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Fritidshemselever uppvisar intresse och behov av läsning. Elevers intressen och behov är 

utgångspunkten i fritidshemmets verksamhet. Studien utgår därför från fritidshemselevers 

perspektiv på läslust. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

använder också den proximala utvecklingszonen i analysen. Studiens syfte är att utifrån 

elevers beskrivningar skapa en förståelse för hur elever upplever sin läslust på 

fritidshemmet. Studiens forskningsfrågor är: Hur beskriver eleverna sin läslust på 

fritidshemmet? Hur beskriver eleverna att fritidshemmets fysiska miljö påverkar deras 

läslust? 
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Fritidslärare beskrivs inte kunna bidra till elevernas läslust.  
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Förord 

Arbetet med studien har varit intressant och givande för min framtida yrkesprofession som 

fritidslärare. Studien fokuserar på elevers läslust ur elevers perspektiv, detta beror på att 

elevers perspektiv är centralt för utformningen av fritidshemsverksamheten. Jag skulle 

vilja tacka alla elever som deltog i studien och möjliggjorde studiens empiri, all 

fritidshemspersonal som hjälpte till med att dela ut och samla in tillståndsblanketter, tack 

till alla vårdnadshavare som tillät sina barn att delta och tack till min handledare som har 

bidragit till att utveckla mitt examensarbete. Jag vill även tacka personer som har läst och 

kommit med synpunkter som bidragit till en bättre studie.
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1.  Inledning 

PIRLS mätningar (Skolverket, 2012) visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga stadigt 

har minskat sedan 2001 jämfört med andra EU och OECD länder. Sverige befinner sig 

strax över genomsnittet vilket enligt Skolverket (2012) innebär att elever endast kan dra 

enkla slutsatser och ge enkla förklaringar från texter. Vidare beskrivs läslustens betydelse 

för elever att utöka sin vokabulär vilket i sin tur utvecklar elevers läsförmåga. En ökad 

läsförmåga skulle enligt Skolverket (2012) bidra till att utveckla Sveriges demokratiska 

samhälle. I fritidshemmets roll att komplettera skolan (SFS 2010:800) kan fritidslärare 

skapa möjligheter för alla elever att utveckla sin läslust. Läslusten beskrivs också kunna 

öka genom god tillgång till skolbibliotek (Skolverket, 2012) vilket fritidshem enligt 

Skolverket (2011) måste få tillgång till. 

En rapport gjord av Skolinspektionen (2010) visar att många skolor bedriver olika former 

av läsprojekt för att utveckla elevers förmåga till läsning och läsförståelse. Rapporten som 

baseras på en granskning av 31 skolors insatser för elevers läsprocesser i svenska- och 

naturorienterande ämnena, åk 4-6, visar att flertalet elever innehar läslust. Däremot 

beskriver rapporten problematik med att lärares arbete med kommunikation kring texter 

brister då de inte kan anpassa undervisningen efter elevers utvecklingsnivå 

(Skolinspektionen, 2010). Här kan fritidslärare bidra genom samverkan där elevers behov 

och intressen fokuseras (Skolverket, 2011).  

Studien riktar sig till fritidslärare då elevers läslust är en del av resultaten från PIRLS och 

Skolinspektionen. Vidare kan studien även vara av intresse för grundlärare med inriktning 

mot arbete i f-3 och 4-6 då läslusten inte är begränsad till ett specifikt område i skolan. 

Studien kan även vara av intresse för skolbibliotekarier och för skolledningen för att se om 

fritidshemsverksamheten följer läroplanen. 

Läroplanen för fritidshemmet (Skolverket, 2011) beskriver tydligt att verksamheten ska 

utgå från eleverna. Studien utgår därmed från ett elevperspektiv för att skapa en förståelse 

för hur elever beskriver sin egen upplevelse av läslust. Eleverna kan känna läslust när de 

vill återuppleva läsning och när de vill dela med sig av läsupplevelser (Nasiell, 2007).  

Skollagen (2010:800) beskriver att skolväsendet ska främja elevers utveckling och lärande, 

vidare ska verksamheten befästa de mänskliga rättigheterna. Genom att utgå från ett 

elevperspektiv kan detta ske. Fritidshemmet ska genom att utgå från elevers perspektiv 

planera för verksamheten så att deras behov och intressen tillgodoses (Skolverket, 2011; 

Skolverket, 2014; Skolverket, 2015). Vidare förtydligar Skolverket (2016a) hur 

planeringen av fritidshemsverksamheten ur elevers perspektiv bidrar till att utforma 

undervisningen för att skapa bättre möjligheter för elever att utvecklas. 

FN:s konventioner för barns rättigheter, som ligger till grund för utarbetningen av skolans 

styrdokument, lägger fokus på deras rättigheter och beskriver varje barns bästa (Unicef, 
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u.å.). Elever i fritidshem ska ges förutsättningar till utveckling av sina förmågor till 

språklig kommunikation genom olika uttrycksformer vilket kan ske i form av läsning 

(Skolverket, 2011). Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Berger & Luckmann, 1966) 

kan läslust uppstå i gemenskapen kring läsning vilket skapar förståelse för gemensamma 

intressen. Sociala interaktioner är viktiga för känslan av delaktighet med andra. Den 

proximala utvecklingszonen kan förklara hur läsning och läsdiskussioner tillsammans med 

fritidslärare, skapar och ökar läslusten.  
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2.  Syfte 

Syftet med studien är att utifrån elevers beskrivningar skapa en förståelse för hur elever 

upplever sin läslust på fritidshemmet. 

2.1  Forskningsfrågor 

 Hur beskriver eleverna sin läslust på fritidshemmet? 

