automatiskt läser färre 

böcker och har lägre läsfärdigheter just för att de tillhör den gruppen – främst handlar bristen 

på läsning om elevers inställning till läsning är positiv eller negativ. Roe menar att om lärare 

kan ändra elevers negativa spiral och få dem att intressera sig för läsning kan läsfärdigheterna 

och inlärningen i de andra skolämnena också öka (Roe 2014, s. 53-56). 

I skrivande stund, våren 2016, genomförs PIRLS-projektet igen för fjärde gången. 

Den senaste rapporten som finns att tillgå är därför från 2011. Den visade att svenska elever i 

årskurs 4 har bra läsfärdighet om man jämför med andra länder som deltog i studien men att 

utvecklingen är negativ (Skolverket 2012, s. 6). I huvudrapporten fokuseras även skillnaden i 

läsförmåga för de elever som tillhör en sociokulturellt utsatt grupp och de som tillhör bättre 

situerade grupper. Det har visat sig att hemförhållandena är viktiga för elevers prestationer i 

läsning och tillgång till böcker, ett lugnt rum och liknande kan då avgöra. Resultaten från 2011 

visar att det i genomsnitt skiljer 46 poäng mellan elever med lägre grad och högre grad av 

hemresurser (Skolverket 2012, s. 41). Det har dragits slutsatser att det behöver arbetas mer från 

skolans sida för att kompensera hemförhållanden och samverka med hemmen för att kunna 

påverka elever från lägre situerade socioekonomiska förhållandens intresse och motivation för 

läsning (Skolverket 2012, s. 83-84). Flickor och pojkars färdigheter inom läsning skiljer sig 

också men de senaste resultaten visar att flickor försämras i snabbare takt vilket betyder att 

glappet mellan könen minskar (Skolverket 2012, s. 9). 

Det som lärare gör avspeglar sig på eleverna. Om lärarna visar att de är 

intresserade av att läsa kommer det även bli mer intressant för eleverna är en tes som Daniel 

Pennac, pedagog och författare har (Roe 2014, s. 175). Han omhuldar högläsning som redskap 

för att få elever att komma över tröskeln att börja läsa. Pennac påpekar att högläsning inte bara 

är ett effektivt sätt att arbeta med de yngre åldrarna utan att det även fungerar på äldre. Han 

beskriver att de äldre tillslut ofta tröttnar på att få texten uppläst av någon annan och tar då tag 
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i läsningen själva. Men vägen dit kan vara svår och då kan det vara skönt att lyssna till 

högläsning i början (jfr Roe 2014, s. 175). Högläsning är ofta den första kontakten barn har med 

litteratur och om det kopplas ihop med en bra känsla kan det påverka hur elever senare ser på 

läsning. Den vuxnas entusiasm och inlevelse kan då föras vidare till barnen (Statens kulturråd 

2015, s. 43). Något som också visat sig ha en positiv effekt på elevers läsutveckling och vidare 

motivation är att få delta aktivt i bokcirklar där en bok eller utdrag ur en bok diskuteras med 

klasskamrater eller lärare (Roe 2014, s. 178). Om lärarna dessutom tar sig tid till att se och 

lyssna på barnen kan de rekommendera böcker enskilt till eleverna för att de ska kunna få läsa 

om någonting som de är intresserade av. Studier visar att om man har lyckats läsa ut en bok 

ökar motivationen till att fortsätta läsa så det gäller att ta sig över det första hindret (Roe 2014, 

s. 173). 

 

1.4.2 Miljöns påverkan  

Drivkraft och engagemang är nyckeln till att vilja läsa på eget bevåg och det finns 

olika sätt som lärare kan arbeta med detta i den dagliga verksamheten (Roe 2014, s. 51). Miljöer 

som möjliggör att elever kan koncentrera sig på det de läser är en av de avgörande faktorerna 

för att eleverna ska kunna bygga på deras förmågor att förstå, tolka och dra slutsatser av det de 

läser (Roe 2014, s. 33). Att det finns olika möjligheter till läsning är också bra. Det kan handla 

om att fritidshemmet har olika böcker men också broschyrer, faktaböcker och tidningar som 

elever själv önskat som visar på att de har valmöjligheter (Roe 2014, s. 169). 

Anneli Hippinen Ahlgren är forskare inom barn- och ungdomsvetenskap och har 

uppmärksammats i bland annat Lärarnas nyheter för hennes forskning om miljön som 

didaktiskt verktyg (Larsson 2015). Hon förespråkar bland annat ommöblering som strategi för 

inspiration och inlärning. Ommöblering kan bland annat handla om att i ställtiden mellan skoltid 

och fritidstid bygga upp konstruktioner av tex Lego för att locka elever som vanligtvis inte leker 

med Lego att göra det (Hippinen Ahlgren 2014, s. 99). Den här strategin tolkar jag även går att 

applicera för att få elever att bli intresserade av läsning. Placering av böcker eller att det står 

nya böcker i bokhyllan för blickarna dit och lockar på det sättet elever till att läsa. Strategin är 

därmed att sätta något i fokus i miljön och då kommer elevernas blick automatiskt dras dit. 

Vidare skriver Hippinen Ahlgren om att det krävs en professionell kunskap för att 

kunna ge eleverna en så givande pedagogisk miljö som möjligt. Profession kring bland annat 

hur grupper fungerar, hur elever formar sin identitet och hur användande av de fysiska ytorna 

kan fungera didaktiskt (Hippinen Ahlgren 2014, s. 104-105). När fritidshemspersonalen 
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använder sig av de kunskaperna och arbetar med miljön har de enligt Hippinen Ahlgren en stor 

möjlighet till att påverka elevernas inlärning, lek och ge dem en meningsfull fritid (Hippinen 

Ahlgren 2014, s. 107). 

Thorbjörn Laike, docent i miljöpsykologi vid Lunds universitet, skriver i 

antologin Svensk miljöpsykologi om inomhusmiljöns påverkan på barns välbefinnande (Laike 

2007, s. 125). Han redogör bland annat för tidigare forskning som han tagit del av inom 

miljöpsykologin och att det var i samband med industrialiseringen som man började undersöka 

hur en uppväxt på daghem kontra hemmet hade för påverkan på barnet. Då var det många 

resultat som stödde att miljön på daghem inte hade någon märkbar påverkan på barns 

färdigheter inom det emotionella, sociala och kognitiva. Nu när förskola har blivit norm har 

forskning på miljöns påverkan på barn istället kommit att handla om jämförelser mellan 

förskolor för att se vad de olika miljöerna kan ha för inverkan på barnens utveckling och 

inlärning (Laike 2007, s. 126). 

Många studier är centrerade kring de sociala interaktionerna och den sociala 

miljön på förskolor där bland annat nivån på personalens utbildningsbakgrund visar sig vara 

avgörande för hur barn utvecklas. När det forskats på stressnivå hos vuxna och barn på 

förskolan har det visat sig att personaltäthet och stressnivå har ett tydligt samband där för få i 

personalen höjer stressnivån och vice versa (Ibid 2007, s.126). Om det är trånga lokaler har det 

visat sig bidra till olika beteendestörningar. När det är en lugn stämning utan prestationskrav 

och tvång blir elever i större grad intresserade av att samarbeta med varandra. Men mycket är 

beroende på vilka slags elever det handlar om. Undersökningar har bland annat visat på att 

elever med autism tycker om inomhusmiljöer som är avskalade och med få alternativ mellan 

aktiviteter medan det motsatta har en positiv inverkan på elever som är hyperaktiva (Laike 2007, 

s. 127).  

 

1.5|Metod 

 Den här undersökningen är en kvalitativ studie som baseras på data insamlad med 

hjälp av fem intervjuer och observationer. Intervjuerna är gjorda med personer med olika 

yrkestitlar men som alla har gemensamt att de arbetar på fritidshem. En är barnskötare (Livia), 

två är fritidspedagoger (Gunhild och Kristoffer) och två är grundlärare mot fritidshem (Ines och 

Mira). Eftersom syftet med att intervjua respondenterna framför allt har varit att få svar på hur 

deras verksamhet ser ut har det inte varit särskilt relevant att rikta mig till enbart en yrkestitel. 
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Såväl personalens som skolors och avdelningars namn är fingerade för att garantera anonymitet. 

Observationerna är gjorda på de fritidshemsavdelningar där respondenterna arbetar. För att få 

en så fyllig bild som möjligt av hur det kan se ut på olika fritidshemsavdelningar i Stockholms 

län har jag sökt mig till geografiskt skilda områden som har olika socioekonomisk status samt 

besökt skolor i både privat och kommunal regi (Patel & Davidsson 2011, s. 57). 

 

1.5.1 De som deltar i min studie 

 Livia, cirka 50 år och som arbetar på en av Linnéskolans fritidshemsavdelningar som är 

belagd i en kranskommun norr och Stockholms innerstad och som ligger i ett område som 

anses vara en av de mest socioekonomiskt utsatta delarna av kommunen. 

