
 

 

 
 

  

Examensarbete 

Fritidshemmets arbete med 

elevers läsintresse 
En studie om en del av fritidshemmets 

kompletterande uppdrag 

Författare: Daniel Moberg och Filip Klevtun 

Handledare: Kristina Henriksson 

Examinator: Liselotte Eek-Karlsson 

Termin: VT18 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2GN01E 

 

 



 

 

Linnéuniversitetet 
Utbildningsvetenskap  

  

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

               Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 

Titel:        Leisure-time centres’ work with pupils’ reading interest - A 

study about the leisure-time centres’ role in stimulating pupils’ reading interest 

 

Författare: Daniel Moberg och Filip Klevtun          

Handledare:  Kristina Henriksson 

Abstrakt 

 

Syftet med studien är att undersöka fritidshemmets möjligheter att komplettera 

skolan i skapandet av och genom att bidra till ett läsintresse hos eleverna. 

Studiens metod byggde på individuella och semistrukturerade intervjuer med 

fem fritidshemslärare på fem olika fritidshemsavdelningar, varav två 

avdelningar på en skola och tre på en annan skola. I studien skapade vi en 

modell utifrån Lundgrens ramfaktorsteori för att belysa de inre ramfaktorer 

som påverkar fritidshemmets möjligheter och begränsningar i att komplettera 

skolan i arbetet med elevers läsintresse. Dessa ramfaktorer är allt från 

fritidshemmets innehåll, tidsbrist, brist på lokaler samt brist på resurser som 

fritidshemmet har tillgång till. I studien framhäver vi tidigare relevant 

forskning inom ämnesområdet. Genom vårt resultat analyserade vi att det 

fanns ett antal möjligheter i fritidshemmets verksamhet att arbeta med elevers 

läsintresse. Allt från att samverka med skolbiblioteket till att erbjuda olika 

läsfrämjande aktiviteter på fritidshemmet till att använda sig av de digitala 

verktygen som ett pedagogiskt stöd i skapandet av läsintresse hos eleverna. 

Dessa aktiviteter där läsningen sker indirekt och inte är huvudmålet med 

aktiviteten är något som kännetecknar fritidshemmets arbete med läsintresse. 

Resultatet visade även att det fanns ett antal begränsningar i fritidshemmens 

verksamhet som försvårar fritidshemmets arbete att komplettera skolan. 

Elevgrupperna växer och andelen fritidshemslärare per elev är låg och 

lokalerna är bristfälliga. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

 

Syftet med detta forskningsinriktade arbete är att utforska de möjligheter och 

begränsningar fritidshemmet har i att arbeta med läsintresse och hur 

fritidshemmet kan komplettera skolan i arbetet med att stimulera elevernas 

läsintresse. 

 

Skolverket (2017c) beskriver i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet att fritidshemmet har ett kompletterande uppdrag, som 

innebär att fritidshemmets verksamhet ska komplettera hemmet och skolan. 

Det ska ske genom att fritidshemmet ska stimulera till utveckling och lärande. 

Fritidshemmet ska också erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation 

utifrån en helhetssyn på eleven och dess behov. Med erfarenhet från vår 

utbildning har vi uppmärksammat att böcker och allmän läsning inte ges 

samma prioritet som andra aktiviteter på fritidshemmet. 

 

Skolverket (2016) betonar i sin kunskapsöversikt Att läsa och förstå – 

Läsförståelse av vad och för vem? Att dagens samhälle kräver god 

läsförståelse eftersom det moderna samhället bygger på att individen har 

skriftspråklig kompetens. Philip Hwang och Björn Nilsson (2015) resonerar i 

deras bok Utvecklingspsykologi att i det samhälle vi lever i, krävs det goda 

kommunikationsfärdigheter. Det medför att individer med läs- och 

skrivsvårigheter kan uppleva svårigheter i samhället. Lundberg och Herrlin 

(2014) poängterar också skriftspråkets betydelse för individen i arbetslivet och 

samhället, eftersom i de flesta yrken krävs det god läsfärdighet. Av den 

anledningen är det viktigt att elever redan i tidig ålder möter olika texter och 

böcker och skolan har en viktig uppgift i att arbeta med elevers läsning och 

läsförståelse (Alatalo 2016, Lundberg & Herrlin 2014). 

 

Den senaste rapporten från skolverket (2017b) ur den internationella 

jämförande studien PIRLS1, som organiseras av IEA2, klargör att elever ägnar 

allt mindre tid åt läsning på sin fritid. Studiens mätning av olika länders 

resultat visar att Sverige ligger över EU:s3 och OECD:s4 snittet kring 

läsförmåga. Dock uppnår Sverige sämre resultat i den senaste undersökningen 

som genomfördes 2016 jämfört med undersökningen 2001. Studien från 

PIRLS är kanske ett tecken på att all skolverksamhet behöver förbättras när 

det kommer till arbetet med elevers läsförmåga. Fritidshemmets 

kompletterande uppdrag anser vi kan luta mer mot ett arbete med att skapa ett 

                                                      
1 Progress in International Reading Literacy Study. 
2 International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
3 Europeiska Unionen. 
4 Organization for Economic Cooperation and Development. 



 

2 

 

 

större läsintresse hos eleverna. Vilket kan leda till ett ökat intresse hos eleverna 

att läsa mer i sin vardag. Ann-Katrin Svensson (2009) framhäver i sin 

forskningsöversikt Högläsning i förskola och förskoleklass – hur vanligt är 

det? att en del elever i tidig ålder möter böcker, högläsning och 

språkstimulerande aktiviteter väldigt lite i sina hem. Enligt skolverket (2017a) 

är över 85 % av alla 6-9-åringar inskrivna i fritidshemmet, vilket leder till att 

det finns möjliga förutsättningar för fritidshemmet att komplettera skolan, 

genom att skapa en stimulerande och läsfrämjande miljö för alla elever. 

 

Skolverket (2017c) betonar i det centrala innehållet för fritidshemmet att 

fritidshemmet ska verka för att utveckla elevers språkliga kompetens. Eleverna 

ska ges möjlighet till att samtala om olika texter, samt använda sig av digitala 

verktyg i sin kommunikation. Fritidshemmets verksamhet ska erbjuda 

möjligheter att arbeta med lässtimulerande aktiviteter. 

 

1.1 Definition av läsintresse 
 

Begreppet läsintresse är ett väldigt brett begrepp som innefattar många delar, 

och i gällande studie handlar det om helheten kring läsintresset. Vi utgår från 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2014) som belyser i sin bok God 

läsutveckling – kartläggning och övningar att begreppet läsintresse kretsar 

kring att stimulera elever till att upptäcka lusten och intresset samt glädjen i 

att läsa en bok eller en text. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi använda oss av tidigare forskning och litteratur 

som stöd för att fördjupa oss. Tidigare forskning inom ämnesområdet kring 

fritidshemmets arbete med elevers läsintresse har varit svårt att finna. Vi har 

dock kunnat finna relevant forskning om hur skolan kan arbeta med att skapa 

ett läsintresse. Det medför att vi kommer använda oss av en bredare 

litteratursökning. 
 

2.1 Socioekonomiska förutsättningar 
 

Skolverkets (2017b) rapport från PIRLS, visar att det finns ett starkt samband 

mellan elevers olika socioekonomiska förutsättningar och deras 

skolprestationer. I rapporten framkommer det att en av anledningarna till att 

elever med mer gynnsamma socioekonomiska förutsättningar presterar bättre 

i skolan är att de får ägna sig åt aktiviteter som främjar läsförmågan i sina hem 

med sina föräldrar. Dock visar Svenssons (2009) forskningsöversikt att en del 

elever i tidig ålder möter väldigt lite av högläsning, böcker och 

språkstimulerande aktiviteter i sina hem. Carina Fast (2007) har i sin 

avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i 

möte med förskola och skola studerat sju elevers möten med textorienterade 

aktiviteter över tre års tid, samt övergången mellan hem, förskola, 

förskoleklass och skola. Studien visar att elevers familjer har en påverkan på 

många sätt när det kommer till möten med texter och böcker. Några elever 

växer upp i ett hem med dagstidningar och böcker, för andra elever är det 

istället datorer och teveapparater. Fast konstaterar att: ”föräldrarnas intressen, 

värderingar, vanor och samhällssyn bidrar till vilket kulturellt kapital barnet 

får” (Fast 2007 s.179). Det leder till att elever när de börjar skolan och på 

fritidshemmet inte har entydiga erfarenheter i att möta böcker och texter utan 

olika erfarenheter. 
 

Fasts (2007) avhandling framhäver också att en faktor som påverkar elevers 

möte med böcker och texter i deras vardagsliv är familjens ekonomiska villkor. 

Elever påverkas och agerar utifrån den kulturella och sociala värld de växer 

upp i. Under elevens uppväxt kommer de att påverkas av olika textorienterade 

aktiviteter som de möter både i hemmet och i skolans verksamhet. Studien 

visar också att långt innan skolstarten är barn i hög grad medvetna om olika 

medier, för de spenderar en stor del av sin tid framför datorn och teven samt 

spelar spel. I den digitala världen möter de olika logotyper, varumärken, 

symboler, bilder och ikoner som de lär sig känna igen. Barnen ser sig själva i 

sina favorithjältar som de bearbetar genom att leka och de ritar sin hjälte i olika 

miljöer och även olika logotyper. Barnen använder sig av datorer och spelar 

spel, där de skapar och får makt till att förändra sina karaktärer och får eget 

initiativ. Studien pekar på att barnen har en gemenskap, genom att engagera 
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sig för populärkulturella texter mellan varandra. En gemenskap av skrivande, 

berättande och läsande bland dataspel och leksakskataloger. 

  

Den tidiga läsutvecklingen hos elever kan variera. Några elever läser med flyt 

och säkerhet väldigt tidigt, medan andra elever enbart känner till ett flertal 

bokstäver vid samma ålder (Lundberg 2010; Lundberg & Herrlin 2014). 

Läsforskaren Karin Jönsson (2007) har i sin avhandling litteraturarbetets 

möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F-3 studerat yngre elevers 

möten med litteratur i klassrummet. Studien betonar betydelsen av elevers 

olika förutsättningar. För elever kommer till skolan både med olika sätt att 

arbeta kring sin läsning, och med olika erfarenheter av tidigare läserfarenheter. 