 Hur beskriver eleverna att fritidshemmets fysiska miljö påverkar deras läslust?  
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3.  Redogörelse för begrepp  

Under detta avsnitt redogörs de centrala begreppen läslust, läsning och slukaråldern. 

Redogörelsen skapar förutsättningar för en helhetsförståelse kopplat till studiens syfte. I 

studien används fritidslärare som begrepp för pedagoger i fritidshemsverksamheten. Elev 

används som begrepp istället för barn då studien fokuserar på elever i fritidshem. 

Vårdnadshavare används som begrepp istället för förälder. 

3.1  Läsning 

Begreppet läsning är svårdefinierat och kan inbegripa tolkningar och kontextburna 

förståelser (Lundberg, 2010). Inre faktorer för läsning kan påverkas av förväntningar och 

upplevelser. När elever får tillgång till en plats för läsning kan det skapa avkoppling och 

trygghet där verkligheten försvinner (Amborn & Hansson, 1998). Läsning kan då beskrivas 

som en asocial aktivitet då läsare blir helt uppslukade vilket avlägsnar dem från omvärlden 

(Chambers, 2011). Däremot kan läsning även skapa förutsättningar till samhörighet mellan 

elever. Texter blir då en källa för reflektion och förståelse. Samhörigheten gör läsning till 

en social aktivitet. För fritidselever kan samhörigheten skapa förutsättningar för 

diskussioner kring intressen, kunskaper och förståelser för läsning (Nasiell, 2007). Vidare 

påverkar även de fysiska miljöerna och tiden för läsning. Tillgången till soffor och fåtöljer 

lokaliserat till ett visst rum eller utrymme blir då en viktig faktor (Chambers, 2011). 

3.2  Läslust 

Det finns två centrala reaktioner från elever när deras läslust väcks. Den första är när 

läsningen suddar ut tid och rum och när det finns en önskan om att läsningen aldrig ska ta 

slut (Nasiell, 2007). Denna känsla kan kallas ”flow” och uppstår när eleven upplever att 

det de gör utmanar dem på en hanterlig nivå (Csikszentmihalyi, 1997). Denna positiva 

känsla vill eleven ofta återskapa i en ny läsupplevelse; en lust till att läsa uppstår. Den 

andra reaktionen sker när eleven vill dela med sig av lusten för läsning. Eleven verbaliserar 

då sitt intresse för sin läsning till andra med förhoppningen om att de ska få möjlighet till 

samma läsupplevelser (Nasiell, 2007). 

När elever känner läslust behöver de få välja läsmaterial. Det viktigaste är att eleven 

upplever läslust oavsett dess form, exempelvis böcker. Eleven ska inte pressas utan ska ges 

möjlighet i sin egen takt finna och utveckla sin läslust. När läsandet pågår frivilligt och 

utan krav kan det lättare skapa läslust för eleven. I kontrast till detta kan läsning av 

exempelvis läxor minska läslusten. Vidare kan andra elever också bidra positivt till att 

inspirera till läslust (Lundberg & Herrlin, 2014). Läslusten kan då kopplas till känslan av 

att vilja dela med sig av sina upplevelser till andra för att ge dem chansen att uppleva 

samma känslor (Chambers, 1983; Nasiell, 2007). När läslusten infinner sig kan det leda till 

att elever känner igen sig i böckers gestalter och behöver då få tillgång till mångfacetterade 

böcker som vuxna kan läsa högt och som elever sedan själva får möjlighet att läsa (Nasiell, 

2007). 
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För att elever ska kunna uppleva läslust på fritidshemmet måste förutsättningar finnas för 

alla elever. Vidare behöver det skapas möjligheter till diskussioner där eleverna kan sätta 

ord på sina upplevelser (Eder & Fingerson, 2002). Fritidslärare har en viktig roll när det 

kommer till att skapa läslust för elever. Genom att fritidslärare skapar en lustbetonad känsla 

för läsning ökar möjligheten till läslust för elever. Fritidsläraren behöver då ge elever 

tillgång till lättlästa eller elevanpassade böcker (Rimsten-Nilsson, 1982). När de inte visar 

ett positivt intresse för böcker så har eleven inget positivt att relatera till (Taube, 2013). 

Samtidigt kan det vara svårt för fritidslärare att i verksamheten skapa förutsättningar för 

läslustdiskussioner med alla elever i syfte att bekräfta elevers läsupplevelser och ge mening 

för deras läsning (Molloy, 2008). Fritidslärares ansvar i utvecklandet av elevers läslust kan 

leda till att elever börjar sluka böcker och på eget initiativ vill besöka exempelvis 

skolbibliotek. 

3.3  Slukaråldern 

Slukaråldern betecknas som åldern mellan 9-14 år när elever läser mycket böcker 

(Slukaråldern, 2009). Elever i slukaråldern vill samtala kring texter för att kunna återskapa 

dramatiken och känslorna i den lästa texten. Vidare önskar de få läsa mycket även om det 

finns en viss misstro till sin förmåga att läsa exempelvis skönlitterära texter med tema som 

äventyr, romantik, action och realism (Amborn & Hansson, 1998). Vidare beskriver 

Wåhlin & Asplund Carlsson (1994) att valet av författare kan skilja mellan pojkar och 

flickor. Ett varaktigt läsintresse i slukaråldern kan leda till ett livslångt intresse för läsning 

(Lundberg & Herrlin, 2014).  
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4.  Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt anges studiens teoretiska utgångspunkter. Studien utgår från elevers 

perspektiv och följande teorier används i studien med förhoppningen att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor kopplat till teorier. 