 Mira, cirka 50 år och som arbetar på en av Basilikaskolans fritidshemsavdelningar som är 

belagd i en kranskommun norr om Stockholms innerstad och anses ligga i ett område som 

är socioekonomiskt bättre situerat. 

 Gunhild, cirka 50 år och som arbetar på en av Pellargonerskolans fritidshemsavdelningar 

tillsammans med 

 Kristoffer, cirka 35 år. Han arbetar på en av de andra fritidshemsavdelningarna på samma 

skola som Gunhild. Pellargonerskolan ligger i en annan kranskommun norr om Stockholms 

innerstad och anses som välintegrerad och socioekonomiskt blandad. 

 Ines är cirka 25 år och arbetar på privata Violskolan som ligger i en av de socioekonomiskt 

utsatta delarna i de södra delarna av Stockholms stad. 

 Att två fritidspedagoger arbetar på samma skola men på olika avdelningar anser 

jag tillför min studie positivt. Det är intressant att kunna studera om fritidshemspersonals 

strategier för elevers läsning inom samma verksamhet skiljer sig från varandra eller inte. 

 

1.5.2 Genomförande 

Jag har valt intervju som metod då jag anser den vara mest lämpad för att kunna 

besvara mina forskningsfrågor som berör fritidshemspersonalens upplevelser och tolkningar av 

verksamheten (Bjereld, Demker & Hinnfors 2015, s. 108). Med semistrukturerade intervjuer 

har jag kunnat lyssna till vad mina respondenter tycker och tänker kring de frågor om läsning 

som jag valt att ställa till dem (Patel & Davidsson 2014, s. 82).  Genom att intervjua fem 

respondenter och besöka deras avdelningar höjs reabiliteten i förhållande till om jag valt att 
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utföra färre intervjuer och observationer. Jag är dock begränsad med tanke på uppsatsarbetets 

omfattning vilket gjorde det omöjligt att öka antalet respondenter ytterligare. Efter att ha 

intervjuat mina respondenter kände jag också att jag uppnådde en viss mättnad i de svar som 

jag fick, framför allt vad gäller arbetsförhållandens påverkan på läsverksamheten (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). 

Respondenterna informerades om ämnet för intervjuerna i förväg men fick ingen 

detaljerad information förrän vid själva intervjutillfället. Detta på grund av att de inte skulle 

kunna förbereda sina svar i för stor utsträckning. Intervjufrågorna finns bifogade längst bak i 

den här uppsatsen. Alla intervjuer gjordes i avskilda rum i syfte att respondenterna skulle känna 

sig bekväma att berätta vad som helst utan att någon annan kunde höra. Undantaget är 

intervjuerna på Pellargonerskolans fritidshem då jag intervjuade två fritidspedagoger från olika 

avdelningar under samma tillfälle efter deras önskemål. Under intervjun på Linnéskolans 

fritidshem kom rektorn in halvvägs in i samtalet och satte sig i ett hörn. Det kan ha påverkat 

min respondents svar eftersom det finns ett maktförhållande mellan dem som troligtvis gör att 

respondenten inte vill uttala sig negativt om verksamheten eller hennes upplevelser i hans 

närvaro. Intervjuerna tog mellan 20-25 minuter per person. 

Tillvägagångssättet jag använde mig av under mina intervjuer var en 

inspelningsfunktion på min privata mobiltelefon samt papper och penna vid sidan av. Att spela 

in samtalen gör det inte bara lättare för mig att återberätta på ett så korrekt sätt som möjligt utan 

är även en säkerhet för alla inblandade att de inte blir felciterade. Inspelningarna har också 

inneburit att jag kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger för att försäkra mig om att jag 

uppfattat allt som sagts korrekt. På så sätt har jag kontrollerat internbedömarreliabiliteten (Patel 

& Davidsson 2014, s. 104). Anledningen till att jag kompletterade med att ta med papper och 

penna under alla intervjuer var för att jag ville ha möjlighet att skriva ner gester och andra 

ickeverbala företeelser samt beskriva miljöerna kortfattat som vi satt i. Efter att intervjuerna var 

utfärdade transkriberades de manuellt genom  avlyssning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 50-51). Transkriberingarna utgör totalt cirka 30 sidor och datan har sedan sorterats och 

avkodats. Talspråkliga uttryck såsom ”ähh” och ”mhh” och liknande ljud har tagits bort i själva 

uppsatsen för att underlätta läsningen och när syftningar varit otydliga har det skrivits 

förtydliganden inom parentes (Patel & Davidsson 2014, s. 108). Genom att kategorisera svaren 

strukturerade jag sedan upp dem kopplade till mina forskningsfrågor och teorier och fick med 

det fram olika teman som jag ansåg var intressanta och relevanta för syftet med min studie 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s. 223-226). De teman som kom upp under intervjuerna var 

arbetsförhållanden kopplade till miljöfaktorer, vilka som läser på fritidshemmen, hur 
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personalen arbetar med att får elever att läsa och visioner med elevers läsning med mera. Dessa 

teman speglar i stort även hur jag valt att disponera min undersökning.  

Korta observationer har gjorts i syfte att se om lokalerna är anpassade till att elever 

ska kunna läsa i verksamheten men också för att stärka min empiri genom triangulering. 

Dessutom har erfarenheter av verksamheten som mina respondenter beskrivit bidragit till en 

större inblick av den kontext som studien verkar i (Lalander 2015, s. 93). För att på ett konkret 

och tydligt sätt se hur miljön skiljer sig på olika fritidshemsavdelningar har jag använt mig av 

ett enkelt avprickningsschema där jag prickat i ifall eleverna har tillgång till böcker, ungefär 

hur många böcker samt tillgång till lugna platser att vara på under fritidshemstiden (Lalander 

2015, s. 113). Redovisning av detta görs i resultatdelen. 

Jag har använt mig av de fyra forskningsetiska krav som alla tagits fram av 

Vetenskapsrådet. Därmed har jag följt informationskravet som innebär att alla som deltar i min 

undersökning har blivit informerade om vad syftet med mitt arbete och samtyckeskravet som 

innebär att jag inte spelat in eller observerat mot någons vilja. I mitt arbete har jag följt 

konfidentialitetskravet som innebär att jag fingerat alla namn som nämns för att ge de 

inblandade full anonymitet och jag har enligt nyttjandekravet kunnat försäkra de inblandade om 

att datan jag samlat in endast kommer användas till detta arbete (Patel & Davidsson 2014, s. 

63). 

 

2.RESULTAT 

Resultatdelens disposition har utformats för att på ett tydligt sätt besvara mitt syfte 

och forskningsfrågor. Den första delen, kapitel 2.1, behandlas elevernas tillgång till böcker och 

hur personalen arbetar för att få eleverna att förstå meningen med att läsa. I kapitel 2.2 tas 

fritidshemspersonalens upplevelser av miljön upp och i 2.3 redogörs personalens strategier för 

att få elever att läsa. Kapitel 2.4 och 2.5 tar avstamp i internationella forskningsresultat från 

PISA och PIRLS och problematiserar fritidshemmens arbete med att motverka traditionella 

könsmönster samt målsättningar om att kompensera elevers hemförhållanden. Kapitel 2.6 

rundar av resultatdelen genom att relatera fritidshemspersonalens profession i förhållande till 

faktorer som gör arbete med läsning svårt samt diskuteras deras vilja att göra mer inom arbetet 

med läsning. 
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2.1|Meningen med läsning 

Tidigt under arbetet med den här uppsatsen blev det märkbart att det inte är en 

självklarhet att det finns bokhyllor med böcker i på varje fritidshemsavdelning. Linnéskolans 

avdelning har till exempel inte en enda bok synlig i deras lokaler vilket resulterar i att 

fritidshemspersonalen inte har några böcker i den rumsliga miljön att få eleverna att bli 

intresserade av att läsa. Följaktligen läser eleverna inte under sin vistelse på fritidshemmet. 

Eleverna på Violskolan fritidshemsavdelning har tillgång till tio stycken böcker under en timme 

per dag, tillgången till böcker är därmed inte heller särskilt stor för de eleverna. 

Pellargonerskolans två fritidshemsavdelningar erbjuds däremot en behållare vardera som 

rymmer cirka 20-25 böcker och på Basilikaskolans fritidshemsavdelning står det flera bokhyllor 

bestående av böcker som eleverna själva varit delaktiga i att bestämma utbudet av. Det här gör 

att utgångspunkten för personalens arbete med att intressera eleverna för läsning skiljer sig 

väldigt mycket åt. 