Det framkommer även i studien att en del elever använder sig av sina tidigare 

läserfarenheter från hemmet och klarar sig utan svårigheter i skolans läsmiljö. 
 

2.2 Medveten undervisning i läsförståelse 
 

Jönssons (2007) studie framhäver att bilderböcker har en viktig roll i elevernas 

tidiga litteraturläsning, eftersom bilderböckerna är en språngbräda till att läsa 

böcker utan bilder. Bilderböckerna blir för eleverna ett sätt att skapa mening i 

tillvaron och skapar ett intresse till fortsatt läsning. Studien visar att elever 

utgår från sina egna intressen i val av litteratur och att de utvecklar egna 

läsarprofiler och individuella mönster i sitt läsande.  

 

Tarja Alatalo (2011) framhäver i sin avhandling Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och hinder, att det är viktigt 

att klasslärare är medvetna om vikten att erbjuda elever böcker och texter som 

de finner intressanta. Vilket leder det till att eleverna blir mer motiverade i sin 

läsning. Avhandlingen betonar också att det finns en risk med de klasslärare 

som inte känner till hur de ska finna tecken som pekar på vart eleven befinner 

sig i läsprocessen då det leder till att de elever som ligger efter med sin läsning 

inte får det stöd som de behöver. 

 

Skolverket (2016) förklarar i sin kunskapsöversikt att klasslärare och 

fritidshemslärare har till uppgift att ta hänsyn till varje individ, vilket innefattar 

att de ska utgå ifrån elevernas erfarenheter, behov och förutsättningar i arbetet 

med elevernas läsintresse. Alatalo (2016) beskriver i sin bok 

Läsundervisningens grunder att klasslärare behöver bemöta och stötta elever i 

deras utveckling, genom att ha förmågan att identifiera var varje elev befinner 

sig i läs- och skrivprocesserna, för att skapa en hållbar läs- och 

skrivundervisning för eleverna. För att elever ska få en god läsutveckling 

behöver de få en medveten undervisning i läsförståelse redan i de första 

skolåren.  Skolverkets (2016) forskningsöversikt belyser att är viktigt att 

eleverna får ett fortsatt stöd genom hela grundskolan för att utvecklas till att 

bli kritiska, aktiva och eftertänksamma läsare 



 

5 

 

 

 

Hwang och Nilsson (2015) menar att skolsituationen kan underlättas för elever 

som har lässvårigheter, genom att eleven utgår från sig själv och inte jämförs 

med andra i klassen. Skolan kan försöka anpassa undervisningen och 

lästräningen till den enskilda individen och undvika att sätta in generella 

åtgärder. Om elever ständigt misslyckas i sitt läsande och skrivande leder det 

till en låg motivation vilket leder till att de får ett sämre självförtroende. 

Skolverket (2017c) beskriver att det är genom att erbjuda möjligheter till att 

läsa och samtala som varje elev får chansen att utveckla sina möjligheter till 

att kommunicera, och bygga upp en tilltro till sin språkliga förmåga. 

 

2.2.1 Läsande förebilder 

 

I ung ålder är det viktigt för elever att ha goda läsande förebilder. Detta är 

personer i deras närhet som kan förmedla sitt läsintresse till dem. Vilket 

medför att de kan bidra till att stimuleras till att få ett större läsintresse. Den 

brittiska studien Boys’ Reading Commission – The report of the All-party 

parliamentary Literacy Group Commission (2011) beskriver betydelsen av att 

föräldrar fungerar som läsande förebilder och deras roll i att skapa ett 

läsintresse hos barn. Studien tyder på att det finns ett stort samband mellan 

förmågan att läsa och intresset för att läsa, vilket leder till att ju större säkerhet 

elever känner i sitt läskunnande desto mer intresse skapas kring läsning. 

Föräldrarnas roll kan kompletteras av skolan och lärarnas roll. 

 

Lundberg och Herrlin (2014) poängterar i sin bok att skolan måste få igång 

positiva spiraler i elevernas utveckling, där framgång leder till nya framgångar 

och där självförtroendet hos eleverna stärks successivt. En del är att eleverna 

får en upplevelse av läsintresse och känner att läsandet erbjuder dem en nyckel 

som leder dem in i en helt ny värld av glädje, kunskap, spänning, fantasi och 

äventyr. Klassläraren och fritidshemslärare har ett ansvar när det kommer till 

att grundlägga ett bestående intresse för läsning hos sina elever. Frances 

Hultgren (2017) beskriver i sin forskningsöversikt Läsande förebilder att man 

kan vara en läsande förebild på olika sätt. Att använda sig av högläsning på 

skola och fritidshem kan vara ett sätt att som lärare vara en läsande förebild 

för eleverna. Högläsning är en möjlighet att förmedla ett läsintresse till 

eleverna, om fritidshemslärarna väljer ut olika böcker och texter utifrån 

elevernas egna intressen och erfarenheter. Ett annat exempel är att samtala 

med eleverna om texterna på ett stimulerande sätt. Den läsande förebilden kan 

indirekt påverka eleverna och genom sitt sätt att tala och uppträda inspirera 

dem till ett större läsintresse. Vilket litteraturpedagogen Aidan Chambers 

(2014) beskriver i sin bok Böcker inom och omkring oss: 

 

Läsare skapar läsare. Detta är en grundläggande sanning att hålla i minnet. 

Mycket hänger på vad och hur mycket vi själva läser. Vi kommer 
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ofrånkomligen och omedvetet att försöka forma andra till samma sorts läsare 

som vi själva är. Vi försöker intressera dem för det slags böcker vi själva 

tycker mest om. Vi påverkar dem till att tänka och tala om de böcker de läst 

på samma sätt som vi tänker och talar om dem. Och utan att säga ett ord 

kommer vi genom vårt sätt att uppträda visa vilken plats och roll läsning 

spelar i vårt eget liv. (Chambers, 2014, s.115). 

 

Chambers förklarar att högläsning i sig är viktigt för att stimulera elevernas 

språkutveckling och läsförmåga men för att detta ska nå långsiktiga effekter är 

boksamtal ett viktigt komplement. Han menar att det finns tre viktiga 

ingredienser för att skapa ett fungerande och utvecklande boksamtal med 

elever. Den första ingrediensen är att stimulera till entusiasm hos eleverna. När 

fritidshemsläraren introducerar en ny bok till sina elever genom att berätta 

kortfattat vad boken handlar om skapas det snabbt ett större intresse hos 

eleverna att själva lyssna på högläsning av boken. En annan ingrediens i ett 

boksamtal är att ständigt som fritidshemslärare stanna upp, förklara och 

diskutera med elever vad olika ord betyder och att rätta ut frågetecken som 

eleverna funnit i ett kapitel. Om en fritidshemslärare kommer med förklaringar 

till eleverna och rättar ut de frågetecken de har kommer eleverna finna boken 

och högläsningen mycket mer givande och intressant än om man som 

fritidshemslärare inte stannar upp utan fortsätter läsa och undviker att klura ut 

några frågetecken i kapitlet. Den tredje ingrediensen handlar om att 

tillsammans med eleverna finna mönster och sammanhang i texten. Det kan 

handla om allt från symboler, personer till händelser som kan sammanföras till 

varandra. Det är först när elever börjar känna igen sammanhang och mönster i 

en text som de nått ett nytt stadie i sin läsutveckling och där spelar 

fritidshemsläraren och boksamtal en viktig roll. Chambers klargör att 

boksamtal är ett gemensamt reflekterande hos de individer som är involverade, 

där de utbyter tankar och funderingar till varandra. Boksamtalet söker inte 

efter konkreta svar utan efter en utvecklande och givande diskussion där 

eleverna övar på att berätta och utveckla sina egna åsikter och reflektioner. 

 

Skolverket (2017c) beskriver i läroplanen att rektorn har ansvar för skolans 

arbetsmiljö och arbetsmiljön innefattar det 2 kap. 36 § i Skollagen (SFS 

2018:105) belyser att eleverna i grundskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Maria Eliasson och Jennie Högberg (2009) förklarar i sin 

magisteruppsats Bibliotek möter fritidshem att närliggande bibliotek kan vara 

ett stöd i den dagliga verksamheten på fritidshemmet. Eliasson och Högberg 

framhäver vikten att eleverna på fritidshemmet får besöka skolbibliotek då det 

är en verksamhet som kan agera som en läsande förebild för eleverna. 

 

Hultgren (2017) belyser i sin forskningsöversikt att läsande förebilder inte 

heller enbart behöver vara en vuxen individ utan elever kan agera och bli 

läsande förebilder till varandra. Kamrater talar och berättar för varandra om 
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vad de läst vilket i sin tur kan leda till att andra börjar läsa. Fördelen är att 

eleverna känner varandra och de får reda på deras intressen, mer än vad 

klassläraren får. Det innebär att de lättare kan hitta böcker som passar just 

deras intressen som de sedan rekommenderar till varandra. 

  

Fritidshemsläraren kan istället verka som samordnare och para ihop elever i 

mindre läsgrupper där eleverna blir förebilder och resurser för varandra i sitt 

läsande. En fördel med att arbeta med läsgrupper är att grupperna är små och 

att grupperna själva utifrån sina egna intressen väljer vad de vill läsa som leder 

till en större läslust än om fritidshemsläraren enbart väljer litteratur utifrån vad 

de tror eleverna är intresserade av. Eleverna diskuterar sedan regelbundet vad 

de har läst och hjälper varandra att reda ut frågetecken och annat som de stött 

på i texten. 

 

Denna form av lärande där elever kan interagera med varandra genom det 

sociala samspelet är en del av lärandet i fritidshemmet. Enligt Inge Johanssons 

och Anna-Lena Ljusbergs (2004) studie Barn i fritidshem: individ, omvärld 

och lärande är fritidshemmet en fri verksamhet som tillskillnad från skolan är 

mindre planerad, där mycket av lärandet sker informellt snarare än formellt. 