4.1  Socialkonstruktionistisk teori 

Den socialkonstruktionistiska teorin (Berger & Luckmann, 1966) beskriver hur 

verkligheten upplevs beroende på den kontext den enskilde individen ingår i. Faktorer som 

påverkar elevers upplevda verklighet är bland annat sociala kontexter och sammanhang. 

Elevers förmåga att tolka verkligheten styr hur de förstår olika aspekter i sina liv. När 

elever får möjligheten att dela med sig av sina upplevelser möjliggör responsen en 

bekräftelse av deras upplevelser (Berger & Luckmann, 1966). 

Fritidshemselever lever inte i ett vakuum utan befinner sig tillsammans med fritidslärare 

och andra elever. Elevers sociala omvärld på fritidshemmet kan påverka deras känslor för 

läslust. Om kompisar på fritidshemmet alltid vill spela fotboll istället för att läsa eller talar 

negativt om läsning kan det medföra förminskat intresse för eleven att verbalisera sitt 

läsintresse. När elever vill samtala med sina kompisar om den senaste lästa boken och 

responsen är positiv kan den sociala interaktionen öka elevers intresse för läsning och 

därigenom utveckla läslusten. I motsats kan elever som inte mottar positiv respons få en 

försämrad inställning till läsning och en försämrad känsla av läslust. 

4.2  Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1986) utmärker mötet mellan 

fritidshemselever och fritidslärare. Vidare beskriver den proximala utvecklingszonen att 

elever kan utvecklas mer när fritidslärare hjälper till. När elever möter en trygg och 

kompetent vuxen kan det styrka elevernas tilltro till sig själva vilket i sin tur utvecklar och 

utmanar till bättre självförtroende. Självförtroendet utvecklas genom att elever lyssnar och 

härmar fritidslärare. Genom att läsa, diskutera, och visa på genuint intresse för läsning kan 

fritidslärare ge elever möjlighet att känna likadant och därmed utveckla läslusten. När 

elever senare möter nya utmaningar kan självförtroendet som skapades befästas. I arbetet 

med skapandet av självförtroende måste fritidslärare fokusera på elevers styrkor och inte 

deras svagheter. (Vygotskij, 1986). 

Den proximala utvecklingszonen beskrivs som ett begrepp i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2010). Studien använder den proximala utvecklingszonen för att 

förklara hur sociala interaktioner mellan elever och fritidslärare påverkar elevers vilja att 

läsa och känna läslust. Det sociokulturella perspektivet kommer dock inte att användas i 

sin helhet i studien. Detta beror på att utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet 

vilar på lärande och handling. Språkliga (intellektuella) och materiella (fysiska) resurser 

förklarar vad individer åstadkommer i en viss kultur eller samhälle (Säljö, 2010). Studien 
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fokuserar inte på kulturella handlingar eller förståelser av språkliga och materiella resurser 

utan vill skapa en förståelse för hur elever beskriver sin egen läslust på fritidshemmet.  
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5.  Bakgrund 

Under detta avsnitt redogörs bakgrunden till elevers deltagande i fritidsverksamheten och 

en beskrivning av elevers förutsättningar för läslust på fritidshemmet samt studiens 

utgångspunkt på elevers perspektiv. 

Skolplikten beskriver elevers skyldighet att delta i skolverksamheten (Skolverket, 2016b). 

Detta ställer krav på elever och deras vardag. För de elever vars vårdnadshavare 

förvärvsarbetar eller studerar kan skolverksamheten också innebära deltagande i 

fritidshemsverksamheten (SFS 2010:800). Detta innebär bland annat att deras behov och 

intressen behöver tillgodoses (Skolverket, 2011). För att kunna tillgodose elevers behov 

och intressen behöver det genomföras en inventering (Skolverket, 2014) för att bättre förstå 

detta ur elevers perspektiv. Vidare är det viktigt att fritidshemsverksamheten ser till varje 

elevs egenvärde och förstår individuella olikheter vilket kan stimulera elever till nya 

upptäckter och erfarenheter (Skolverket, 2011). Fritidslärare måste då respektera elevers 

rätt att känna sig som en självständig individ med egna känslor och egenvärde. 

Fritidslärare har en viktig roll i att tillvarata elevers läslust. De behöver tillhandahålla en 

bred variation av böcker för att kunna ge elever möjlighet att kanalisera sin läslust. Vidare 

behöver de kunna rekommendera böcker från egna positiva läsupplevelser. Det skapar en 

genuin förståelse för elever att fritidslärare också tycker om att läsa (Chambers, 1983). 

Fritidslärares roll för elevers läslust kan vara svårtolkad, då bristande förtroende och 

kunskap för läsning kan skapa oro vilket orsakar färre diskussioner med elever och därmed 

dämpar elevers läslust. Elever med läslust vill dock ofta diskutera sina läsupplevelser då 

detta är en process som utvecklar deras läslust. Fritidslärare behöver då skapa 

diskussionsmiljöer där elever får möjligheten att uttrycka sin läslust (Molloy, 2008). 

Samspel och diskussioner mellan elever om läsning kan skapa fördjupad förståelse för 

varandras läslust (Chambers, 2011). 

Pojkar beskrivs till större grad än flickor överge traditionella former av läsning (böcker). 

De har mer övergått till texter förekommande i serietidningar och dataspel (Lundberg & 

Herrlin, 2014). 

När fritidslärare skapar särskilda läsutrymmen hjälper det elever att finna läslust 

(Chambers, 2011). Det är viktigt att läsutrymmet är prioriterat för läsning då det visar 

elever att deras läslust är av lika stor betydelse som andra aktiviteter som har uttalade 

utrymmen exempelvis pysselhörna eller spelhörna. Nedprioriteras utrymmet för annat än 

läsning kan det förminska elevernas läslust (Chambers, 2011). 