Böcker behöver inte vara nödvändiga för läsning, språkforskaren Astrid Roe har 

även lyft fram broschyrer, serietidningar och andra texter som språkstimulerande men det är 

ändå böcker som är det primära allmängiltiga verktyget för läsning och det som den här 

undersökningen fokuserar på (Roe 2014, s. 169). Vygotskij benämner fysiska verktyg som kan 

hjälpa en i språkutvecklingen för artefakter och jag menar att böcker är en viktig artefakt för de 

här eleverna ska kunna knäcka läskoden och kanske med det även finna ett större intresse för 

läsning (Löfstedt 2008, s. 40). Tillgången till böcker är därför central eftersom exemplet från 

Linnéskolans fritidshemsavdelning visar på att personal på fritidshems arbete för att uppmuntra 

och locka elever till läsning blir svårare för avdelningar som denna. Om 

fritidshemsverksamheten vill bidra till att elever ska bli läsare behöver miljön vara utformad på 

ett tillåtande och tillgängligt sätt. Enligt Nordin Hultmans tolkning av Heideggers teori om 

miljöer som barns subjektskapande är den materiella tillgången vital för elevers handlande 

(Nordin Hultman 2011,s. 185-186). Logiken är inte alls svår – för att elever ska läsa behöver 

det finnas någonting att läsa. 

Vygotskij anser att vi behöver vänja oss in i de verksamheter och kulturella 

kontexter som visar och gör artefakterna meningsfulla för att kunna förstå och lära oss att 

hantera dem. I det här exemplet kan man dra slutsatsen att det blir en högre tröskel för dessa 

elever till läsning som en del av deras fritidssysselsättning eftersom de vistas i en miljö där 

böcker inte finns och att fritidshemsverksamheten misslyckats med att visa på böckers 

meningsfullhet och syfte. (Löfstedt 2008, s. 40). Material som får och inte får synas (i det här 
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fallet böcker) utsöndrar normer för eleverna som också läggs till grund för deras 

identitetsskapande. Böcker möjliggör läsning medan brist på böcker resulterar i brist på läsning 

hos individerna som vistas där. Bristen på böcker signalerar att läsning inte är någonting viktigt 

(Nordin Hultman 2011, s. 72-73). 

Sedan finns det även fritidshemsavdelningar som den på Basilikaskolan där 

eleverna dagligen omges av böcker. Enligt Vygotskij kommer det faktum att dessa elever får 

vänja sig in i den kultur där artefakten ges mening också lära sig att använda böcker och tröskeln 

för att de ska bli läsare sänks. På Basilikaskolans fritidshemsavdelning har 

fritidshemspersonalen lyckats att visa på böckernas meningsfullhet genom att på olika sätt 

använda dem som ett sätt att närma sig ett större syfte. Böcker och läsning är integrerad i den 

övriga verksamheten. Mira, fritidshemslärare på Basilikaskolan förklarar själv att de inte 

arbetar med läsning i den form att de säger till eleverna att ”nu går vi och läser för nu ska vi 

träna på läsning” (Mira 17/3 2016) utan visar istället genom praktiska övningar hur och varför 

böcker är användbara och meningsfulla. Dessa övningar kommer beskrivas och analyseras 

ytterligare i kapitel 2.3. 

Kontentan med att lyfta fram tillgången till böcker på fritidshemmens avdelningar 

som ett led till att skapa läsande elever är också att böcker i ett klassrum kontra böcker på ett 

fritidshem signalerar olika saker. Verksamheten i skolan kopplas ofta samman med prestation, 

krav och ibland även tvång medan fritidshemsverksamheten främsta mål är att ge elever en 

meningsfull fritid och istället fokusera på elevers sociala och emotionella utveckling. Böcker 

på ett fritidshem kan kopplas samman med fritid, känsloliv och någonting kravlöst vilket tillför 

en i grunden positiv och avslappnad syn på läsning. Om en sådan inställning kan växta fram 

hos eleverna kan det främja läsutvecklingen för många. 

 

2.2|Läsning som praktisk omöjlighet 

Under arbetet med den här uppsatsen har det även visat sig att ett brinnande 

personligt engagemang för läsning och medvetenhet kring språkutveckling från 

fritidshemspersonalens sida inte behöver innebära att det speglas i fritidshemsavdelningarnas 

vardagliga praktik. I samtal med respondenterna har de berättat hur självklar roll de anser att 

läsning har i det fritidshemspedagogiska uppdraget om att ge alla elever en meningsfull fritid 

och att det är en av de saker som fritidshemmet kan komplettera skolan med. Samtidigt 

framkommer det att läsningen inte är någonting som är prioriterat i de flesta verksamheter. På 
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Basilikaskolan som är ett exempel i positiv bemärkelse arbetar man som tidigare nämnts ofta 

med läsning utan att det är det primära syftet utan istället som ett tillvägagångsätt för att 

fördjupa sig i någonting annat. På de andra fritidshemmen är det dock mer så som Gunhild från 

Pellargonerskolans fritidshemsavdelning Blomman beskriver det, att läsningen sätts på 

undantag: 

Inget fritidshem kan svälja alla barnen inomhus. Utan det måste finnas något som lockar 

många barn ut. Så har vi en gång i veckan också att vi går på utflykt just för att det inte ska 

bli för hög ljudvolym då vi riskerar hörselskador. Så det är lite överlevnad. Och då ligger 

läsningen där i pipeline på något sätt att när vi lyckas med det här och det här och det här så 

kan det bli fokus. 

(Gunhild 18/3 2016) 

Det hon berättar som får stå i fokus hos dem är att överleva vardagen och erbjuda 

utomhusaktiviteter till eleverna som helst aktiverar så många barn som möjligt. Lokalerna 

inomhus är nämligen inte väl anpassade att rymma så många elever samtidigt. Även Livia från 

Linnéskolans fritidshemsavdelning vittnar om att deras verksamhet främst handlar om att klara 

vardagen och att läsningen därmed inte kan komma först för tillfället ”Vårt dagliga (arbete) är 

väldigt mycket vad som händer här och nu. Man blir ju väldigt upptagen” (Livia 3/3 2016). 

Hon vill lyfta fram hur det ser ut i verksamheten i praktiken och tillägger: 

Men sen måste man se till verkligheten och se: vad har vi för möjligheter? Och jag tror att 

som vi har det nu så är det väldigt långt (till läsning) och det kanske är någonting vi kan satsa 

på på sikt… 

(Livia 3/3 2016) 

 

Det finns även svårigheter att få rummen att räcka till på många av de 

fritidshemsavdelningar som jag undersökt. På Ines fritidshemsavdelning som tillhör 

Violskolan är fritidshemsverksamheten belagd i samma klassrum som används under skoltid, 

vilket inte är ovanligt idag. Någonting som fungerar när elever sitter vid sina bord under 

traditionell katederundervisning fungerar mindre bra när eleverna ska kunna röra sig fritt och 

vara aktiva. Ines berättade att de arbetar med att göra ”rum i rum” för att möjliggöra så många 

aktiviteter som möjligt på liten yta men att det är svårt att till exempel erbjuda eleverna en 

lugn och tyst miljö för till exempel läsning: 

Det (rum i rummet) betyder att du har ett stort rum, klassrum, och så ska du försöka göra 

flera rum i det klassrummet. Flera aktivitetshörnor som man rättare sagt kallar det. Det som 

vi har försökt sätta fokus på eftersom vi använder samma på fritids är att skilja på 

skolmaterial och fritidsmaterial. Skoldelen och fritidsdelen.//. skolmaterial med allt i från 

alltså pennor, färg, papper, skolböcker, mattestenciler och så vidare det har vi försökt lägga 

gemensamt på en hylla och sen på en annan hylla för fritidsmaterial har vi försökt lägga 

material som de får använda på fritids. 
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(Ines 4/3 2016) 

 

 

På Pellargonerskolans fritidshem Bladet arbetar de på samma sätt med att göra rum i 

rummen, som de kallar det, trots att de har lokaler som bara är till för fritidshemsverksamheten. 

Man försöker skärma av ytor och göra små rum i rummen, det kan vara som du ser här (pekar 

på) skärmar, de här bänkarna som står här nu ska lite skära av till höger bakom dig. 

(Kristoffer 18/3 2016) 

 

Att skapa rum i rum är någonting som Hippinen Ahlgren skrivit om. Hon menar 

att miljöns förutsättningar är avgörande för skapandet av en meningsfull fritid för eleverna och 

att den måste vara tillåtande, öppen och föränderlig. Att fritidshemsverksamheten tvingas vara 

i klassrum behöver inte begränsa. Hon anser att fritidshemspersonal ska ta lärdom av elevers 

gränslösa fantasi och förespråkar ommöblering som verktyg för lärande. Till exempel kan 

klassrummet utgöra ett dansgolv bara man flyttar på borden och stolarna (Larsson 2015). 

Nordin Hultman har också kommenterat fritidshemsverksamhetens inträde in i klassrummen 

och hon förespråkar även hon ett nytänkande kring hur man utformar klassrum och att skapa 

rum i rummet som teknik. Hon anser att dagens klassrum signalerar stelhet och disciplin vilket 

hämmar det lekfulla informella lärandet. Hon skulle hellre se olika hörnor i klassrum under 

skoltid, exempelvis en mattehörna med tillhörande artefakter som decilitermått och linjaler 

(Larsson 2015). Mina respondenter har därmed en praktik som väl överensstämmer med hur 

forskarna tänker sig att man löser brister i lokalernas utformning. 