Det är en form av lärande som generellt sker inom skolans verksamhet. Det 

informella lärandet på fritidshemmet innebär att elevers relationer med 

kamraterna spelar en större roll. På fritidshemmet lär sig eleverna i samspelet 

med varandra. De lär sig och tar efter varandra genom observation, där de 

försöker efterlikna sina förebilder. 

 

2.3 Fritidshemmets roll 
 

Catarina Andishmand nämner i sin avhandling Fritidshem eller servicehem? 

En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden tre 

stora faktorer som spelar roll i fritidshemmets verksamhet. Den första faktorn 

är personaltätheten som utgör en viktig faktor för verksamheten i 

fritidshemmet. Nackdelen med för lite personal i relation till antal elever 

innebär att det försvårar fritidshemslärarnas möjligheter att utgå från elevernas 

behov, erfarenheter och intressen. Den andra faktorn som har betydelse är 

lokalerna, som i många fall är bristfälliga och dåligt anpassade för 

fritidshemmets verksamhet. Det i sin tur gör det svårt för fritidshemslärare att 

anpassa verksamheten utifrån de aktiviteter som de vill bedriva. Den tredje 

faktorn handlar om elevgruppen som ständigt blir större vilket leder till att 

fritidshemslärarna intar en övervakande roll med ett större fokus på utvalda 

elever i gruppen. Den övervakande rollen blir till bekostnad av verksamhetens 

mål. Sven Persson (2008) framhäver i sin rapport Forskning om villkor för 

yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem att personalens 

tidsbrist leder till negativa konsekvenser i verksamhetens pedagogiska 
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innehåll, och blir därmed den fjärde faktorn som påverkar fritidshemmets 

verksamhet. 

 

Carin Falkner och Ann Ludvigsson (2016) lyfter fram i sin forskningsöversikt 

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt att fritidshemslärare 

har den stora förmånen att få arbeta och träffa elevernas klasslärare under 

skoltiden. Det ger en stor möjlighet till att samverka med elevernas klasslärare. 

Dock visar studien att maktförhållanden mellan lärarna i de olika 

verksamheterna och ämnena är vanligt, och det präglar samarbetet. De menar 

att det leder till hierarkier och statusskillnader mellan lärarna. Andishmand 

(2017) betonar i sin studie att bristande samverkan mellan grundskola och 

fritidshem leder till konsekvensen att fritidshemslärarna känner sig åsidosatta. 

Forskaren menar att förutsättningar i form av tid för möten mellan 

verksamheternas personal inte ges. Hon menar även att fritidshemmets 

möjlighet till att erbjuda en likvärdig utbildning kompliceras av olika faktorer 

som skolans organisation, anställningsformerna hos personalen och stora 

elevgrupper i relation till fritidshemslärare, och till regler kring plats i 

fritidshemmet. Falkner och Ludvigsson (2016) understryker att rektorn har en 

betydelsefull roll när det kommer till att ta initiativ till möten. Under möten 

behöver rektorn medvetandegöra de olika lärarnas kompetenser som de 

behärskar i de olika verksamheterna. Rektorns roll blir att ta tillvara på de olika 

lärarnas kompetenser kring arbetet med eleverna. 

 

Ann S. Pihlgren (2011) skriver i sin bok Fritidshemmet – fritidslärares 

uppdrag på fritidshemmet och i skolan att fritidshemmets uppdrag har 

förändrats under decennierna. När fritidshemmet 1998 övergick från 

socialstyrelsen till skolverket skedde en rad förändringar i fritidshemmets roll. 

Fritidshemmets verksamhet blev integrerad med skolan och fritidshemmets 

lokaler flyttades därmed in i skolan. Denna förändring innebar att 

fritidshemmets lärandeuppdrag och kompletterande roll synliggjordes och 

förstärktes vilket ledde till att skolverket tog fram styrdokument till 

fritidshemmet. Detta har medfört enligt Pihlgren att dagens fritidshemslärare 

har en helhetsbild på lärande med stort fokus på den sociala kompetensen. 

Fritidshemslärarna möter eleverna både i klassrummen, på rasterna och i 

fritidshemmets verksamhet vilket leder till att de kan bygga andra typer av 

relationer till eleverna och få en större helhetsbild av eleverna. Ingrid Bardon 

(2008) betonar i sin magisteruppsats På fritids tänker man inte på att man lär 

sig saker att eleverna bestämmer själva när och hur samt vad de vill lära sig, 

vilket är ett viktigt inslag i verksamheten. Hon understryker även att 

fritidshemmets komplettering av skolan innebär att konkretisera det som 

undervisats i skolan, och att fritidshemmet gör något helt annat utav det. 

Pihlgren (2011) menar att när klasslärarna och fritidshemslärarna tillsammans 

samarbetar och arbetar tätt ihop kan bådas kompetens nyttjas och deras olika 

perspektiv kan då komma till uttryck. Johansson (2012) betonar vikten av att 
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ett samarbete inom verksamheten gemensamt leder till att kunna diskutera och 

upprätta lokala mål, samt att samarbetet helst ska innebära belöning för 

samtliga partner. 

 

2.3.1 Digitala verktyg 

 

Ur det centrala innehållet i läroplanen ska undervisningen på fritidshemmet 

använda digitala för att kommunicera i olika digitala sammanhang, och till att 

framställa olika estetiska uttryck. Undervisningen i fritidshemmet ska 

komplettera förskoleklassen och skolans undervisning. Exempelvis när det 

kommer till svenskundervisning, där digitala verktyg används till att skriva 

olika typer av texter med anpassning utifrån deras språkliga drag och 

uppbyggnad, där skapande av olika typer av texter, samt ord och bild 

samspelar (Skolverket 2017c). Regeringen har infört en nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ställer krav på att elever ska få en 

digital kompetens. Eleverna ska få möjlighet till att öva användningen av de 

olika digitala verktygen i sin utbildning (Regeringen 2017). 

 

Pamela Davidsson och Anders Thoresson (2017) har i sin rapport Svenskarna 

och internet 2017 undersökt svenskarnas förändrade internetvanor under snart 

två decennier. Rapporten beskriver det faktum att åtta av tio tvååringar 

använder internet och att en klar majoritet av eleverna i åldrarna 10-11 har 

tillgång till mobil och surfplatta. Det innebär att samhällets förändringar ställer 

krav på att skolan och fritidshemmet förändras i samma takt. 

 

Åke Grönlund, Annika Andersson och Matilda Wiklund (2013) beskriver i sitt 

forskningsprojekt Unos uno, som pågick åren 2011-2013, projekt följde 23 

skolor med sammanlagt ungefär 11 000 elever och 900 klasslärare över hela 

Sverige infört en dator per elev. I sin årsrapport (2013) har de beskrivit att de 

ville studera och analysera de effekter detta projekt haft för skolans 

verksamhet. Majoriteten av eleverna var nöjda med de förändringar de märkte 

i sin utbildning. Elevernas kunskaper och färdigheter förbättrades generellt 

men resultaten var inte entydigt på alla skolor som var en del av projektet. En 

del elever tyckte att datorn gjorde att de blev mer effektiva i sitt skolarbete 

medan andra elever tyckte att de blev distraherade av allt som fanns att göra 

på datorn. Skillnaderna i projektets effekter tydliggör att genomförandet av de 

digitala verktygen är viktigare än själva tekniken och att de positiva resultaten 

kan ske om skolorna implementerar de digitala verktygen på ett strukturerat 

sätt i sin pedagogiska verksamhet. Nackdelen är att skillnaderna ökar mellan 

de skolor som fått en positiv effekt av användandet av de digitala verktygen 

och de skolor som inte fått samma effekter. En framgångsfaktor för att uppnå 

de positiva effekterna är att arbetssättet etableras fullt ut i skolorna vilket leder 

till att lärarna blir digitalt kompetenta. 
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Catarina Schmidt (2013) beskriver i sin avhandling Att bli en sån’ som läser: 

barns menings- och identitetsskapande genom texter att det som elever bli 

bekanta med på skärmen, de multimodala och digitala texterna, har en mycket 

stark dragnings- och attraktionskraft för majoriteten av eleverna. Pojkars 

intresse är riktat mot datorspel, medan flickornas intresse är mot sociala 

medier. Det dem har gemensamt är att sociala medier och datorspel skapar en 

mening för dem. 

 

Amanda Glimstedt, Gunilla Elber, Frances Hultgren och Monika Johansson 

(2017) resonerar i deras artikel Digitala verktyg och läsning om att använda 

digitala verktyg utifrån fyra olika nivåer i undervisande sammanhang. De 

menar att den första nivån handlar om att ersätta de traditionella verktygen, 

använda sig av dator eller surfplatta vid skrivande istället för papper och 

penna. Den andra nivån handlar om utveckling, där man använder de digitala 

verktygen mer som ett komplement i undervisningen, exempelvis genom att 

använda sig av en smartboard. Den tredje nivån handlar om att modifiera sin 

undervisning genom användandet av digitala verktyg, man kan exempelvis 

använda sig av E-böcker snarare än traditionella böcker vid läsning. Den fjärde 

nivån sker när man omdefinierar lärandet utifrån de digitala verktygen, där 

man som klasslärare helt enkelt utformar uppgifter som inte går att lösas av 

eleverna utan att använda sig av de digitala verktygen. I det fjärde stadiet 

omdefinierar lärarna traditionellt lärande genom att föra över lärandet till den 

digitala arenan och detta kan användas vid läsning genom olika läsutvecklande 

appar. Malin Rohlin (2013) skriver i sin bok Meningsskapande fritidshem om 

fritidshemmets möjligheter till att få in det multimodala lärandet, där man 

förstärker olika texter med bilder eller ljud för att underlätta läsningen för 

eleverna som ligger efter i sin läsning och även dem som inte har knäckt sin 

läskod. Detta kan jämställas med den tredje och fjärde nivån där utbildningen 

modifieras eller omdefinieras utifrån användandet av digitala verktyg. 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Studien utgår från Ulf P. Lundgrens ramfaktorsteori som han skapade 

tillsammans med Urban Dahllöf år 1972 (Lundgren 1999). Utifrån deras 

ramfaktorsteori inriktar sig vår studie mot inre ramfaktorer och hur 

ramfaktorerna påverkar fritidshemmets verksamhet. Vi har konstruerat en 

modell vid namn inre ramfaktorsmodellen, med koppling till Stensmos (2008) 

bok Ledarskap i klassrummet. Han beskriver att de inre ramarna handlar om 

de faktorer som begränsar handlingsutrymmet i skolan, men som skolan har 

egen möjlighet att påverka och besluta över. Modellen finns nedanför: 
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Inre ramfaktorsmodellen 

 

2.4.1 Inre ramfaktorer 
 

Stensmo (2008) beskriver att det är lärarlaget, skolan och kommunen som 

beslutar hur inre ramar sätts. Inre ramar i verksamheten är tid, rum, personer, 

budget, innehåll och form. I inre ramfaktorsmodellen innehåller begreppet 

resurser Stensmos (2008) tre inre ramar som är form, personer och budget. 