Studien utgår från elevers perspektiv där elever ses som förnuftiga och kompetenta att 

känna och uttrycka sitt intresse av läslust. Vidare tar studien sin utgångspunkt i elevers 

behov och intressen, på samma sätt som verksamheten ska ta sin utgångspunkt i elevers 

behov och intressen enligt läroplanen för fritidshemmet (Skolverket, 2011). För att kunna 
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skapa en förståelse för elevers intressen och behov måste man fråga eleverna. I studien 

gjordes detta genom semistrukturerade samtal (se punkt 7.2). Genom respekten för elevers 

perspektiv kan deras behov och intressen sedan tillgodoses (Korczak, 2011). När elever 

känner att de blir respekterade som medmänniskor skapar det möjlighet för elever att 

uttrycka sig utan att projicera fritidslärares perspektiv av elevernas intressen och behov. 

Detta medför att fritidsläraren bättre kan stötta eleven på ett mer genuint sätt (Rogers, 

1969).  
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6.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning relevant för denna studie. Motivation som 

påverkar läslust tillskrivs yttre och inre faktorer. Yttre faktorer är sociala aspekter, 

familjemedlemmar och den fysiska miljön (Ewald, 2007; Poppe, 2005; Wilson, 2015). Inre 

faktorer är individuell motivation. Vidare påverkar en motivationsbrist negativt (Ewald, 

2007; Poppe, 2005; Wilson, 2015). 

Genom elevers upplevelser av läslust synliggörs behovet av att förstå deras motivation för 

läsning (Poppe, 2005). Poppes (2005) fenomenologiska doktorsavhandling fokuserar på 

hur elever upplever läslust, vad elever läser för att uppleva läslust, vilka yttre faktorer det 

finns för elevers läslust och vilken roll den fysiska miljön har för elevers upplevelser av 

läslust. Empirin utgörs av data skapad från enkäter och intervjuer med elever, deras 

vårdnadshavare och fokusgruppsintervjuer med lärare (Poppe, 2005). Betydelsen av 

skönlitterärläsning i mellanstadieåldern kan förklaras av hur läsning skapar 

meningsstrukturer för elever (Ewald, 2007). Ewalds (2007) fenomenologiska 

doktorsavhandling behandlar hur pedagoger och den lokala verksamheten utifrån 

värdegrunden och målsättningar i skolans styrdokument influerar elevers möten med 

skönlitteratur. Empirin utgörs av data skapad av fältanteckningar, observationer och 

intervjuer med lärare (Ewalds, 2007). Tredjeklassare upplever motivation för läsning med 

vidare fokus på hur informella texter implementeras (Wilson, 2015). Wilsons (2015) 

motivationspsykologiteoretiska doktorsavhandling undersöker elevers beskrivningar av 

läslust och hur deras motivation påverkas av yttre och inre faktorer eller av brist på några 

faktorer. Empirin utgörs av data skapad ur enkäter och intervjuer med elever (Wilsons, 

2015). Det är den enda av de tidigare forskningarna som likt denna studie endast utgår från 

elevers perspektiv. 

Yttre faktorer som påverkar motivation för läsning beror på sociala aspekter, 

familjesituationen med syskon, uppmärksamhet från vårdnadshavare och den fysiska 

miljön (Ewald, 2007; Poppe, 2005; Wilson, 2015). I mellanstadieåldern beskriver elever 

att kompisar är viktigare än fritidslärare för deras egen läslust (Poppe, 2005). Var i den 

sociala hierarkin eleven befinner sig påverkar deras läslust. En elev som känner sig säkrare 

i sitt umgänge skapar också ett självförtroende för läsning. De som läser anses vara smarta 

och ansvarstagande däremot beskriver en del elever läsning som asocialt (Poppe, 2005). 

Vissa elever har en tidigare erfarenhet av syskon som har fått gå om en årskurs för att de 

inte hade lärt sig tillräckligt. Detta ledde till en form av uppvaknande vilket resulterade i 

en läslustkänsla. Läslusten som elever beskriver skulle vidare kunna vara tecken på att 

elever vill få uppmärksamhet av sina vårdnadshavare gentemot sina syskon eller att de inte 

vill särskiljas från dem (Poppe, 2005). Läslusten manifesterar sig bland annat i att eleven 

vill göra andra till lags eller hjälpa till, exempel som tas upp är hur en pojke läser för sin 

yngre bror av snällhet. När en vårdnadshavare läser högt för sitt barn påverkar det läslusten 

positivt (Poppe, 2005). Lika mycket som familjemedlemmar kunde ha en positiv inverkan 
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på läslusten angavs även motsatsen. Syskon kunde bli en börda i samspelet mellan eleven 

och deras läsintresse. Omständigheter som att inte finna tid för läsning eller inte hitta en 

tyst plats resulterade i en läslustbrist (Wilson 2015). När elever beskriver den fysiska 

miljön för läsning är det gemensamma att den måste vara lugn och tyst. För omotiverade 

elever ger en god tillgång till läsmaterial möjligheter till att uppleva läslust. Elever som 

inte kände motivation för läsning angav yttre faktorer som orsaken till bristande läslust. 

Däremot beskriver inte motiverade elever yttre faktorer som betydelsefulla utan istället 

inre faktorer (Poppe, 2005). Yttre faktorer kan inbegripa fler variationer av motivation än 

inre faktorer exempelvis genom belöningar, priser eller genom att läslusten kan bidra till 

att man vill åstadkomma något i framtiden (Wilson, 2015). 

Inre faktorer som påverkar läslust är olika för omotiverade och motiverade elever. 