Ljudvolymen på fritidshemmen är ofta hög och rum som är tänkta att användas för 

lugn och ro används till andra aktiviteter av eleverna. Livia från Linnéskolans fritidshemsav-

delning berättade för mig om hur ett av rummen som var ämnat till lugn och ro istället hade 

blivit till ett lekrum: 

Det blev så att barnen inte använde det som ett lugnt rum som vi hade tänkt utan det skulle 

vara mysigt där inne men plötsligt skulle de ha spökhistorier eller så skulle dom hoppa och 

skutta på sofforna så dom som vill vara där inne egentligen ville rita så nu har vi så det är ett 

ritrum egentligen oh vi har flyttat ut soffan 

(Livia 3/3 2016) 

 

Kristoffer på Pellargonerskolans fritidshem Bladet delar med sig av en anekdot från hur an-

norlunda verksamheten och framför allt förutsättningarna såg ut bara för 15 år sedan när han 

började arbeta: 
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Vi jobbade mer med läsning förut än vad vi gör idag. På något sätt kan jag känna, och då kan 

man ju undra varför, det är ju större barngrupper nu, mindre personal och så vidare.//. Du 

hade kanske en grupp med 20 barn varav hälften ville vara ute och 10 ville vara inne och det 

var klart att det var väldigt mycket enklare 

(Kristoffer 18/3 2016) 

 

Att personalen på fritidshem sällan har utbildning för fritidshem resulterar också i att 

den skiftar fokus från till exempel läsning till de mer fysiska aktiviteterna utomhus eftersom 

det i deras fall ofta varit personer som är sportintresserade. 

Att vi ännu inte har tillräckligt med utbildad personal.//.Intresset från alla unga killar som 

jobbar och några unga tjejers intressen är ju väldigt mycket, idrott, lek och sport. 

(Gunhild 18/3 2016) 

 

Möjligheten för elever att utvecklas inom bland annat läsning påverkas därmed av 

vilken utbildningsbakgrund personalen har (Laike 2007, s.126). Dessa olika faktorer som lyfts 

upp av mina respondenter upplevs som begränsande för arbetet med elevers läsning och är i 

många fall miljörelaterade.  

 

2.3|Lässtrategier 

Trots att många av mina respondenter beskriver en svår vardag framkommer det 

ändå att det finns någon form av arbete kring att få upp elevers intresse för läsning i 

verksamheten. För att illustrera detta kommer jag i det här kapitlet gå igenom några exempel 

på strategier de använder. 

 

2.3.1 Bokbyte  

Från Basilikaskolans fritidshemsavdelning går några elever till skolbiblioteket varje 

fredag för att byta ut gamla böcker mot nya till alla elever på avdelningen. 

Vi har ju som en rutin att varje fredag så går en liten, vad ska man säga? fritidsvärdarpatrull 

till skolbiblioteket så byter vi ut böcker vi har så vi försöker alltid ha nya böcker hela tiden 

liksom. 

(Mira 17 mars 2016) 

 

Tillsammans lånar de böcker som de finner intressanta eller användbara till en viss 

uppgift. Eleverna får även hjälp av skolans bibliotekarie att hitta böcker om de önskar. 
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Det är många som sitter jättegärna på morgonen när det är en lugn stund och tar fram böcker. 

Det är det har liksom blivit en spontan aktivitet för många. Att ta en bok och sätta sig och 

läsa. Det är många som sitter två och två och tittar mest på de här Guiness rekord-böcker och 

lite sådana där grejer. De kan fastna för… det är någon bok som heter… Troll och sägner 

eller Sägner och troll och så där så att det älskar de jättemycket! 

(Mira 17 mars 2016) 

 

Enligt Vygotskij skapas kunskap i relationen och framför allt interaktionen mellan 

oss människor (Löfstedt 2008, s. 61). När elever får gå tillsammans och låna böcker på det här 

sättet möjliggör det för att de kan samtala med varandra om böcker och i det växer ny kunskap 

fram. Språkforskaren Astrid Roe lyfter även upp interaktionen med personer som ett 

framgångskoncept för att utvecklas språkligt och betonar bland annat bokcirklar som 

studieform (Roe 2011, s. 178). Även fast det inte är så förberett och planerat när elever samtalar 

med varandra om vad de ska låna eller vad de har läst så ser jag att de fyller några av de 

funktioner som en bokcirkel kan göra. Eleverna får möjlighet att dela med sig av sina 

läsupplevelser och diskutera med andra. 

Bortsett från den språkliga aspekten så är det någonting annat som händer med 

den rumsliga miljön och skapandet av elevernas identitet när böcker byts ut varje vecka. Dels 

blir böckerna en del av elevernas medvetande rent intellektuellt då de läser böckerna varje vecka 

och dessutom får vara med och bestämma över vilka böcker som ska lånas nästa gång. Genom 

läsningen byggs deras ordförråd upp som skapar ett större intellekt (Vygotskij 2010, s. 396). 

Böckerna blir någonting nytt i miljön att förhålla sig till och man kan applicera Hippinen 

Ahlgren experiment som beskrevs i kapitel 1.4. Om eleverna möts av kringströdda och staplade 

legobitar när de kommer till fritidshemmet blir de uppmuntrade till att leka med konstruktion 

och fortsätta med lego och detsamma kan tänkas gälla för böcker (Hippinen Ahlgren 2014, s. 

99). Om eleverna möts av nya böcker när de kommer till fritidshemmet blir de lockade och 

uppmuntrade av den nya faktorn i miljön. Böckerna blir också en viktig del av inredningen 

eftersom det läggs mycket energi på att byta böcker och det skapas aktivitet vid bokhyllan. 

Böckerna får en mening och ett syfte när eleverna förväntas undersöka de senaste böckerna 

innan de byts ut mot de nya (Nordin Hultman 2011, s. 72). 

 

2.3.2 Teman 

På Basilikaskolans fritidshemsavdelning som Mira är en del av arbetas det med så 

kallade teman för att låta elever fördjupa sig i olika ämnen. Läsning brukar ofta vara ett inte-

grerat verktyg i den verksamheten: 
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Vi har haft Astrid Lindgren-tema, vi har haft Elsa Beskow-tema och det är väldigt mycket 

böcker självklart. Vi har läst högt, de fick ju göra det också, analysera bilder, jämföra lite, 

hitta samband mellan bild och text och lite sådant blir det. Skapa utifrån text, läsa text och 

så skulle de rita en bild till det och på det sättet inte direkt att det bara blir fokus på läsning 

så att det blir en del av en helhet på något sätt. 

(Mira 17/3 2016) 

 

Läsningen blir på så sätt en del av helheten och inte det primära. Någonting som 

eleverna tillsammans arbetar med och diskuterar - med böcker som artefakt. Eleverna och 

fritidshemspersonalen lär sig tillsammans via användning av artefakter och genom den sociala 

interaktionen med varandra. När de diskuterar deras läsning tillsammans tvingas de utveckla 

sin interpsykologiska funktion. För att eleverna ska kunna sätta ord på hur de tänker behöver 

de utveckla sina tankar för att sedan verbalisera dem (Vygotskij 2010, s. 33-35). 

När de som arbetar på fritidshemsavdelningen håller i samlingar eller övningar som 

ingår i olika teman använder de fritidshemspedagogik med fokus på informellt lärande och 

estetiska inslag. Mira berättar bland annat att de använder sig av sångtexter, filmer och 

bildkommunikation för att lära eleverna nya saker kring det aktuella ämnet. När eleverna lär sig 

det som fritidshemspersonalen vill förmedla innebär det att kunskapen internaliseras. Eleverna 

tillgängliggör sig kunskap och gör den till sin egen med egna ord (och i det här fallet även 

händer) (Vygotskij 2010, s. 36). Läsning som begrepp breddas därmed för eleverna och kommer 

att handla om mer än bara läsning i traditionell bemärkelse. 

 

2.3.3 Stuva om  

På Pellargonerskolans fritidshemsavdelning Bladet berättade fritidspedagogen 

Kristoffer för mig om att han brukar stuva om bland böckerna i deras bokbehållare ibland. Han 

är öppen med att det inte alltid är en medveten strategi utan något som han omedvetet gör för 

att variera lite i bokhyllan.  

Jag brukar gå dit ibland och stuva om lite och sätta någon annan bok som första bok.//.Jag 

brukar ta någon med en fin bild som jag kan tänka på ibland. Sen, jag vet inte, faktaböcker 

tycker många barn om, en tiger kanske eller vad det nu kan vara. Så det gör jag faktiskt 

ibland.//.Titt som tätt ibland.  