Begreppet resurser utgår från budget som innebär prioriteringar som 

exempelvis möbler och utflykter, till form som handlar om gruppstorlekar och 

personer som innefattar klasslärare, fritidshemslärare, barn och föräldrar. 

Olika lärares kompetens, erfarenhet, personlighet och elevernas 

förutsättningar, behov, erfarenheter och intressen påverkar verksamheten 

(Stensmo 2008, Skolverket 2017c). Tid innefattar schema och dess timmar 

som bestäms i verksamheten. Rum innefattar planlösning, där möblering är en 

rumslig begränsningsfaktor. Verksamhetens innehåll bestäms av skolans och 

klasslärarens tolkning av läroplanens mål, där skolan kan behandla allt som 

står i läroplanen eller göra en prioritering kring några områden framför andra 

(Stensmo 2008) I den här studien kommer innehållet kretsa kring Falkners och 

Ludvigssons (2016) begrepp fritidshemspedagogik som fångar den 

pedagogiska verksamhet som bedrivs på fritidshemmet, och som är 

annorlunda än den pedagogik som bedrivs i övrig skolverksamhet. Det som 

skiljer den pedagogiska verksamheten mellan fritidshemmet och skolan är att 

fritidshemmet är en mindre styrd verksamhet där fokus mer läggs på barnens 

sociala, praktiska och emotionella utveckling. Pedagogiken i skolan har istället 

i sin utgångspunkt fokus på elevernas individuella kunskaper. Den 

inre ramfaktorer

innehåll/fritidshemspedagog
ik

informellt 
lärande

läsande
förebild/läsande 

gemenskap

tid rum resurer
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gruppfokuserade pedagogik som sker på fritidshemmet är utmärkande för 

fritidshemmets pedagogiska verksamhet. 

   

När det kommer till innehåll som innefattar fritidshemspedagogik, kommer vi 

fördjupa oss mot begreppen informellt lärande och läsargemenskap som är en 

del av fritidshemspedagogik. Johanssons och Ljusbergs (2004) studie belyser 

att fritidshemmet är en fri verksamhet, där mycket under fritidshemmets tid 

sker informellt. Det informella lärande handlar om att eleverna ges större 

frihet under olika aktiviteter, där de kan lära sig på ett mindre styrt sätt än de 

kan i skolans formella lärande. 

 

Jönsson (2007) använder begreppet läsargemenskap för att beskriva det barn 

i samverkan med andra barn och vuxna gör för att tillsammans inspireras till 

att bli läsare. Värdet med att skapa en läsargemenskap i skolan och 

fritidshemmet är att det ger möjlighet för eleverna att samtala om böcker och 

läsning i allmänhet och genom en rad olika aktiviteter. Genom att skapa en 

läsargemenskap leder det till att elevernas kreativitet och nyfikenhet 

stimuleras och eleverna kan komma på egna idéer som att exempelvis skapa 

serietidningar där eleverna använder sig av sin kreativa förmåga med 

utgångspunkt från sina egna intressen till att bearbeta olika berättelser. I 

läsargemenskapen stöder eleverna varandra och blir förebilder. 
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3 Syfte 

 

Studiens syfte är att få en förståelse för hur fritidshemslärarna uppfattar det 

kompletterande uppdraget gällande elevernas läsintresse. Skolverket (2017c) 

beskriver i det centrala innehållet att fritidshemmet ska verka för att utveckla 

elevers språkliga kompetens. Eleverna ska ges möjlighet till att samtala om 

olika texter, samt använda sig av digitala verktyg i sin kommunikation. 

 

3.1 Frågeställning 

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar i att på fritidshemmet 

arbeta för skapandet av ett läsintresse hos eleverna? 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod vi valt och tillvägagångsättet vi utgått från 

kring de valda intervjupersonerna. Metodkapitlet kommer belysa hur vår 

forskning tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

 

4.1 Intervju 
 

I vår undersökning valde vi att använda oss av individuella intervjuer. 

Denscombe (2009) beskriver att fördelen med individuella intervjuer är att det 

är enklare att organisera och planera individuella intervjuer jämfört med att 

genomföra intervjuer med fler deltagare. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer vilket gav intervjupersonen möjlighet att utveckla sina tankar. 

Semistrukterade intervjuer gav oss möjligheteten att vara mer flexibla, 

eftersom det gjorde att intervjuaren kunde justera frågorna och ställa 

följdfrågor. Vi utgick från Lantz (2013) som betonar vikten av att ha en tydlig 

ram för intervjun, vilket inger intervjupersonen en känsla av tillit kring 

intervjuns genomförande. Genom att tydliggöra ramen blir intervjun mer 

förutsägbar. 

 

När vi konstruerade intervjufrågorna utgick vi från vårt syfte. Det blev 

sammanlagt 155 intervjufrågor som var inriktade mot intervjupersonernas syn 

på deras arbete med elevers läsintresse. Dimenäs (2014) förtydligar att 

intervjufrågorna ska skrivas utifrån ens frågeställning. Han betonar att 

lämpliga frågor ska leda till att frågeställningen blir besvarad. Vi använde oss 

av ljudupptagare under intervjun och det med godkännande från 

intervjuperson. Trost (2010) förtydligar att fördelen med ljudupptagare är att 

intervjuaren kan höra tonfall och ordval upprepade gånger efteråt vilket 

förenklar transkriberingen. 

 

4.2 Urval 
 

Thomsson (2010) beskriver att antalet personer man behöver intervjua har att 

göra med hur brett ens frågeområde är. Är ens frågeställning avgränsad 

behöver man intervjua färre personer. Fördelen med att intervjua fler är att 

nyansen blir större och svaren mer varierade. Fler intervjuer kräver dock större 

resurser och därför menar Thomsson att för studenter är allt mellan fem och 

tio intervjuer en tillräcklig mängd intervjuer. Urvalet av intervjupersoner 

skedde genom tillgänglighetsurval. Fritidshemslärarna var inte utvalda av den 

anledningen att de arbetade med just läsintresse, utan vi ville undersöka hur de 

ser på läsintresse på fritidshemmet. När fritidshemslärarna hade accepterat att 

                                                      
5 Se bilaga A – Intervjufrågor. 
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delta skickade vi våra intervjufrågor till dem, så att de skulle kunna förberedda 

sig inför kommande intervju. 

 

4.3 Genomförande 
 

Vi kontaktade de olika skolornas rektorer. I vårt mail6 beskrev vi vilka vi var 

och vårt syfte med intervjun, samt om det var möjligt att få intervjua 

fritidshemslärare på deras skolor. Vi skickade vårt mejl till tio skolor. Två 

skolor tackade nej på grund av andra arbeten. Två andra skolors rektorer gav 

oss tillåtelse att intervjua fritidshemslärare, dock var fritidshemslärarna 

upptagna med andra arbeten. Fyra skolor gav oss inte något svar. Två skolors 

rektorer gav oss deras godkännande och vi skickade ut ett ytterligare mail 

riktat mot fritidshemslärarna. I det här mailet beskrev vi vårt syfte, och att det 

var frivilligt att delta och att avbryta deras deltagande. 

 

Vår undersökning utfördes på två skolor i sydöstra Sverige, varav den ena 

skolan hade tre fritidshemsavdelningar och den andra skolan hade två 

fritidshemsavdelningar. Intervjuernas tid varierade, men sträckte sig mellan 

12-22 minuter. Vi delade upp oss och genomförde intervjuerna separat.  En av 

oss intervjuade tre fritidshemslärare och den andra intervjuade två 

fritidshemslärare. Under varje intervju började vi med att återigen berätta vårt 

syfte och om deras rättigheter som intervjupersoner. Vi frågade dem om vi fick 

deras tillåtelse till att spela in intervjuerna via en ljudupptagare från våra 

mobiler. Vi fick deras godkännande och inspelningarna användes sedan till att 

transkribera materialet i efterhand. 

 

När intervjuerna var genomförda transkriberade vi intervjuerna var för sig och 

när det var slutfört möttes vi för att analysera materialet. Vi letade efter olika 

teman och mönster utifrån vårt transkriberade material. Vi använde oss av 

överstrykningspennor med olika färger när vi fann olika teman och mönster 

för att underlätta vårt arbete. 

 

4.4 Databearbetning 
 

Arbetsprocessen startade med att vi enskilt transkriberade våra fem intervjuer. 

När transkriberingen var färdig samlades vi och tog del av varandras intervjuer 

för att finna likartade mönster i alla fem intervjuerna. Vi noterade de mönster 

som vi fann från de fem intervjuerna och analyserade utifrån teoretiska 

begrepp relaterade till tidigare forskning. 

 

                                                      
6 Se bilaga B – Tillåtelsebrev. 
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4.5 Etiskt förhållningssätt 
 

Det vetenskapliga rådet (2017) beskriver de fyra etiska huvudkraven forskare 

ska utgå från under sin forskning. Dessa huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi började med 

att skicka informationsmailet7 till deltagarna där vi beskrev vårt syfte med 

intervjuerna. Vi belyste att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att 

avbryta sitt deltagande när de ville. Vi fick deras godkännande att delta i 

intervjuerna genom att de svarade på våra mail. Under intervjun började vi 

med att berätta vårt syfte och om deras rättigheter som deltagande, och vi 

utgick ifrån våra nedskrivna frågor. Deltagarnas identiteter skyddades med 

utgångspunkt i konfidentialitetskravet. Vilket gjorde att obehöriga inte kunde 

ta del av deltagarnas personliga- eller skolornas uppgifter. Vi valde att inte ge 

fiktiva namn till fritidshemslärarna, utan istället använde vi oss av siffrorna ett 

till fem, när vi benämnde deras svar i resultatdelen. Vi använde inte vår studie 

för kommersiella syften, utan enbart för forskningsändamål och vi använde 

inte studien för att påverka den enskilda deltagaren. 