Motiverade elever beskriver alltid läsning tillsammans med andra aktiviteter. Skillnaden 

mellan motiverade elever och omotiverade elever beskrivs vara att de motiverade talar 

positivt om bibliotek. Omotiverade elever beskriver att de lånar böcker om det finns 

uppgifter att göra i skolan. De motiverade eleverna beskriver läslust kopplat till många 

olika genrer exempelvis action och fantasy. En skillnad i hur läslust beskrivs är hur elever 

relaterar till figurer i böcker. Motiverade elever beskriver känslor som om de vore en del 

av bokens handling, medan de omotiverade relaterar till karaktärer objektivt (Poppe, 2005). 

Elevers läsning är individuell där varje elev har sina preferenser kring valet av texter och 

läsvanor (Ewald, 2007). Skillnader i läsvanor beskrivs också bero på om läsning sker på 

fritidshem eller i skolan. Läsning under mellanstadieåldern tenderar att ske i högre grad i 

skolan än i fritidshemmet. Könsstereotypiska aspekter mellan pojkars och flickors läsning 

förändrades inte i takt med att elever blir äldre. Pojkar uppvisar större intresse för läsning 

där böckers tema innefattar bland annat fantasy-, äventyrs- och krigsgenrer. Flickor läser 

mer litteratur som behandlar aspekter kring känslor, relationer och moraliska/etiska 

dilemman. Slutsatser som dras är att flickor har ett större intresse för läsning i jämförelse 

med pojkar, böcker med fiktiv genre är populärast och intresset för läsning är stor bland de 

tillfrågade eleverna. Elever med motivationsfrånvaro beskrivs vara omotiverade till all 

form av läsning och saknar helt viljan att läsa för eget nöje eller för yttre faktorer. 

Läslusten, betydelsen av läsning eller införskaffandet av ny kunskap genom läsning, 

existerar inte (Wilson, 2015). 

Gruppen bokslukare (se punkt 3.3) utgjorde en ganska liten grupp i den tidigare 

forskningens empiriska data. Elever med ett sedan tidigare befäst intresse för läsning 

beskrivs äga förmågan att hitta material för vidare läsning. Elever som beskriver mindre 

intresse eller har mindre tid för läsning har därmed svårare att hitta möjligheter för läsning 

vilket leder till en försämrad läslust. Elevers läsning beskrivs vara till största delen fri och 

inte ske tillsammans med lärare genom exempelvis högläsning. Elevers läslust beror till 

största delen på typen av böcker. Böcker som beskrivs vara spännande, exempelvis 

äventyrsböcker, har störst möjlighet att väcka läslust. Detta ökar viljan att läsa vidare. 

Vidare beskriver vissa elever aspekten av att dela med sig av böcker som en faktor vilket 
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stimulerar läsning. Inre motivation genom upptäckten av ny information och läsning av 

denna var fundamental för läslusten (Wilson, 2015). 

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen motivation, både yttre och inre 

faktorer och den fysiska miljön, som betydelsefulla för elevers läslust. Yttre faktorer är 

sociala kontexter. Till exempel så är kompisar betydligt viktigare än fritidslärare för läslust 

i mellanstadieåldern. Skillnader mellan motiverade och omotiverade elever tillskrivs inre 

faktorer. Motiverade elever gillar att läsa och till skillnad från omotiverade elever upplevde 

de motiverade eleverna en känsla av delaktighet med fiktiva figurer i böcker. Den tidigare 

forskningen kan också påvisa skillnader mellan flickor och pojkar där flickor läser mer och 

är intresserade av böcker som handlar om relationer och dilemman. Vidare beskrivs pojkar 

inneha större intresse för krigs- och fantasygenrer.  
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7.  Metod 

Under detta avsnitt anges studiens metodarbete och de fyra forskningsetiska 

utgångspunkterna. Studiens syfte att utifrån elevers beskrivningar skapa en förståelse för 

hur elever upplever sin läslust på fritidshemmet. Forskningsfrågor som studien ämnar 

besvara är: Hur beskriver eleverna sin läslust på fritidshemmet? Hur beskriver eleverna att 

fritidshemmets fysiska miljö påverkar deras läslust? 

7.1  Kvalitativ studie 

Studien är kvalitativ då den fokuserar på att hitta och förstå mönster i empiriska data 

(Bryman 2011; Trost, 2010). Transkriberingar (se punkt 7.5) av semistrukturerade samtal 

(se punkt 7.2) med elever är empirin som ligger till grund för resultat- och analysarbetet. 

Studien betecknas som kvalitativt subjektiv vilket innebär att samtal skedde tillsammans 

med elever för att kunna skapa en förståelse för deras beskrivningar av läslustupplevelser 

på fritidshemmet. Den subjektivistiska ståndpunkten grundar sig i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet (se. punkt 4.1) (Aspers, 2011). 

7.2  Semistrukturerade samtal 

Metod för insamling av studiens empiriska data skedde genom semistrukturerade samtal 

med fritidshemselever. I de semistrukturerade samtalen användes förutbestämda öppna 

frågor (se punkt 7.2.1) utifrån ett relativt specificerat tema nämligen läslust. Frågorna 

medförde möjligheten till följdfrågor som avsåg skapa en bredare helhetsförståelse av 

svaren som gavs (Aspers, 2011; Bryman, 2011; Trost, 2010). Följdfrågorna medförde ett 

förtydligande av studiens tema läslust (Bryman, 2011). Semistrukturerade samtal kräver 

ett aktivt lyssnade för adekvata följdfrågor ska kunna ställas kopplat till elevernas svar 

(Aspers, 2011; Trost, 2010). Dessutom behöver studiens semistrukturerade samtal vara 

flexibla då det inte är möjligt att på förhand veta om man behöver ställa följdfrågor. (Trost, 

2010). 