(Kristoffer 18/3 2016) 

 

Han tycker att det är roligt att ändra lite bland böckerna och lyfter ofta fram någon bok 

som han tycker har ett tilltalande omslag. När han berättade om det här går det att dra paralleller 

till hur affärer brukar fronta olika varor för att få upp kunders intresse och därmed sälja mer. I 



19 

 

det här fallet skulle man kunna applicera samma tänkande till att han väljer att fronta en speciell 

bok för att få elever att uppmärksamma bokhyllan och på så sätt läsa mer. 

När Kristoffer stuvar om i bokbehållaren gör han så att elevernas blickar dras dit 

eftersom någonting nytt hänt där. Eftersom de inte förnyar utbudet av böcker på avdelningen 

blir det också ett sätt för honom att så att säga damma av hyllan. Genom att lyfta fram de olika 

böckerna som eleverna kanske redan sett får han dem att bli intresserade av det begränsade 

utbudet på nytt. 

På ett sätt blir hans uppblandande av böcker någonting som sätter agendan för den 

bok som eleverna undermedvetet uppmärksammar eftersom det enligt den miljöpsykologiska 

teorin är de material som står framme som sätter agendan för aktion och handling. Om 

Kristoffer väljer att lyfta fram en bok om dinosaurier kanske den typen av bok också lockar en 

viss typ av läsare till läshörnan och på så sätt skulle han kunna vara med och styra vilka elever 

som skulle få upp intresset för läshörnan. Idag säger han dock själv att han inte riktigt har sådana 

tankar om att styra utan väljer främst efter eget tycke och smak. Det skulle man kunna tolka 

som att han sätter sin åsikt som norm och på det sättet förhåller sig elevernas identitetsskapande 

till hans identitet. 

 

2.3.4 Annorlunda användning av böcker 

På Violskolan berättar Ines för mig att eleverna använder böcker som rekvisita i 

lekar. Eleverna öppnar alltså inte böckerna i det fallet utan använder böckernas baksida till att 

bygga pussel eller på ett liknande sätt använder böckerna i leken. Under en av mina tidigare 

praktikperioder inom ramen för grundlärarutbildningen har jag iakttagit elever som använt 

böcker som menyer, avskärmare eller liknande. Här används inte boken för att läsa utan det 

skulle lika gärna kunna vara papper i kartong eller en tygbit som används i samma syfte: 

Så på så sätt så har de ju lockat lite grann liksom ändå att göra pussel med böckerna och sen 

kanske man börjar bläddra eftersom man undrar vad det är.//. Sen eftersom de ligger framme 

så kan barnen reagera på om en bok handlar om en pojke som heter Vidar för då finns det ju 

en som heter Vidar och då börjar man bläddra för att se vad Vidar gör i boken liksom… 

(Ines 4/3 2016) 

 

De tiotals böckerna står i en knähög lite ranglig bokhylla precis intill där eleverna 

vanligtvis bygger. Enligt Ines är det ingen medveten placering från fritidshemspersonalens sida 

utan någonting som klassläraren gjort. Annars hade det kunnat tänkas vara ett strategiskt drag 

för att lyfta fram böckerna för de, vanligtvis pojkar, som leker i bygghörnan. Utifrån ett 
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miljöpsykologiskt perspektiv i det här exemplet blir det ändå intressant att analysera vad 

placeringen signalerar för de elever som vistas i rummet. Placeringen i den stimmiga och 

högljudda bygghörnan signalerar inte att böckerna bör läsas som lugn och avslappnande 

aktivitet. Då hade bokhyllan placerats i en lugn miljö nära en soffa eller liknande. Eftersom 

miljön spelar roll för hur vi tolkar redskap kopplas istället böckerna samman med lek och bygg. 

Böckerna är dessutom delvis utformade som pusselbitar på baksidan och signalerar att de inte 

att de är till för att läsas utan framställs istället som en del av bygghörnan (Nordin Hultman 

2010, s. 50-51). Det må vara en strategi för att få eleverna att komma nära böcker och de omges 

ju sannerligen av de i sin vardag men de vänjer sig inte enligt Vygotskijs teori in i den kultur 

som visar hur artefakterna används i syftet för läsande. Däremot gör det att en del av eleverna 

får en närmare relation till litteratur. 

 

2.3.5 Läsa högt 

Pennac skriver i Som en roman: om lusten att läsa hur lärare kan arbeta med att få 

elever intresserade av att läsa skönlitteratur. Han förespråkar högläsning som metod för att 

komma över tröskeln till att själv börja läsa, en metod som enligt honom fungerar både på barn 

och vuxna (Roe 2014, s. 175). Högläsning är även en intresseväckande strategi som Statens 

kulturråd lyfter fram. Något som många elever har som första möte med litteraturen. Om den 

vuxna läser på ett varierat och inlevelsefullt sätt signalerar det en positiv syn på läsning som då 

förmedlas till högläsningens lyssnare och på så sätt smittar av sig (Statens kulturråd 2015, s. 

43). 

Flera av mina respondenter lyfter fram högläsning som någonting som de praktiserar 

för att göra elever intresserade av läsning men också för att förändra miljön till något lugnare. 

Gunhild som arbetar på Pellargonerskolans fritidshemsavdelning Blomman berättar att hon an-

vänder sig av högläsning för att lära känna elever bättre genom att samtala med dem samtidigt 

som hon läser högt: 

Ibland kan man ta upp en bok och läsa för barnen till exempel när det är bara ett barn kvar 

eller bara några stycken kvar. Då kan det passa bra att ta upp en bok. Därför att jaa, de kan 

vara lite vilsna ibland. Om det är nya barn eller barn som kanske inte brukar vara sent kvar 

kan de behöva att man sitter lite nära och då passar det bra att man läser en bok och de kan 

bli intresserade och man kan lära känna barnen också när man läser för dem. 

(Gunhild 18/3 2016) 

 

På Violskolans fritidshemsavdelning där Ines arbetar är de mitt uppe i arbetet att börja 

med högläsning igen. Hon säger att hon försöker driva att de ska ha högläsning för eleverna 
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varje dag framöver: 

Just jag har försökt lyfta att vi även på fritids ska försöka ha högläsning.//.Jag kanske inte 

kan säga så mycket om varför det skulle vara bra för barnen men jag vet ju att det är bra att 

läsa för barnen. Och sen så skapar det ett lugn. Det skapar en trevlig stämning tycker jag. 

Sen i min klass behöver vi jobba väldigt mycket med gruppen och då blir det någonting som 

alla är med på och som alla får prata om. 

(Ines 4/3 2016) 

 

Livia tar upp den lugnande aspekten av högläsning som kan vara praktisk innan ele-

verna går hem för dagen. Hon beskriver att ” de behöver liksom landa innan de går hem, flera 

är ju uppe i varv”(Livia 3/3 2016). 

 De lyfter upp de sociala och emotionella faktorerna av högläsning som går in 

under språkutveckling via interaktion. När Ines, Gunhild och Livia läser högt och tar korta 

avbrott för att diskutera någonting som händer eller sägs i boken med eleverna behöver de 

utveckla vad de tänker och på det sättet utvecklas språket när de tvingas öka sin tankeförmåga 

(Svensson 2009, s. 34). Den sociala närvaron, lugnet och tryggheten som fritidshemspersonalen 

beskriver att högläsningen ger för de elever som hämtas sent utgör också en del av hur de lättare 

utvecklas språkligt. När personalen diskuterar och sedan bekräftar och lyssnar på vad eleverna 

har att säga skapar det en motivation för eleverna att fortsätta med läsning (Svensson 2009, s. 

35). Högläsning skapar på så sätt även ett speciellt band mellan uppläsare och lyssnare, 

någonting lugnt och tryggt som i sin tur kan påverka elevers syn på böcker och läsning i stort 

(Statens kulturråd 2015, s. 44). 

 

2.3.6 Läsa ute 

I den här undersökningen har fokus varit på elevers läsning i inomhusmiljön och det 

har framför allt att göra med att läsning oftast ses som en inomhusaktivitet. Speciellt när det 

handlar om läsning i skolan eftersom de aktiviteter som sker utomhus inom skolverksamheten 

generellt brukar handlar om mer fysiska aktiviteter och idrott. När Gunhild från 

Pellargonerskolans fritidshemsavdelning Blomman berättade för mig  att de brukar erbjuda 

eleverna böcker under rast och fritidshemstid kom det som en intressant vändning: 

Vi har en rastbod med leksaker och i boden står ett bord där vi ställt in en låda med böcker i 

som vi tar fram när det är tillräckligt varmt där ute för att läsa. Det brukar vara elever som 

läser både på rasttid och fritidstid. 