  

                                                      
7 Se bilaga C – Informationsmailet. 
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5 Resultat 

 

I det här kapitlet kommer vi tematisera fritidshemslärarnas uppfattningar 

tillsammans med vad tidigare forskning belyser och utifrån olika teoretiska 

begrepp. 

 

5.1 Möjligheter för fritidshemmet att skapa läsintresse 
 

Vi har genom intervjuerna sett tre olika mönster som fritidshemslärarna 

beskriver som potentiella möjligheter i sitt arbete med läsintresse på 

fritidshemmet. Dessa mönster beskriver vi utifrån två inre ramfaktorer: Dels 

den indirekta läsningen som sker genom att fritidshemmet erbjuder en 

mångfald av aktiviteter där läsningen är en del av aktiviteten. Den andra 

faktorn är att fritidshemslärarna kan agera föredömen och uppmuntra eleverna 

på fritidshemmet genom att agera som läsande förebilder till eleverna. Den 

indirekta läsningen på fritidshemmet är ett exempel på 

fritidshemspedagogikens informella lärande vilket skiljer sig från skolans mer 

formella lärande. 

 

5.1.1 Indirekt läsning i olika fritidsaktiviteter 

 

Det första mönster vi noterar genom intervjuerna med fritidshemslärarna är att 

de anser att de kan bidra till ett läsintresse genom att erbjuda olika aktiviteter 

på fritidshemmet där läsningen sker indirekt. En av fritidshemlärarna 

förtydligar detta på följande sätt: 

 

”Fritidshemmet kan arbeta med läsintresse på ett litet annat sätt än skolan 

och få in läsningen indirekt i olika aktiviteter och teman som man har på 

fritids.” (5). 

 

Fritidshemsläraren beskriver hur fritidshemmet har möjlighet att arbeta med 

läsningen genom att erbjuda aktiviteter där läsningen oftast inte är huvudsyftet 

men som kan bidra till att stimulera elevernas läsintresse. Exempel på hur 

dessa aktiviteter där läsningen sker indirekt kan utformas beskrivs av två 

fritidshemslärare på följande sätt: 

 

”Vi har gjort egna serietidningar, där man då fotograferar sig själva i olika 

situationer. Sedan att fortsätta med att göra en historia med pratbubblor.” 

(2). 
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”På fritids jobbar vi med Minecraft, där vi skrivit olika uppdrag till eleverna 

och då kopplar vi Minecraft till läsning och gör det roligt för eleverna att 

läsa och följa instruktionerna till de olika uppdragen.” (5). 

  

Dessa exempel på olika aktiviteter där läsningen sker indirekt beskriver hur 

fritidshemslärarna ser på sina möjligheter att skapa och bidra till ett läsintresse 

på fritidshemmet. Genom att utgå från elevernas egna intressen i utformandet 

av aktiviteter som att arbeta med Minecraft på fritidshemmet eller genom 

skapandet av egna serietidningar kan man väcka ett intresse för läsning och 

stimulera eleverna till ett ökat läsintresse. Om eleverna utgår från sina 

intressen i skapandet av serietidningar om allt från superhjältar till artister ges 

de möjlighet att utveckla sin egen kreativa förmåga där de kan utveckla sitt 

läsintresse. Det kan erbjuda fritidshemmet möjligheter att arbeta med elevers 

läsintresse på andra sätt än vad skolan gör. Fritidshemmets arbete med 

läsintresse skiljer sig från skolans arbete där fritidshemmets fokus kan vara att 

erbjuda en mångfald av aktiviteter där fritidshemslärarna utgår från elevernas 

egna intressen och därmed bidrar till ett läsintresse. 

 

5.1.2 Förebild genom att uppmuntra 

 

Det andra mönster som vi finner är att fritidshemslärarna har möjligheter att 

uppmuntra elevernas läsintresse och bli förebilder för elevernas läsning. En 

fritidshemslärare beskriver följande: 

  

”Nu har jag varit med så pass länge, så man har ju sätt vad de har läst för 

böcker innan. Så man ser ju lite vad de har läst tidigare, sen måste man ju 

försöka få dem att läsa lite andra böcker också, och visa dem lite olika. Är 

det någon som bara har läst science fiction till exempel, så kanske de kan 

läsa en bok om fotboll. För man vet att de tycker om att spela fotboll, så att 

man får dem att läsa lite olika.” (3). 

  

Exemplet skildrar hur en fritidshemslärare kan arbeta med uppmuntran. 

Genom att rekognosera omgivningen kring varje elev inhämtar en 

fritidshemslärare kunskap för att finna intressanta böcker, som utgår från 

elevernas intressen och behov. Två fritidshemslärare berättade följande: 

  

”Vi försöker få eleverna att vilja läsa och tycka att det är roligt att läsa. Vi 

genomför olika happenings för att det ska bli lite roligt för eleverna.” (4). 

  

”Försöker väl föra över det genom att tipsa om böcker, få in dem på vägar 

som de inte tänkt på själva.” (2). 

  

Det mönster som visar sig i intervjuerna handlar om ett sätt att uppmuntra 

eleverna. Uppmuntran handlar om att ge förslag om böcker utifrån elevernas 
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behov och intressen. En annan fritidshemslärare menade att det är viktigt att 

göra elever till läsande förebilder för varandra: 

  

”Eleverna ger ju bra tips till varandra om bra böcker som de har och som de 

sedan rekommenderar till varandra och det är ju något som leder till ökat 

läsintresse hos eleverna.” (5). 

  

Utifrån exemplet kan eleverna agera läsande förebilder och erbjuda förslag på 

böcker i positiva ordalag med varandra. Det möjliggör att fler elever stimuleras 

till läslust genom uppmuntran från sina kamrater. 

 

5.1.3 Potentiella utvecklingsmöjligheter för att skapa läsintresse 
 

Ett tredje mönster som intervjuerna belyser är att fritidshemslärarna uttrycker 

att de ser potentiella utvecklingsmöjligheter i skapandet och bidragandet av ett 

läsintresse på fritidshemmet, en lärare berättar: 

  

”Man kan skapa en läsfrämjande miljö på fritids, erbjuda fler olika böcker 

serietidningar och försöka skapa fler läsfrämjande aktiviteter på fritids.” (4). 

  

Exemplet beskriver hur fritidshemmet genom att förbättra tillgången till 

litteratur och genom att erbjuda fler aktiviteter som stimulerar till läsintresse 

kan skapa en bättre miljö för läsning på fritidshemmet. En annan 

fritidshemslärare framhäver att det finns potentiella utvecklingsmöjligheter att 

förbättra fritidshemmets samarbete med skolbiblioteket: 

  

”Samarbete med skolbibblan har vi på skolan men inte på fritids, jag vet inte 

direkt varför, men vi har möjlighet att samarbeta mer med skolbibblan.” (5). 

  

Ett samarbete mellan fritidshemmet och skolbiblioteket är en potentiell 

utvecklingsmöjlighet och kan innebära att fritidshemmet skulle kunna 

erbjuda fler och mer varierade böcker som fler elever kan finna stimulerande 

än den litteratur som fritidshemmet har tillgång till året runt. Vilket förenklar 

möjligheten för fritidshemmet att erbjuda böcker utifrån elevernas olika 

intressen. 

 

En tredje fritidshemslärare beskriver att de inte använder sig av digitala 

verktyg som ett stöd i att skapa ett läsintresse och uttrycker följande: 

  

”Vi har ju tillgång till Ipads på fritids där det finns olika appar och allt 

möjligt att ta hjälp av, där man kan få in läsning och läsintresse som en del.” 

(3). 
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”För de elever som inte knäckt läskoden, kan det vara ett bra komplement 

tycker jag att man lyssnar på e-böcker, lyssnar på varandra och lyssnar på 

Ipaden.” (3). 

  

Genom att som fritidshemslärare använda sig av surfplattor på fritidshemmet 

kan man använda de digitala verktygen som ett komplement och modifiering 

av sin undervisning. Det finns således potentiella utvecklingsmöjligheter i att 

införa de digitala verktygen som ett pedagogiskt verktyg i skapandet av ett 

läsintresse på fritidshemmet. De elever som finner läsning komplicerat kan 

med fördel ges tillgång till att lyssna på olika berättelser genom surfplattan och 

därmed få ett stöd i sin läsutveckling. 
 

5.2 Begränsningar för fritidshemmets arbete med att skapa 

läsintresse 
 

Ytterligare mönster som framkommer genom intervjuer med 

fritidshemslärarna är att de beskriver de begränsningar som finns inom deras 

verksamhet. Brist på resurser, tid, rum och samverkan med skolan är exempel 

på inre ramfaktorer som kan innebära begränsningar för verksamheten. 

Invanda mönster där fritidshemmet inte förändrar och anpassar sin verksamhet 

är en annan faktor som påverkar fritidshemmets möjligheter att arbeta med 

läsintresse. 

 

5.2.1 Inre ramfaktorer som begränsar fritidshemmet 

 

Utifrån mönstret kring begränsningar förtydligar en fritidshemslärare resurser 

som personal och stora barngrupper på följande sätt: 

  

”Tyvärr så är det väl det så att man hade mer tid förr i tiden på fritids, att 

bara sätta sig ner med några barn och läsa en bok, tyvärr den biten har ju 

försvunnit mer och mer. Man är inte lika mycket personal, man har större 

grupp.” (1). 

  

Det som fritidshemsläraren beskriver är två begränsande faktorer nämligen 

mindre personal och större barngrupper. För låg personaltäthet sett till antal 

inskrivna elever på fritidshemmet tycks försvåra relationen till varje elev. Det 

begränsar även möjligheten att fullborda det kompletterande uppdraget med 

att skapa ett läsintresse genom aktiviteter som högläsning med en elevgrupp. 