Studiens samtal skedde individuellt för att skapa en förståelse för hur varje elev beskriver 

sina egna upplevelser kring ett fenomen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Detta 

för att få en nyanserad och bredare förståelse för hur elever tolkar begreppet läslust och 

hur de beskriver sin egen läslust på fritidshemmet (Trost, 2010). I samtalen med eleverna 

måste det skapas en samtalssituation där elever får möjlighet att beskriva sina egna 

upplevelser av fenomenet (Carter, 2015). Eleven gavs inför samtalet en elevanpassad 

tillståndsblankett (se bilaga 2) innehållandes en kort förklaring av syftet med studien, temat 

kring frågorna och konfidentialitetskravet (se punkt 7.10). Informationen gavs även 

muntligt för att säkerställa att eleven var medveten om studiens läslusttema (Bryman, 

2011). 
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7.2.1  Samtalsguide 

Studien använde en halvstrukturerad samtalsguide (se bilaga 3), för att skapa tydlig 

struktur i intervjuerna, som omfattar samtalstemat (läslust) med tillhörande frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2014). En logisk ordningsföljd i samtalsguiden är viktig för att möjliggöra 

följdfrågor i samtalet som bygger vidare på olika framkomna teman (Bryman, 2011; Trost, 

2010). Frågorna ska vara enkla, korta och lättförståeliga, speciellt när de ställs till elever 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studiens samtalsguide inleddes med frågor som avsåg att få elevernas tolkningar på olika 

begrepp. Studiens öppna frågor försökte möjliggöra för eleverna att besvara frågorna utan 

yttre tolkningar (Bryman, 2011). Samtalsledaren ska förstå innebörden av ett mottaget svar 

och ställa tillhörande följdfrågor för att försöka skapa en bredare förståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Följdfrågor och sonderingsfrågor användes i studien med 

förhoppningen att få utvecklade svar (Bryman, 2011). 

Studiens semistrukturerade frågor har tematiska och dynamiska dimensioner (Kvale & 

Brinkmann, 2014). De tematiska frågorna skapade möjligheten för eleverna att beskriva 

sitt förhållningssätt vilket bidrog till att möta studiens syfte. De dynamiska dimensionerna 

skapade möjligheten för samtalsdeltagarna att hålla ett öppet samtal (Kvale & Brinkmann, 

2014; Trost, 2010). 

7.3  Urval 

Studiens urval var målinriktad vilket innebär att samtal genomfördes med elever som kan 

relatera till syftet och forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Två fritidshem kontaktades och 

tolv elever från fritidshemmen deltog i studien. För att studien ska vara representativ 

behöver man genomföra minst 10-15 samtal för att finna återkommande mönster i svaren. 

Detta kallas då för att man uppnått en mättnad vilket underlättar jämförelsearbetet i 

analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Studiens deltagande elever är uteslutande 

flickor. I studien deltog en pojke men han utgör inte någon del av empirin då risken för 

identifiering finns (Vetenskapsrådet, 2002). 

7.3.1  Presentation av studiens elever 

Skolorna, fritidshemmen och eleverna i studien avidentifierades för att säkerställa 

anonymiteten hos de deltagande eleverna. Som tidigare nämnts deltog en pojke i studien 

men för att säkerställa hans identitet inkluderas inte det samtalet i studien. Studiens två 

fritidshem tilldelades fingerade namn för att i analysarbetet undersöka om och vilka 

möjliga skillnader det kan finnas mellan eleverna på de olika fritidshemmen. I studien 

uppkom det en situation där en av eleverna beskrev ett obehag över att bli inspelad med 

ljud, detta medförde att ljudinspelningen avslutades och samtalet skrevs ner på papper. 

Tabellen nedan innehåller fingerade elevnamn och namn på fritidshemsavdelningarna. 

Längden på de semistrukturerade samtalen varierade mellan sju och tretton minuter. 
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Namn Fritidshem 

Sandra Vallmon 

Jasmine Vallmon 

Nikita Vallmon 

Sonya Vallmon 

Valentina Vallmon 

Amelia Vallmon 

Julia Vallmon 

Alice Gröndalen 

Nova Gröndalen 

Lina  Gröndalen 

Leia Gröndalen 

Marielle Gröndalen 

7.4  Audiell inspelning 

Studiens fokus på elevers beskrivna upplevelser av läslust på fritidshemmet krävde att 

deras svar återgavs ordagrant. För att kunna genomföra detta spelades de semistrukturerade 

samtalen in audiellt vilket är viktigt för att kunna fokusera på elevernas svar under samtalen 

(Bryman, 2011). Vidare är de audiella inspelningarna nödvändiga för att kunna redogöra 

för en noggrann analys (se punkt 7.7) (Bryman, 2011). Fördelen med inspelade samtal är 

att analysarbetet underlättas då samtalsdeltagarnas svar kan repeteras flera gånger 

(Lebaron, 2005). När studiens samtal genomfördes var det viktigt med en lugn fysisk miljö 

då störande ljud kan försvåra transkriberingsarbetet (se punkt 7.5) och därmed påverka 

studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

En ljudinspelningsapplikation i en smartphone användes för de audiella inspelningarna. 

Valet var medvetet för att försöka avdramatisera processen genom att igenkänningsfaktorn 

för elever är större med en smartphone kontra en bandspelare eller diktafon. Nackdelen 

med att visa eleverna okända inspelningsapparater kan vara att de blir oroade och osäkra 

vilket påverkar samtalet (Bryman, 2011). Ljudinspelningarnas kvalité kontrollerades inför 

varje samtal och mobilen lades sedan med kort avstånd mellan samtalsdeltagarna för 

säkerställning av en god kvalité i transkriberingarna (se punkt 7.5) (Poland, 2002). 