(Gunhild 18/3 2016) 

 

 



22 

 

När eleverna är ute har de tillgång till rasboden för att hämta redskap för lek, sport 

eller då läsning. Att backen med böcker står där på bordet varje gång de går in för att hitta 

någonting de kan aktivera sig med ute gör att läsning alltid finns som alternativ för dem. Det är 

någonting som de hela tiden förhåller sig till eftersom valmöjligheten finns - ska jag läsa eller 

sparka boll? Dessutom kan det tolkas ur ett miljöpsykologiskt perspektiv som att de här 

böckerna i rastboden påverkar elevernas syn på läsning i stort. När de erbjuds böcker både i 

inom- och utomhusaktiviteter så resulterar det i en gränslös syn på läsning. I deras fortsatta 

utveckling kommer de kanske att känna att det är lika naturligt att läsa inomhus som utomhus. 

Att det finns ett val att läsa både inom- och utomhus är ett bra exempel på uppmuntring till 

läsning från fritidshemspersonalens sida. 

 

2.4|Pojkar läser 

Med bakgrund i resultat från de internationella studierna PISA och PIRLS har jag 

undersökt fritidshemspersonalens erfarenhet av elevers läsning utifrån kön för att se om det går 

att se ett samband. Enligt PIRLS och PISA ska pojkar generellt ha sämre läsförståelse än flickor 

och därför var det förvånande att nästan uteslutet i mina intervjuer få höra att de upplever att 

pojkar läser mer än flickor på fritidshemmen. 

Mira som arbetar på Basilikaskolans fritidshemsavdelning beskriver vilka som läser 

på deras avdelning så här: 

 

Jag tycker inte att det finns något samband.//. om man är tjej eller kille. Vi har ju haft mer 

killar här än tjejer som läser. 

(Mira 17/3 2016) 

 

Även på Violskolans fritidshemsavdelning där Ines arbetar beskriver hon att det är 

flest pojkar som läser: 

Eftersom det är en bygghörna i 1A där vi har många klossar, Plusplus, Kaplastavar så är ju 

majoriteten pojkar som väljer att vara i det klassrummet när de får välja mellan de tre 

klassrummen vi har. Och då är det ju pojkar som.. bygghörnan är ju i det klassrum som 

bokhyllan är så då är det ju ofta killar. 

(Ines 4/3 2016) 

 

De senaste resultaten från PIRLS visar på att skillnaden mellan flickor och pojkar blir 

mindre men att det handlar om att pojkar fortsätter försämras medan flickor har försämrats i 

högre grad sedan undersökningen 2001 (Skolverket 2012, s. 9).  I undersökningarna testar de 
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både elevernas läsförståelse i sakprosa och skönlitterära texter och då har resultat visat att det 

inte är lika stor poängskillnad mellan könen när det gäller faktatexter och annan sakprosa 

(Skolverket 2012, s. 40).  Kanske beror det på vad fritidshemspersonalen upplever - att pojkar 

läser mycket sakprosa på fritidshemmen.  

Eftersom jag intervjuade Gunhild och Kristoffer från Pellargonerskolans fritidshem 

tillsammans fick de möjlighet att diskutera deras elevers olika läsvanor och vad de kan leda till: 

K: Jag har en ganska tydlig uppfattning i alla fall (hur det ser ut) här. Och att det ganska ofta 

har varit så att det är mer vanligare tycker jag att det är pojkar som tar ett initiativ själva att 

sätta sig med en bok. Det är min uppfattning.//.Väldigt mycket fack: faktaböcker, Guiness 

rekordbok-böcker… 

 

G: skönlitteratur kanske det ändå är tjejerna som läser. Och det kan ju ge dem också social 

kunskap hur man är och hur andra är nu när de börjar bli så stora. Och börjar tänka lika 

mycket på det sociala spelet så får de ju ut någonting av det. Det är ju tyvärr uppdelat. Ja att 

de (tjejerna) blir mer.. duktigare på något sätt. Att prata med varandra. 

(Kristoffer & Gunhild 18/3 2016) 

 

Forskare hävdar att för att få pojkar att läsa mer över huvud taget så behövs det ett 

utbud som attraherar pojkar.  Något som faktiskt de flesta berörda fritidshemsavdelningarna 

visar på (Statens kulturråd 2015, s. 54). Mina intervjuer visar att pojkar läser självmant i större 

utsträckning än flickor på de fridshemsavdelningar jag varit på och att det i alla de fall har 

handlat om att de framför allt väljer att läsa faktaböcker. Nu har jag inte närmre studerat utbudet 

av de böcker som erbjuds på respektive fritidshemsavdelningar men utifrån mina intervjuer och 

observationer har jag noterat att det framför allt är faktaböcker och exempelvis tidningar som 

Illustrerad vetenskap och Kalle Anka som erbjuds. Artefakter som många skulle koda som 

manliga. På Violskolans fritidshemsavdelning står även bokhyllan i en vad man skulle kunna 

beteckna som kodad manlig bygg- och konstruktionsmiljö. Man skulle kunna dra slutsatsen 

utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv att det blir naturligare för pojkarna att läsa på dessa 

fritidshem just eftersom artefakterna där är eller blir manligt kodade. Faktaböcker och 

serietidningar blir också en kontrast till den skönlitteratur som elever ofta får läsa under skoltid 

som man kan koda som kvinnlig. Det råder olika förklaringsmodeller för varför pojkar och 

flickor läser olika mycket och presterar olika i sitt läsande. En av förklaringarna är just att pojkar 

och flickor socialiseras in i olika könsmönster och med det uppmuntras till skilda saker. Pojkar 

förväntas och uppmuntras till så kallade maskulina företeelser som ofta kopplas samman med 

att vara aktiv medan flickor kopplas samman med mer stillasittande aktiviteter som exempelvis 

läsning (Statens kulturråd 2015, s. 51). Gunilla Molloy, doktor i svenska på Stockholms 
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universitet, har undersökt pojkar och läsning och har märkt under sin tid som svensklärare att 

pojkar generellt inte vill framstå som läsare (Molloy 2008, s. 13). Molloy och Statens kulturråds 

rapports olika resonemang om pojkar och flickors läsning kan tolkas som att de menar att 

anledningen till att pojkar inte vill framstå som läsare är för att de inte vill kopplas ihop med 

någonting kvinnligt kodat. Det skapas därmed en slags motståndskultur från pojkarnas sida (jfr 

Molloy 2008, s. 12-14). 

Gunhild berättar om hennes erfarenheter av att pojkar läser sakprosa och flickor 

skönlitteratur och att det skulle forma dem olika som personer av det. Att flickor genom att läsa 

mer skönlitteratur blir mer bildade inom sociala frågor och det sociala spelet medan då pojkar 

inte blir det. Om Gunhild har rätt skulle det innebära att utbudet av böcker i deras bokhyllor är 

subjektskapande och spär på könsnormer som bland annat innebär att pojkar inte får träna upp 

sin emotionella och empatiska sida i samma utsträckning som flickor. Om det skulle vara fallet 

behöver många av de fritidshemsavdelningar jag använt i min undersökning arbeta mer för att 

inte befästa traditionella könsroller (Skolverket 2011, s. 8). Samtidigt kan det vara så att 

anledningen till att man får en identitet som läsare är traditionella könsmönster. För att få pojkar 

att läsa menar Statens kulturråd att det kan vara en strategi att erbjuda så kallade manligt kodade 

böcker för att få pojkar insocialiserade till en lästradition. En strategi som Statens kulturråd tar 

upp som effektiv för att få fler pojkar att läsa är att visa på goda exempel i form av manliga 

läsande förebilder, något som ingen på de studerade fritidshemsavdelningarna tagit upp att de 

gör. Det betyder att ifall Kristoffer från Pellargonerskolans fritidshem skulle sätta sig och 

högläsa ur en skönlitterär bok skulle det kunna locka fler pojkar till sådan läsning än om 

Gunhild skulle göra det eftersom hon är en del av den kultur som många pojkar idag vill ta 

avstånd från. Detsamma skulle i så fall gälla om Gunhild läste högt ur till exempel en faktabok 

om något som anses som manligt intresse, exempelvis bilar. Då skulle det på ett pedagogiskt 

sätt motverka normer och samtidigt intressera. 

 

2.5|Kompensera hemmet 

 Några av de slutsatser som skolverket drog av PIRLS-resultaten 2011 var att den 

svenska skolan behöver arbeta mer för att garantera en likvärdig utbildning som kompenserar 

elevers hemförhållanden utifrån främst socioekonomiska förhållanden. Detta på grund av att de 

elever som tillhör socioekonomisk svaga grupper generellt har lägre motivation för läsning och 

kanske varken har de rumsliga eller materiella förutsättningar som krävs för att kunna läsa 

hemma samt saknar uppmuntran från föräldrarna (Skolverket 2012, s. 83-84). Det är därför 



25 

 

anmärkningsvärt att de fritidshemsavdelningar som visat sig sakna böcker i min studie just är 

de som är belagda i socioekonomiskt utsatta områden samt att det är de undersökta 

avdelningarna som erbjuder sämst ytor för vila och läsning. 

 Ines från Violskolans fritidshemsavdelning beskriver vilka elever hon arbetar med 

och att det märks att de elever som inte har högutbildade föräldrar får mindre uppmärksamhet 

och uppmuntring till läsning hemma. 