En annan faktor som fritidshemslärarna belyser är lokalernas förutsättningar 

vilket en annan fritidshemslärare beskriver: 

  

”Jag känner inte att vi har tillräckligt med resurser för det. Det krävs mer 

personal men även ett större antal rum på fritids.” (5). 
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Tillgång till ändamålsenliga rum visar sig kunna försvåra för 

fritidshemslärarna att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. 

Det kan bli komplicerat när begränsningar som personal och bristfälliga 

lokaler inte är anpassade utifrån mål som verksamheten ska uppfylla. Det kan 

bli svårare att få till en positiv och läsfrämjande miljö när inte lokalerna är rätt 

anpassade för verksamheten. Vilket en fritidshemslärare uttrycker följande: 

  

”Det är väldigt mycket skola här där vi jobbar, vi har inga små vrån som 

bara fritids kan vara i, där man kan få den mysiga läsytan. Det har vi inte.” 

(4). 

  

Tiden är ytterligare en begränsning för fritidshemslärarna. De känner tidspress 

i sina verksamheter och det kan bli negativa konsekvenser för verksamhetens 

pedagogiska innehåll. En fritidshemslärare beskriver följande: 

  

”Barnen är inte så länge på eftermiddagarna, de kommer vid två och sedan 

börjar de gå hem vid tre. Sen är det ju såhär att man vill försöka göra saker 

så att alla får möjligheten till att få vara med.” (3). 

 

Exemplet visar hur tidsbristen styr upplägget av vad som ska hända under den 

korta tid när de flesta eleverna är samlade på fritidshemmet. Styrningen visar 

sig i föreställningen om att då bör det vara aktiviteter som alla eleverna kan 

delta i tillsammans. Konsekvenserna med tidsbristen är att verksamhetens 

pedagogiska innehåll inte blir så flexibelt. 

 

Alla dessa faktorer, resurser, personal, lokaler och tid, är av stor vikt och 

påverkar fritidshemmets förutsättningar på en rad olika sätt. Det är en 

begränsning när det kommer till att skapa och uppfylla verksamhetens 

innehåll. 

 

5.2.2 Invanda mönster begränsar samverkan 
 

Den andra begränsande faktorn vi kunnat tyda genom intervjuerna är invanda 

mönster, där fritidshemsverksamheten inte förändrar och anpassar gamla 

mönster. Det begränsar deras möjligheter till att samverka med 

skolverksamheten. En fritidshemslärare framhäver att deras fritidshem inte 

bedriver en nära samverkan med skolverksamheten och berättar följande: 

  

”... Vi har inget samarbete alls egentligen. Vi kan låna böcker därifrån men 

vi har inget samarbete alls med skolbiblioteket” (2). 

  

”… Det är mest med skolan som vi går dit (skolbiblioteket) men det kan man 

absolut utveckla och gå dit på fritids med.” (2). 
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Exemplet belyser att fritidshemmet har möjligheter att samverka närmare med 

skolbiblioteket. Exemplet tyder på att invanda mönster i fritidshemmets 

verksamhet där man ’’gör som alltid har gjort’’ är en begränsning för 

fritidshemmets möjligheter att samverka med skolbiblioteket och med övrig 

skolverksamhet. Om fritidshemmen använder sig av en större samverkan och 

bryter sig bort från de invanda mönster som finns i verksamheten är det en 

potentiell utvecklingsmöjlighet i fritidshemmets verksamhet i att skapa och 

bidra till ett läsintresse. 
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6 Analys 

 

Utifrån inre ramfaktorsmodellen kan vi synliggöra tre tydliga mönster från 

temat möjligheter. Det första mönstret är att genom fritidshemspedagogiken 

och dess fokus på gruppaktiviteter och det sociala samspelet som 

fritidshemslärarna utforma aktiviteter, där läsningen sker indirekt på 

fritidshemmet. Vilket är ett exempel på det informella lärandet som kan ske på 

fritidshemmet. Om fritidshemslärarna utgår från elevernas olika intressen i 

utformandet av aktiviteter. Exempelvis genom att använda sig av Minecraft 

och göra egna serietidningar, kan fritidshemmet bidra till arbetet med elevers 

läsintresse på ett annorlunda sätt, än vad skolan har möjlighet att göra. 

 

Det andra mönstret för vilka möjligheter fritidshemmets har är att 

fritidshemslärarna kan agera som läsande förebilder. Genom att uppmuntra 

eleverna till läsning bidra det till att skapa en bättre miljö för läsning på 

fritidshemmet. Därmed kan en läsargemenskap skapas, där eleverna agerar 

förebilder för varandra och inspirerar sina kamrater till att vilja läsa utifrån 

deras intressen. Om fritidshemslärarna visar i sitt sätt att vara och tänka att 

läsning är någonting roligt och inspirerande, kan det leda till att elevernas vilja 

till att läsa höjs. Genom fritidshemspedagogik där fokus är på det sociala 

samspelet kan fritidshemmet skapa en läsargemenskap där eleverna agerar 

läsande förebilder för varandra. 

 

Potentiella utvecklingsmöjligheter är det tredje mönstret som vi kan tyda 

genom inre ramfaktorsmodellen kring fritidshemmets verksamhet. Att 

samverka med skolbiblioteket kan vara ett sätt för fritidshemmet att förbättra 

ramfaktorerna; brist på resurser och lokaler. Om fritidshemmet har begränsade 

resurser och inte har råd att köpa in mycket litteratur kan samverkan mellan 

fritidshemmet och skolbiblioteket erbjuda möjligheter för fritidshemmet. 

Fritidsverksamheten kan få in ett bredare sortiment av litteratur med de 

resurser som finns att tillgå. Att använda sig av digitala verktyg kan också 

förenkla fritidshemmets möjligheter att erbjuda högläsning. Eleverna kan 

lyssna på E-böcker vilket innebär att en fritidshemslärare inte behöver läsa 

högt för eleverna utan eleverna ges möjligheten att välja själv när de vill lyssna 

på E-böcker. Att använda de digitala verktygen som ett komplement till de 

övriga aktiviteterna på fritidshemmet är därmed en potentiell 

utvecklingsmöjlighet och ett sätt att förbättra de inre ramfaktorerna i 

verksamheten. 

 

Vi har även sett tydliga mönster i temat begränsningar i fritidshemmets 

verksamhet. Utifrån inre ramfaktorsmodellen kan vi tyda att bristfälliga 

lokaler, tid och personal beskrivs av fritidshemslärarna som faktorer som 

begränsar deras möjligheter att arbeta med läsintresse på fritidshemmet. Dessa 

ramfaktorer innebär att det är faktorer som begränsar handlingsutrymmet i 
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skolan och fritidshemmet, men där möjligheter finns för skola och fritidshem 

att påverka och förbättra utifrån verksamhetens förutsättningar. Invanda 

mönster där fritidshemmets verksamhet inte förändras och tar vara på nya 

möjligheter är också ett mönster vi kan tyda i temat begränsningar och 

fritidshemmets inre ramfaktorer. Genom att bryta invanda mönster och 

förändra fritidshemmets verksamhet kan fritidshemmet öppna upp nya vägar 

att arbeta med läsintresse och komplettera skolan. Exempelvis genom att 

fritidshemmet använder möjligheten att samverka med skolbiblioteket eller 

genom att införa digitala verktyg som ett komplement på fritidshemmet. Det 

skulle innebära att fritidshemmet förändrar och påverkar verksamheten samt 

bidra till att förändra de inre ramfaktorernas påverkan på fritidshemmets 

verksamhet. 
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7 Diskussion 

 

I diskussionskapitlet kommer vi diskutera våra slutsatser kring resultat och 

analys samt följden i den pedagogiska praktiken. Vi kommer även lyfta våra 

tankar kring den valda metoden, källkritik till tidigare forskning och slutligen 

kommer vi delge våra tankar kring framtida forskning inom ämnesområdet. 

 

7.1 Fritidshemmets begränsningar 
 

Vi har sett flera mönster i de intervjuer vi genomfört med fritidshemslärarna 

kring olika begränsningar i fritidshemmets verksamhet som kan förbättras. 

Tidigare forskning visar att om grundskolan och fritidshemmet har en 

bristande samverkan kan en av konsekvenserna bli att fritidshemslärarna 

känner sig åsidosatta (Andishmand 2017). Utifrån några av intervjuerna blev 

svaret att de inte hade ett tätt samarbete med klasslärarna. Tidigare forskning 

betonade även att maktförhållanden mellan lärarna i de olika verksamheterna 

är vanligt, och att det kan vara en faktor som präglar ett samarbete (Falkner & 

Ludvigsson 2016). Det kan leda till att fritidshemslärarna inte för en 

kontinuerlig dialog med klasslärarna om eleverna, och gör det förmodligen 

svårare för att ge en positiv utveckling när det kommer till elevernas 

läsintresse. För med tanke på vad Falkner och Ludvigsson (2016) framhäver 

om förmånen som en fritidshemslärare har när de få arbeta och träffa elevernas 

klasslärare under skoltiden, eftersom det ger en möjlighet till att samverka 

kring elevernas lärande. 
 

En annan begränsning som uppfattades under intervjuerna var samarbetet 

mellan fritidshemmet och biblioteket. Skolorna hade förmånen att ha egna 

skolbibliotek, vilket även står i 2 kap. 36 § i Skollagen (SFS 2018:105) att 

elever i grundskolan ska ha tillgång till. Dock visade intervjuerna att 

fritidshemmens avdelningar inte hade något samarbete med respektive 

skolbibliotek. Fritidshemslärarna betonar att de i skolan samverkar med 

skolbiblioteket. Men i fritidshemmet samverkar de inte med skolbiblioteket 

även om Eliasson och Högberg (2009) betonar att ett närliggande bibliotek kan 

vara ett stöd för fritidshemmets verksamhet. Dock förklarar Skolverket 

(2017c) att rektorn har ett ansvar när det kommer till skolans arbetsmiljö. Ett 

av de ansvaren är att skolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 
 

En tredje begränsning i fritidshemmets verksamhet som vi fann i vårt resultat 

är att trots att fritidshemmen har tillgång till olika digitala verktyg som dator 

och surfplatta så används inte dessa verktyg i hög utsträckning. Mönstret vi 

fann i intervjuerna är att fritidshemslärarna beskrev att de inte använder sig av 

de digitala verktygen generellt och det är ett förbättringsområde vi funnit i vår 

analys. Det kan bero på det som Unos Uno (2013) projektet belyste att om 
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klasslärare saknar digital kompetens blir det svårare att få in användandet av 

de digitala verktygen i den pedagogiska praktiken. 