Smartphoneskärmen släcktes ned under samtalen för att inte animationerna i 

ljudinspelningsapplikationen skulle distrahera eller påvisa den pågående inspelningen 

(Trost, 2010). Förutsättningarna för att spela in samtalen audiellt beskrevs i 

tillståndsblanketten till vårdnadshavarna (se bilaga 1). Vidare är det lämpligt att redogöra 

för studiens syfte när man ber om samtycke för att använda ljudinspelning som metod (se 

bilaga 1) (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det är viktigt att beakta situationer där 
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elever inte vill bli inspelade (Bryman, 2011; Trost, 2010). Ljudinspelningarna kommer 

efter avslutad studie att raderas för att skydda identiteten hos studiens elever (Löfdahl, 

2014) vilket framgår i tillståndsblanketten till vårdnadshavarna (se bilaga 1). 

7.5  Transkribering 

Transkribering av de audiellt inspelade samtalen användes i studien som metod för att 

kunna tillgängliggöra det empiriska materialet i textform (Poland, 2002). 

Tillgängliggörandet är viktigt för att studien ska kunna granskas i efterhand (Janesick, 

2000). Genom transkriberingarna blir det empiriska materialet igenkänningsbart och 

resultat- och analysarbetet kan påbörjas tidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Studiens transkriberingar genomfördes samma dag eller dagen efter avslutade samtal för 

att skapa kontinuitet och sammanhang till resultatarbetet (Gillham, 2008). Fördelarna med 

transkriberingarna är att samtalen blev ordagrant nedskrivna och kan därmed användas 

korrekt i resultat- och analysarbetet. Nackdelar med transkriberingar kan vara att det är 

tidskrävande (Trost, 2010). 

7.6  Arbetsgång 

Studiens empiriska insamling startade genom att fritidslärare på Vallmons fritidshem 

kontaktades. De tog initiativet till att dela ut tillståndsblanketter till alla fritidshemselever. 

En kontinuerlig kontakt med en fritidslärare ägde rum för att kunna bli uppdaterad om 

situationen kring inlämnade tillståndsblanketter. När tillståndsblanketterna började samlas 

in påbörjades samtalen omgående med elever. När tiden för inlämning av 

tillståndsblanketter tog slut hade åtta tillståndsblanketter lämnats in (varav sju stycken 

kunde genomföras). För att kunna skapa en representativ studie (se punkt 7.3) kontaktades 

ytterligare ett fritidshem. 

Första kontakten med Gröndalens fritidshem skedde initialt för att bestämma tid för 

utdelning av tillståndblanketter. Då fritidshemmet inte tog initiativet till att dela ut 

tillståndsblanketterna valde jag att dela ut dem personligen till eleverna. Detta ledde till att 

endast de intresserade eleverna mottog en tillståndsblankett på Gröndalens fritidshem till 

skillnad från Vallmons fritidshem där alla mottog en. För att möjliggöra för intresserade 

elever att vid senare tillfälle kunna ta en tillståndsblankett lämnades tillståndsblanketter på 

fritidshemmet. Samtal genomfördes löpande allt eftersom tillståndsblanketter lämnades in 

och avslutades strax efter sista dagen för inlämning. 

Studiens individuella semistrukturerade samtal skedde på eller angränsande till 

fritidshemmen för att eleven skulle känna sig trygg. När de semistrukturerade samtalen 

genomfördes var det viktigt att de skedde i ett rum utan störande ljud för att eleverna ska 

kunna känna sig trygga. Vidare hjälper det koncentrations- och intressenivån i samtalen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Innan varje samtal fick eleverna läsa och 

skriva på varsin elevanpassad tillståndsblankett (se bilaga 2), detta för att de skulle få 
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möjlighet till att själva känna att de bestämde över sitt deltagande. Detta är viktigt utifrån 

studiens ståndpunkt att eleverna är kapabla att själva bestämma (Korczak, 2011).  

Mobilen som användes (se punkt 7.4) var fulladdad inför varje samtalsdag och placerades 

vid samtalet mellan samtalsdeltagarna för att kunna upprätthålla ögonkontakt med eleven. 

Detta är betydelsefullt för att eleven ska kunna känna intresset för deras perspektiv på 

läslusttemat (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Ljudfilerna på mobilen 

säkerhetskopierades och namngavs med fingerade namn för att kunna säkerställa elevernas 

anonymitet i studien. Efter samtalen genomfördes transkriptioner, resultat- och 

analysarbete och diskussionsarbete (se punkt 7.5; 7.7; 7,9). 

7.7  Resultat & Analysarbete 

I studiens resultat och analys presenteras empiriskt material kopplat till studiens syfte. 

Detta arbete påbörjades strax efter avslutade datainsamlingar. När studiens empiriska data 

bearbetas benämns den fortsättningsvis som empiriskt material (Svensson & Ahrne, 2015). 

Teman skapades utifrån bearbetningen av studiens empiriska material (Bryman, 2011) i 

avsikt att skapa en helhetsbild av studiens syfte (Backman, 2016).  

I resultatdelen sorteras, ordnas och kategoriseras det empiriska materialet utifrån olika 

fastställda teman (Ahrne & Svensson, 2015). Utdrag från transkriberingar inkluderas för 

att kunna skapa ett adekvat analysarbete kopplat till studiens olika teman. Studiens 

analysarbete genomfördes utifrån arbetsordningen sortering, reducering och 

argumentation (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sorteringen av det empiriska materialet 

skedde genom skapandet av temana Läslust, Motivation, Skolbibliotek, Fritidslärarens roll 

och Tystnaden och den fysiska miljöns roll som kunde utrönas i transkriberingarna. 