Det är väldigt blandat med bakgrunden. Det är alla möjliga. Alltså det jag kan säga som jag 

tycker är tydligt är att om man får uttrycka sig så att högutbildade föräldrar liksom de barn 

till högutbildade föräldrar är ju ett steg längre fram i kunskapen på ungefär alla nivåer. Den 

bilden kan jag tydligt se. Ja och det är väl föräldrar som har förstått eller vet vikten av det 

(läsning). För andra föräldrar som inte är högutbildade, är ju ofta de som är väldigt stressade 

och kanske inte har så här jättebra arbetstider. Eller så pluggar de vid sidan om och då är de 

ännu mer stressade och då kommer det fram att de barnen faktiskt inte får lika mycket 

uppmärksamhet hemma allmänt. Då är det inte bara läsningen. 

(Ines 4/3 2016) 

 

 

 Livia från Linnéskolan vars fritidshemsavdelning inte har några böcker framme i 

verksamheten pratar med mig om hur mycket elever framför allt vill låna datorerna i skolan och 

hon säger att ”Alla har inte data hemma. Det är liksom det som är lockande”. Hon tar även upp 

att många av hennes elever har svenska som andra språk eller har föräldrar som inte har svenska 

som modersmål vilket kan resultera i att de inte läser så mycket på svenska hemma. 

Som förälder själv satt man ju alltid varje kväll och läste för sina barn , det var ju liksom det 

man gjorde innan man gick och lade dem så läste man högt. Men för våra elever är det också 

svårt för att det är elever som har föräldrar som inte kan någon svenska över huvud taget 

eller kan bara lite så de knappt kan göra sig förstådd och vi har ju ett antal som inte ens kan 

läsa på sitt eget språk och jag kan tänka att det spelar ingen roll vilket språk man läser utan 

så länge man läser. 

(Livia 3/3 2016) 

 

 

 Både Ines från Violskolan och Livia från Linnéskolan beskriver för mig att vissa 

av deras elever inte får uppmuntring till läsning eller uppmärksamhet hemifrån samt att de inte 

har tillgång till exempelvis datorer hemma. Samtidigt pratar de sällan med sina elever om 

läsning, de har nästan inga böcker synliga i verksamheten, de erbjuder väldigt få ytor anpassade 

för läsning samt läser väldigt sällan själva för de här eleverna. Konsekvenserna av det tenderar 

att bli en så kallad Matteuseffekt som i de här fallen innebär att de elever som inte har en 

lästradition hemma och som har en negativ inställning till läsning kommer få ännu svårare att 

intressera sig för böcker (Statens kulturråd 2015, s. 24).  Om man jämför verksamheten på de 

här fritidshemsavdelningarna med den på Basilikaskolan som har ett medvetet arbete med 

läsning och som ligger i ett mer blandat socioekonomiskt område så verkar inte elevernas olika 
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bakgrunder märkas av lika tydligt i verksamheten. När jag frågade Mira om hon märker ett 

mönster mellan vilka som läser och vilken klassbakgrund de har så svarar hon :”Jag tycker inte 

att det finns något samband med vad man har för social bakgrund” (Mira 17/3 2016). Med det 

arbete som förs på Basilikaskolans fritidshemsavdelning där Mira arbetar integrerar de 

läsningen i olika projekt som på så sätt ger mening till någonting större vilket verkar generera 

till att fler elever läser över huvud taget på det fritidshemmet. De elever som går där som tillhör 

en svagare situerad socioekonomisk grupp uppmuntras därmed till läsning på fritidshemmet 

som då kompenserar de eventuella hemförhållandena. Fritidshemsavdelningar som de på Viol- 

och Linnéskolan bör dock arbeta mer för att kompensera hemmet eftersom de då skulle kunna 

höja elevernas intresse och färdigheter inom läsning istället för det motsatta. Forskning på 

läsattityd och språkutveckling visar att föräldrarna och hemförhållandena lägger grunden för 

hur eleverna kommer förhålla sig och sin identitet till läsning men också att andra personer i 

deras omgivning har stor påverkningsförmåga (Statens kulturråd 2015, s. 29). Det går att alltså 

för personal på fritidshem att ändra på negativa mönster och enligt miljöpsykologin kan man 

göra det genom att ändra på miljön. Elevers identiteter som ickeläsare är inte statiska utan 

någonting som formas utifrån interaktion med andra och de rumsliga normer som sätts. Elever 

är därmed inte ickeläsare från början utan det är någonting som de skapas till (Hippinen 

Ahlgren 2014, s. 101). 

  

2.6|Vilja mer  

För att knyta ihop säcken avslutar vi resultatdelen med att blicka framåt. Många 

av respondenterna har berättat om en verklighet som gör att arbetet med läsningen bromsas eller 

skjuts på framtiden samtidigt som de tydligt har en ambition om att göra mer - om 

förutsättningarna såg annorlunda ut. Här nedan är några exempel på vad mina respondenter 

skulle tycka vara roligt att arbeta vidare med: 

Jag tycker att vi kan göra det ännu bättre. Vi kan skapa mer attraktiva utrymmen på fritids, 

rum som bara är liksom läsning med färger, affischer, med soffor, med sköna liksom såna 

här sackosäckar liksom . Det är klart man alltid kan göra bättre. 

(Mira 17/3 2016) 

 

De exempel som Mira tar upp som enligt henne skulle skapa attraktiva utrymmen är 

förankrat i det miljöpsykologiska tänkandet. Vi har sett exempel på det många gånger i den här 

uppsatsen, hur vi människor påverkas av vår omgivning. Ett rum med till exempel posters med 

karaktärer från böcker, mjuka soffor och lugnande färger skulle antagligen locka eleverna dit 
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och dessutom ge de en lugnare miljö och möjligheter till att läsa ostört. 

Det skulle vara roligt att ha en läsecirkel eller läsgrupp. Faktiskt. Det kräver ju mer personal 

men det skulle vara jättekul. Man kunde ha ”Veckans bok” och sitta och diskutera… 

(Livia 3/3 2016) 

 

Att diskutera böcker med eleverna är någonting som en del av de undersökta 

fritidshemsavdelningarna redan gör. Med facit i hand kan vi se med exempel från de 

fritidshemmen att det uppmuntrar elever till att läsa, reflektera över handlingen och öva på att 

sätta ord på sina tankar. Interaktionen med andra och kommunikationen inom sig blir på så sätt 

språkutvecklande. 

Det är tydligt att det finns många kompetenta och engagerade lärare på de fritidshem 

som undersökts. Tyvärr menar de att förutsättningarna för att de ska kunna göra sitt arbete enligt 

styrdokumenten är begränsade. Att arbetet med läsning inte görs på de här skolorna verkar 

därmed inte vara på grund av att personalen saknar kunskap eller vilja utan på grund av yttre 

miljömässiga faktorer. 

  

3. AVSLUT 

3.1|Sammanfattning och avslutande diskussion 

För att nå syftet med den här studien formulerades tre olika forskningsfrågor som 

berörde personalens arbetssätt, miljöns anpassning till läsning och förutsättningarna för pojkar 

och socioekonomiskt utsatta elever att bli intresserade av läsning. Det med utgångspunkt från 

tidigare forskning och aktuell debatt som rör elevers nedgående resultat i läsförmåga. Frågorna 

har behandlats löpande i resultatdelen och den behandlingen ska nu sammanfattas. 

Inledningsvis kan man säga att min studie bekräftar en del av det som tidigare 

forskning kommit fram till. Det förvånar inte att elevers läsfärdigheter försämras då min 

undersökning visar att fritidshempersonal i stort inte arbetar strategiskt eller medvetet med 

läsning. Enligt majoriteten av mina respondenters beskrivning av deras arbete med läsning 

framgår det att det inte är någonting som prioriteras eller arbetas med varken på kort eller på 

lång sikt. Detta leder troligtvis till ett oförändrat intresse för läsning hos eleverna. De elever 

som har en lästradition i hemmet fortsätter ändå läsa på fritiden men de som inte har vanan 

hemifrån blir inte heller uppmuntrade till läsning på fritidshemmet. Elevernas hemförhållanden 

får således styra vilket leder till att klyftor mellan socioekonomiska grupper och pojkar som 



28 

 

grupp generellt förstärks.  