7.2 Fritidshemmets möjligheter 
 

Enligt skolverket (2017c) ska fritidshemmet komplettera förskoleklassen och 

skolan genom att erbjuda ett mer situationsbaserat och grupporienterat lärande, 

samt att utgå från elevernas intressen och behov. Detta kan ske genom att 

fritidshemmet använder sig av olika verktyg och samverkar med skolan och 

skolbiblioteket. Tidigare forskning som Hultgrens (2017) och Falkner och 

Ludvigssons (2016) belyser att en nära samverkan mellan skolan och 

fritidshemmet ökar fritidshemmets möjligheter att erbjuda en utvecklande 

miljö på fritidshemmet. Fritidshemspedagogiken kan ge fritidshemmet 

möjligheter att utifrån elevernas intressen utforma aktiviteter som stimulerar 

till ett större intresse. 
 

De digitala verktygen är en annan möjlighet fritidshemmet har för att skapa ett 

större läsintresse och komplettera skolans verksamhet. Enligt den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet (2017) och skolverket (2017c) ska 

fritidshemmet erbjuda eleverna möjligheten att använda digitala verktyg och 

medier för kommunikation. Då de digitala verktygen är en del av det centrala 

innehållet för fritidshemmet menar vi att det är av vikt att fritidshemmen 

använder sig av dessa verktyg om de har möjlighet till det. Användandet av 

digitala verktyg kan tillföra fritidshemmets verksamhet en rad möjligheter som 

belyses av det Grönlund, Andersson, Wiklund (2013) framhäver i 

forskningsprojektet Unos Uno (2013). Projektet utfördes mellan åren 2011-

2013 och innefattade 23 skolor med sammanlagt ca 11 000 elever och 900 

klasslärare över hela Sverige och infört en dator per elev.  Resultatet av 

projektet blev att majoriteten av eleverna kände sig nöjda och ansåg att deras 

färdigheter och kunskaper hade gynnats av införandet av de digitala verktygen 

i skolans verksamhet. Eftersom fritidshemmen idag ofta har tillgång till olika 

digitala verktyg som exempelvis surfplattor och datorer är det potentiellt en 

möjlighet som fritidshemmen kan använda sig av i sin pedagogiska 

verksamhet.  

 

Som Glimstedt et al. (2017) beskriver i sin studie kan man använda de digitala 

verktygen på fyra olika nivåer i undervisande sammanhang. Genom att 

använda sig av surfplattor och andra digitala verktyg på olika undervisande 

nivåer, allt från att använda verktygen som ett stöd till att ha de digitala 

verktygen som huvudverktyg olika aktiviteter. Kan man på fritidshemmet 

erbjuda möjligheten att skapa ett läsintresse på ett annorlunda sätt än genom 

de mer traditionella metoderna som högläsning. Eleverna kan genom 

användandet av olika appar utforska och utveckla sin kreativitet och lust till 

lärande och stimulera till läsintresse genom att även ge tillgång till E-böcker 
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där eleverna själva kan ges möjlighet att välja olika böcker utifrån deras egna 

intressen. 

 

Som internetstiftelsen i Sveriges rapport (2017) Svenskarnas internetvanor 

2017 belyser är dagens elever uppvuxna i ett digitaliserat samhälle där de 

redan i väldigt ung ålder möter en bred variation av olika digitala medier i sina 

hem. Det ställer krav på att skolan och fritidshemmet förändras i samma takt 

även när det kommer till digitalisering av sin verksamhet. 

 

Med bakgrund av att skolverket (2017c) reviderats till att ta upp vikten av att 

arbeta med digital kompetens menar vi att fritidshemmet har möjlighet att 

utgöra en kompletterande roll till skolan. Användandet av olika appar är ett 

sätt där fritidshemmet kan nyttja sin roll och göra användandet av de digitala 

verktygen till något roligt och utvecklande för eleverna och på så sätt även 

främja deras läsintresse. Rohlin (2013) lyfter fram fritidshemmets möjligheter 

att få in det multimodala lärandet, där man förstärker olika texter med foton, 

bilder eller ljud. Vilket underlättar för de elever som ligger efter i sin läsning 

och ännu inte fullt ut knäckt läskoden. 

 

En ytterligare möjlighet vi analyserar att fritidshemmet har är samarbete med 

skolbiblioteket. Det kan vara en viktig del i det som Eliasson och Högberg 

(2009) poängterar om att utflykt till bibliotek för eleverna kan vara en del av 

ett samarbete mellan fritidshemmet och biblioteket. Utflykter kan leda till att 

fritidshemmet kan erbjuda en variation av en mängd olika böcker, samt kan 

utflykten blir till en god chans för fritidshemmet att använda biblioteket. 

 

Lundberg och Herrlin (2014) beskriver att en viktig del i arbetet kring 

läsintresse, är att få ingång positiva spiraler i utvecklingen hos eleverna. Vilket 

innebär att framgångar ger nya och deras självförtroende stärks, under tiden 

som de känner att de blir säkrare läsare. Lust och glädje är av vikt, och det ger 

möjligheten till en värld av äventyr som spänning och kunskap samt fantasi. 

Det är klasslärarens ansvar när det kommer till att grundlägga ett bestående 

intresse för läsning, och det är också något som fritidshemslärarna kan 

tillhandahålla i fritidshemmet.  

 

En faktor är samverkan mellan klasslärarna och fritidshemslärarna. 

Samverkan är viktigt för att kunna arbeta med elevernas läsintresse under 

skoltid och på fritidshemmet. Det kan leda till att läsintresset även visar utslag 

i att elever kommer ägna mer tid åt läsning på sin fritid. Fritidshemmets 

samarbete med biblioteket kan vara en faktor för att utveckla fritidshemmets 

arbete med elever läsintresse. För har fritidshemmet inte möjlighet till att 

skapa rum för stimulerande läsmiljöer, så kan samarbetet med skolbiblioteket 

vara en utmärkt komplettering till de begränsande lokalerna som kan finnas. 

Därför menar vi att alla fritidshem som har möjlighet att låna böcker av 
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skolbiblioteket ska försöka använda sig av denna möjlighet så långt som 

möjligt då det underlättar skapandet och utvecklandet av elevers läsintresse. 

Riktlinjerna enligt skolverket (2017c) betonar vikten av att klasslärare och 

fritidshemslärare samverkar och utbyter information med varandra. Ett tätt 

samarbete mellan skolan och fritidshemmet menar vi är av yttersta vikt för att 

skapa en läsfrämjande miljö på fritidshemmet. Det ger ett stöd till de elever 

som är i behov av det. Ett tätare samarbete mellan skolan och fritidshemmet 

ökar fritidshemmets möjligheter att uppnå sitt kompletterande uppdrag. 

 

7.3 Metoddiskussion 
 

En kritik kring genomförandet av intervjuarna var att ingen av oss hade en 

utbred erfarenhet kring att genomföra intervjuer. Vi utgick för mycket från 

intervjufrågorna vilket ledde till att vi inte uppmärksammade följdfrågor i 

tillräcklig utsträckning. Vissa av intervjufrågorna märkte vi gick in i varandra 

och blev därför inte tillräckligt relevanta utan ledde till upprepningar. Den 

kritik man kan föra mot att vi inte genomförde fler än fem intervjuer berodde 

på att många av skolorna vi tänkte genomföra intervjuer hos inte hade 

möjlighet. Dock har vi utgått från Thomsson (2010) som förklarade att antalet 

genomförda intervjuer i en studie kan variera beroende på bredden av 

frågeområdet och att allt mellan fem till tio intervjuer är en tillräcklig mängd 

för att få tillräckligt med data att utgå från. Vi tycker att längden på 

intervjuerna var lagom vilket underlättade våra transkriberingar och ledde till 

att transkriberingarna inte upptog mycket tid. Som Trost (2010) beskrev kan 

användandet av ljudupptagare förenkla intervjuerna genom att vi kunde ha en 

större koncentration på intervjuerna snarare än anteckning. Vilket vi kände var 

en fördel i genomförandet av intervjuerna. 

 

Vi anser oss nöjda med vår valda metod då vi fick möjlighet att få djupare svar 

än om vi hade använt oss av en annan metod som exempelvis enkät. En fördel 

dock i att använda enkäter är att vi då hade kunnat få fler potentiella 

respondenter än vad vi fick genom vår valda metod. Men de djupare och mer 

ingående svar och den flexibilitet som erbjuds under intervjuerna anser vi gav 

oss de svar vi behövde som Denscombe (2009) förtydligade. 

 

7.4 Källkritik till tidigare forskning 
 

Att finna litteratur och forskning kopplat till fritidshemmets arbete med 

läsintresse har varit en utmaning i denna studie. Dock fann vi mycket forskning 

och litteratur riktat mot skolans och hemmets påverkan på elevers läsintresse. 

Med tanke på att fritidshemmet ska komplettera hemmet och skolan blir den 

forskning och litteratur vi använt oss av relevant i fritidshemmet. Vi har använt 

oss av allt från rapporter, artiklar, böcker och avhandlingar för att finna 
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relevanta och intressanta perspektiv till vår studie. Forskningen vi har använt 

oss av i studien är vetenskapligt granskade. 

 

7.5 Fortsatt forskning 
 

Studien riktar sig till fritidshemslärare och deras perspektiv på hur 

fritidshemmet kan arbeta med elevers läsintresse. Som fortsatt forskning inom 

ämnesområdet kan forskningen rikta fokus på hur fritidshemmet kan uppnå 

sitt kompletterande uppdrag riktat mot elevers läsintresse. Att studera de olika 

verktygen fritidshemmen kan använda sig av för att skapa en så läsfrämjande 

miljö som möjligt på fritidshemmet. 