Att man inte aktivt arbetar med läsning på majoriteten av de 

fritidshemsavdelningar som undersökts handlar enligt respondenterna om en rad faktorer som 

försvårar det arbetet. Respondenterna är väl införstådda i både styrdokument och relevant 

forskning kring vikten av läsning men det återspeglas inte i verksamheten. Orsaken sägs vara 

arbets- och miljöförhållanden. Faktorer som tas upp som begränsande är att barngrupperna är 

för stora, personalgrupperna för små, att många i personalen inte har en relevant utbildning och 

att lokalernas utformning inte är ändamålsenliga för läsning. I nuläget kan många inte dela upp 

elevgrupperna eftersom det innebär för många elever per personal och att lokalerna inte är 

anpassade. Att fritidshemmen rent fysisk är de samma som skolans klassrum har resulterat i att 

personalen försöker skapa fler rum i rummen för att möjliggöra olika aktiviteter men det innebär 

ändå att alla elever vistas i samma rum och den höga ljudvolymen och den röriga miljön gör 

det svårt för läsning och lugn och ro. Fritidshemspersonalen är kompetent och vill arbeta mer 

med elevers språkutveckling men idag är fokus på att klara av fritidshemstiden utan 

komplikationer. 

Övergripande kan man dock säga att arbetet med läsning ser väldigt olika ut på 

de undersökta fritidshemsavdelningarna. För en del personal, som de på Basilikaskolans 

fritidshemsavdelning, är läsning ett självklart inslag i den övriga verksamheten och elever sägs 

läsa varje dag. För andra finns det strategier som nästan görs omedvetet men som kan bidra till 

en positiv läskultur och intresse för böcker. En viktig strategi för att intressera elever för böcker 

har visat sig vara att exponera dem i fritidshemsmiljön. Om och hur man väljer att framställa 

böcker inom verksamheten sätter normer för om läsning anses som viktigt och påverkar 

undermedvetet hur elever kommer värdera läsning. Många av de saker som personalen på 

fritidshem gör går att koppla till miljöpsykologiska aspekter så som på vilket sätt bokhyllan 

presenteras för eleverna. Där ingår även arbete med variation av och utbyte av de böcker som 

står i bokhyllan. Genom att stuva om bland böckerna eller låna nya tillför det en ny komponent 

i den rumsliga inomhusmiljön som elevernas blickar kommer dras till. På Basilikaskolans 

fritidshemsavdelning får eleverna dessutom i form av vad de kallar en fritidsvärdspatrull vara 

med och bestämma över utbudet av böcker och därmed sätta sin egen prägel. Även tillgången 

till lugna ytor att läsa på blir centrala för om eleverna undermedvetet ska känna att läsning är 

en möjlighet. Då blir en lägre ljudvolym, avskärmning och bekväma sittplatser avgörande. 

Någonting som några av de undersökta fritidshemsavdelningarna inte kunde erbjuda. Ett av de 

fritidshem som jag besökt, Pellargonerskolans fritidshem, visade exempel på hur man kan jobba 
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normbrytande med miljöer för läsning. De erbjuder nämligen läsning för eleverna även utomhus 

och gör med det miljön för läsning gränslös och någonting som eleverna hela tiden kan förhålla 

sig till som alternativ. Högläsning och samtal om litteratur och läsupplevelser är också en 

komponent i en framgångsrik strategi. För att skapa en lugnare miljö, stärka banden och 

gemenskapen elever och lärare emellan och för att skapa en trygg stämning läser personalen 

ibland högt för en del elever. När personalen förmedlar en positiv syn på läsning och visar sig 

intresserade och engagerade kan det överföras på eleverna. Positiva erfarenheter av läsning 

hjälper eleverna att forma en egen identitet som läsare. Där kan det vara viktigt ur ett 

interkulturellt perspektiv att visa på mångfald och de olika kulturer som representeras både hos 

läsaren, innehållet i boken och i de samtal man har utifrån dem. Det för att skapa igenkänning 

hos eleverna och därmed engagemang för läsning. 

När jag studerat hur fritidshemsavdelningarna arbetar för att kompensera 

hemförhållanden och få elever som kommer från socioekonomiskt utsatta grupper att läsa har 

även det sett olika ut. Det visade sig att av de undersökta fritidshemmen var de som var belagda 

i vad som anses som socioekonomiskt utsatta områden de som erbjuder sämst anpassade miljöer 

för läsning samt minst utbud av böcker. En av fritidshemsavdelningarna hade inga böcker alls 

synliga i verksamheten. Detta innebär att de eleverna av vilka flera inte har någon lästradition 

hemma inte heller uppmuntras till läsning under fritidshemstiden. Skillnaden mellan 

socioekonomiska grupper förstärks på så sätt medan hemförhållandena på de fritidshem som 

arbetar mer strategiskt med läsning inte blir lika betydelsefulla för chansen till att bli läsare. 

Arbetet med pojkar och flickors olika läsning är inte heller någonting som de undersöka 

skolorna arbetar systematiskt med. Alla mina respondenter upplever att pojkar läser mer än 

flickor under fritidshemstid och att de då läser faktaböcker och annat som generellt kodas som 

manligt. Att pojkar läser mer än flickor på fritidshemmen kan förklaras på olika sätt. Bland 

annat att utbudet av böcker ser annorlunda ut än utbudet under skoltid vilket vanligtvis är 

skönlitteratur. Somliga anser att pojkar skapat en så kallad motståndskultur till skönlitterär 

läsning och att det är svårt att förena med ett maskulint identitetsskapande.  

Det går att vända på elevers negativa lästrend. Vårdnadshavares relation till 

läsning och vilken plats det får ta i hemmet avgör mycket hur eleverna kommer förhålla sig till 

läsning. Skolan som institution och dess personal kan dock också ha stor påverkan på elevers 

utveckling. Avslutningsvis är det tydligt att fritidshemsverksamheten kan bidra till att vara en 

lösning för att höja svenska elevers läsförmåga men att de ofta inte är det idag. 
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3.2|Metoddiskussion 

Eftersom uppsatsen baseras på intervjuer som är resultat av vad respondenterna 

erfar och upplever i stunden finns det alltid en risk att svaren skulle bli annorlunda om jag 

intervjuade dem en annan dag. Det faktum att rektorn närvarade i samma rum som min 

respondent under halva delen av en intervju samt att jag intervjuade två respondenter i par kan 

ha gjort att de förskönat sin beskrivning av verkligheten. Jag anser dock att styrkan med mitt 

självständiga arbete är att jag har utfört så pass många intervjuer och att ovanstående inte 

påverkat mina resultat märkbart eftersom mina slutsatser är att arbetet med läsning dels ser 

väldigt olika ut men generellt sett är bristfälligt. I frågan om miljö och arbetsförhållanden kände 

jag dessutom en mättnad i de svar jag fick vilket gör att reliabiliteten oavsett nämnda brister 

blir mycket hög.  

 I uppsatsen använder jag mig av tidigare forskning och teorier som i hög grad har 

sina utgångspunkter i förskolan som institution eftersom det finns ytterst lite forskning kring 

fritidshem att tillgå. Jag ser dock inte att det medför några problem för hur jag har analyserat 

och resonerat i mina resultat eftersom den forskning och de teorier jag nämner handlar om 

kopplingar till barns emotionella och sociala utveckling som även står i centrum för 

fritidshemsverksamheten. 

 Slutligen vill jag förtydliga att de undersökta fritidshemsavdelningarna endast kan 

representera sig själva och därmed inte hur det ser ut på avdelningar i hela Stockholms län. Den 

empirin som samlats in kan dock ses som en indikator på hur det kan se ut och på så sätt sättas 

i ett större sammanhang. 

 

3.3|Förslag till fortsatt forskning 

 Förslag på fortsatt forskning i ämnet läsning på fritidshem skulle kunna vara att 

studera ur barns perspektiv. En studie som behandlar hur elever upplever att personalen arbetar 

med läsning, hur mycket eleverna läser böcker i verksamheten och om deras föräldrar 

uppmuntrar de till att läsa. Till exempel skulle man kunna intervjua elever på fritidshemmen 

samt observera fritidshemsgruppen i helhet för att se hur många som väljer att läsa under fri tid. 
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4. Bilagor 
5.1 Intervjufrågor 

Presentation av respondenten (namn, ålder, yrkesroll, hur länge hen arbetat på den nuvarande 

arbetsplatsen samt vilken årskurs hen arbetar med) 

Läsning 

Hur ofta skulle du uppskatta att elever på det här fritidshemmet tar fram en bok och läser frivil-

ligt?  

Om du skulle definiera de som tar fram böcker och läser oftast –vilken könstillhörighet eller 

socioekonomisk tillhörighet har de personerna? 

Hur ofta pratar ni i personalen om elevers frivilliga läsning? 

Beskriv hur ni arbetar för att uppmuntra elever till att läsa, vilka strategier har ni? 

Varför tycker du att elever ska uppmuntras av er till att läsa på fritidshemmet? 

Vad tror du är bra med att elever läser frivilligt? 

Varför tror du att elever inte läser på fritidshemmet? 

Önskar du att ni gjorde mer angående elevers frivilliga läsning? Vad i så fall? 

Miljö 

Berätta för mig om hur ni tänkt med möbleringen på det här fritidshemmet:  

Vad finns det för tanke bakom tror du att det ser ut just så här?  

Vad för aktivitet skulle du säga hamnar i fokus med den här miljön?: 

Är det någonting övrigt som du vill tillägga? 