 

7.6 Pedagogisk implikation 
 

Vi finner i vår studie att fritidshemmet har möjligheter att skapa en läsmiljö, 

som eleverna finner inspirerande och intressant. Det ställer dock krav på 

fritidshemmets lokaler samt personaltäthet. En annan pedagogisk implikation 

kan vara att fritidshemmet beger sig till skolbiblioteket en timme varannan 

vecka eller en gång i månaden som en aktivitet. Fritidshemmet kan även arbeta 

med olika teman kopplat till årstider eller till olika händelser som jul eller påsk, 

som fritidshemslärarna beskriver i intervjuerna. Fritidshemmet kan även 

arbeta med specifika aktiviteter som att skapa serietidningar utifrån elevernas 

egna intressen, där eleverna kan få utlopp för sin kreativitet. Ett exempel på 

aktivitet är bildberättelse, där eleverna kan utgå från tre valda bilder och tre 

valda ord som de ska bygga en berättelse om. Det är en aktivitet som främjar 

kreativiteten hos eleverna, genom att låta deras fantasi flöda och där eleverna 

ges möjligheter att utifrån sina egna intressen bygga en berättelse om vilka 

ämnen de vill. När dessa bildberättelser är färdiga kan de berätta för varandra 

och på så viss inspirera varandra till ett större intresse och än mer få utlopp för 

deras kreativitet och skapelselust. Det menar vi är att sätt för fritidshemmet att 

bygga en läsargemenskap där eleverna blir inspiratörer för varandra där de kan 

sporra varandra till ett större läsintresse. 

 

Läsfrämjande aktiviteter på fritidshemmet behöver inte enbart vara aktiviteter 

som att skapa serietidningar där det är ett av huvudmålen med aktiviteten utan 

på fritidshemmet finns det en rad möjligheter att få in läsning indirekt i många 

olika aktiviteter. Fritidshemslärarna vi intervjuade gav exempel på aktiviteter 

som Minecraft där eleverna ska genomföra olika uppdrag, vilket leder till att 

läsningen blir en del av fritidshemmets aktiviteter. 

 

Om skolorna och fritidshemmen har tillgång till skolbibliotek kan eleverna 

låna olika böcker och få tips på nya inspirerande böcker genom boksamtal. Det 

leder till att möjligheten att bygga en läsargemenskap i skolan förenklas och 
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är någonting som vi anser att fritidshemmet kan införa som en del av 

verksamheten. Om fritidshemmet dessutom har möjlighet att samverka med 

skolbiblioteket och få besök av bibliotekarier underlättar det fritidshemmets 

möjligheter att skapa en läsfrämjande miljö. 

 

Vi anser att den pedagogiska implikationen fritidshemmets verksamhet får av 

de stora elevgrupperna är tydlig och att fritidshemmet kan minska storlekens 

betydelse på olika sätt. Exempelvis kan en fritidshemslärare genomföra 

utomhusaktiviteter där stora elevgrupper försvinner från lokalerna under en 

stund. Vilket ger andra fritidshemslärare möjlighet att genomföra aktiviteter 

med ett mindre antal elever än vad som annars hade varit möjligt. Vid dessa 

tillfällen kan fritidshemmet erbjuda en lugn miljö där även aktiviteter som 

högläsning och annat som stimulerar till ökat läsintresse kan genomföras. Så 

att använda organiserade aktiviteter inne och ute kan vara en utmärkt strategi 

för att ge fritidshemmet en större möjlighet att undkomma de brister i 

förutsättningar när det kommer till små lokaler och låg personaltäthet. Genom 

olika strategier kan således fritidshemmet erbjuda stimulerande och 

utvecklande aktiviteter med en hanterbart stor elevgrupp. Att fritidshem har så 

skilda förutsättningar i sin verksamhet menar vi leder till att det är viktigt att 

man som fritidshemslärare utformar sin planering utifrån dessa förutsättningar 

och samverkar med andra fritidshemslärare för att tillsammans skapa en 

stimulerande och utvecklande miljö på fritidshemmet. 

 

I vår studie finner vi att fritidshemmen inte använder sig av de digitala 

verktygen i hög utsträckning. Vår reflektion är att det kan bero på invanda 

mönster i fritidshemmens verksamhet, där strukturerna möjligen förhindrar att 

fritidshemmen arbetar mer målmedvetet med digitala verktyg. Trots att 

användandet av digitala verktyg är en del av det centrala innehållet för 

fritidshem har vi sett mönstret att de fritidshemslärare vi intervjuat. En 

implikation av det menar vi är att det är viktigt att synliggöra för 

fritidshemslärare att det finns många möjligheter att använda sig av de olika 

digitala verktygen som ett komplement till fritidshemspedagogiken. 
 

Till skillnad från skolans arbete, som går mer in på djupet kring varje elevers 

språkutveckling, så menar vi att fritidshemmets arbete inriktat sig specifikt 

mot elevers läsintresse. Det handlar om att uppmuntra eleverna genom att tipsa 

om böcker och lyssna på deras intressen och behov. I arbetet kan även 

fritidshemmets lokaler ge möjligheter till att eleverna får utveckla sitt 

läsintresse, genom att få ha ett rum som är skapat för en läsmiljö. Det gör så 

att eleverna på egen hand kan bege sig till den läsfrämjande miljön. 
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7.7 Slutdiskussion 
 

I vår studies resultat klargjordes vikten av att fritidshemmet använder sig av 

de olika verktyg som finns tillgängligt på fritidshemmet. Ett verktyg är att 

fritidshemmet samverkar med skola och skolbiblioteket. Användandet av de 

digitala verktygen är ett annat verktyg som underlättar fritidshemmets 

möjligheter att skapa aktiviteter utifrån elevernas läsintresse. Genom att få in 

läsintresse både genom aktiviteter som högläsning men även få in läsningen 

indirekt i olika aktiviteter på fritidshemmet resulterar i att fritidshemmet ges 

möjlighet till att stimulera till ett läsintresse för eleverna. 
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Bilagor 

 

Bilaga A – Intervjufrågor 
 

 

• Hur jobbar skolan med elevernas läsintresse? 

 

• Är fritidshemsläraren med i detta arbete på skolan? 

 

• Vad innebär att bidra till elevers läsintresse för dig? 

 

• Hur skapar man ett läsintresse hos elever enligt dig? 

 

• Hur ser ert fritidshem/dina kollegor på elevers läsintresse? 

 

• Hur kan fritidshemmet enligt dig komplettera skolan, när det kommer till 

läsintresse? 

 

• Anser du att ni har tillräckligt bra förutsättningar på ert fritidshem för att 

kunna arbeta med dessa frågor? 

 

• Om ni arbetar för att bidra till elevernas läsintresse, hur gör ni? 

 

• Hur använder ni läsning i års- eller halvårsplaneringen? 

 

• Använder ni digitala verktyg kopplat till läsning på ert fritidshem? Om ja, 

hur går ni tillväga? 

 

• Hur ofta högläser ni på fritidshemmet? 

 

• Vilken litteratur, läsmaterial finns det tillgång till på fritidshemmet? 

 

• Hur ser ert samarbete med skolbiblioteket ut? 

 

• Vilka möjligheter ser du med att fritidshemmet aktivt arbetar för att bidra till 

elevernas läsintresse? 

 

• Vilka hinder ser du med att fritidshemmet aktivt arbetar för att bidra till 

elevernas läsintresse? 

  



 

II 

 

 

Bilaga B – Tillåtelsebrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Daniel Moberg och Filip Klevtun och vi studerar på 

grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar med inriktning mot 

fritidshemmet. Vi har nyligen påbörjat vårt examensarbete. 

 

Vårt examensarbete handlar om fritidshemmets kompletterande uppdrag, där 

vi riktar fokus mot arbetet med elevers läsintresse.  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur fritidshemmet arbetar med 

aktiviteter som stimulerar läsintresset hos elever, och hur fritidshemslärarna 

ser på sitt arbete med att försöka bidra till läsintresse på fritidshemmet. För att 

få denna insyn har vi valt att utforma intervjufrågor kring detta ämne. 

Intervjuerna riktar sig till de som arbetar i fritidshemmet och vi kommer att 

vända oss till fritidshemslärare i er verksamhet. 

 

Intervjun har öppna frågor där vi vill att fritidshemslärarna beskriver sin syn 

på situationen i ert fritidshem när det kommer till elevers läsintresse. Vi vill 

gärna genomföra två intervjuer men en intervju fungerar om det inte är möjligt 

med två. 

 

Totalt är det tio intervjufrågor och vi uppskattar att det tar ca 30 minuter att 

besvara frågorna. Intervjusvaren kommer att behandlas som anonyma och 

följer de forskningsetiska principerna. 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om någon/några fritidshemslärare kunde få ta 

lite tid och hjälpa oss i vårt examensarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniel och Filip. 
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Bilaga C – Informationsmailet 
 

Hej! 

 

Vi heter Daniel Moberg och Filip Klevtun och vi studerar på 

grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar med inriktning mot 

fritidshemmet. Vi har nyligen påbörjat vårt examensarbete. 

 

Vårt examensarbete handlar om fritidshemmets kompletterande uppdrag, där 

vi riktar fokus mot arbetet med elevers läsintresse. 

 

Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur fritidshemmet arbetar med 

det kompletterande uppdraget och hur fritidshemslärarna ser på hur 

fritidshemmets möjligheter och/eller begränsningar i sitt arbete med att 

försöka bidra till läsintresse på fritidshemmet. För att få denna insyn har vi valt 

att utforma intervjufrågor kring detta ämne. Intervjuerna riktar sig till dig som 

arbetar i fritidshemmet. 

 

Intervjun har öppna frågor där vi vill att ni beskriver er syn på situationen i ert 

fritidshem när det kommer till elevers läsintresse. När ni läst klart 

informationen svarar ni på detta mail om ni är intresserad eller inte intresserad. 

Totalt är det ca tio intervjufrågor och vi uppskattar att det tar ca 30 minuter att 

besvara frågorna.  

 

Intervjusvaren kommer att behandlas som anonyma och följer de 

forskningsetiska principerna. De tio intervjufrågorna skickar vi till er när ni 

har visat intresse, för att ni ska känna er förberedda inför intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar  

Daniel och Filip. 