Temana skapade ordning i det empiriska materialet. Här är variationen och innebörden av 

materialet viktigast för en kvalitativ studie oavsett mängd. Vidare är det viktigt i 

sorteringen att göra sig bekant med materialet, detta för att skapa en förtrogenhet till det 

empiriska materialet och inte distansera analysarbetet. En initial kodning genomfördes där 

övergripande detaljer synliggjordes varvid en selektiv kodning påbörjades i vilket 

specifika teman utröntes i det empiriska materialet. Reduceringsarbetet innebär att 

oanvändbart empiriskt material sållades bort från insamlat material. Viktigt är dock att inte 

ta bort material som problematiserar temana. Det reducerade materialet måste vara 

representativt för studiens empiriska material. Den tredje delen i analysarbetet är 

argumentationen där adekvata resonemang förs. Resonemanget grundar sig i skapandet av 

teman för förtydligandet av slutsatser från det sorterade och reducerade materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). 

7.8  Trovärdighet 

Studiens trovärdighet bygger på två saker: transparens och triangulering. Transparens får 

som konsekvens att studien kan debatteras och ifrågasättas. Triangulering innebär att 
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kopplingar skapas mellan studiens empiriska material, teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning för att göra studien relevant (Ahrne & Svensson, 2015). 

7.9  Diskussionsarbete 

Studiens diskussion präglas av slutsatser, tolkningar och värderingar av resultatet. 

Tolkningarna beskrivs utifrån det skapade empiriska materialet. Andra tolkningar är 

möjliga men en absolut sanning kan inte utrönas då den inte existerar (Janesick, 2000). 

Studiens resultat upprepas inte i diskussionsdelen utan likheter och olikheter med studiens 

tidigare forskning och teorier skapas (Backman, 2016). Detta genomförs för att hitta 

generella tendenser till icke deltagande elever och andra sociala sammanhang (Ahrne & 

Svensson, 2015). För att kunna hitta tillkortakommanden i studien och ge förslag på vidare 

forskning är det viktigt att man har ett öppet och kritiskt förhållningssätt till genomförd 

studie (Backman, 2016). Vidare skrivs en diskussion angående lokalernas påverkan vid 

samtalstillfällena kopplat till studiens forskningsfrågor för att öka studiens trovärdighet 

(Trost, 2010). 

7.10 Forskningsetiska utgångspunkter 

Forskningsetiska principer är betydelsefulla i studien då de deltagande eleverna ska 

skyddas från kränkningar av deras person (Vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska 

principerna: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet kan skapa förutsättningar för ett individskydd där de etiska principerna 

samspelar mellan de olika kraven (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens tänkta syfte 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002) vilket konkretiseras i tillståndsblanketterna (se 

bilaga 1; bilaga 2). Vidare beskrivs hur faktiska namn inte ska synas (Bryman, 2011). I 

studien innebär det att elevernas och fritidshemsavdelningarnas namn fingeras. Eleverna 

ska informeras om deras rätt att avsluta sitt deltagande utan förbehåll och ges en försäkran 

om att insamlad empiri inte sprids utanför studiens ramar (Bryman 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). Nyttjandekravet beskrivs i studien i tillståndsblanketterna (se bilaga 1; bilaga 2) för 

att studiens deltagare ska kunna känna sig säkra på att deras anonymitet säkerställs. Vidare 

innebär det att information kring studiens deltagare inte får lånas ut eller användas 

kommersiellt. Konfidentialitetskravet beskriver hur deltagarna ska skyddas så att 

obehöriga inte ska kunna missbruka den delgivna informationen (Bryman, 2011; Trost, 

2010; Vetenskapsrådet, 2002). I studien innebär det att varken fritidslärare på aktuella 

skolor, elever, vårdnadshavare, handledare eller examinator kommer att kunna ta del av 

identifierbart material. Processen beskrivs i studiens tillståndsblanketter (se bilaga 1; 

bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att deltagarna har en självbestämmanderätt kring sin 

medverkan (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I studien konkretiseras detta genom 

att eleverna får skriva på en egen tillståndsblankett (se bilaga 2). Eftersom eleverna ännu 

inte är myndiga krävs även vårdnadshavarnas samtycke. Detta konkretiseras genom 

tillståndsblanketten till vårdnadshavarna (se bilaga 1). I enlighet med informationskravet 
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och samtyckeskravet beskrivs studiens syfte, genomförande och deltagarnas rätt att avsluta 

sitt deltagande utan förbehåll i studiens tillståndsblanketter (se bilaga 1; bilaga 2).  
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8.  Resultat och Analys 

I detta avsnitt anges studiens resultat och analys kategoriserat i teman för att besvara 

studiens forskningsfrågor: ”Hur beskriver eleverna sin egen läslust på fritidshemmet?” och 

”Hur beskriver eleverna att fritidshemmets fysiska miljö påverkar deras läslust?” Utdragen 

innehåller elevers fingerade namn och ett ”S” står för samtalsledare. Ett kommatecken (,) 

indikerar en tydlig paus (1-3 sekunder) i det kontinuerliga samtalet. När skillnader mellan 

fritidshemmen går att utröna kommer det att beskrivas under gällande tema. 

Empirin delas upp i följande teman: Läslust, Motivation, Skolbibliotek, Fritidslärarens roll 

och Tystnaden och den fysiska miljöns roll. Efter varje tema följer en resultatanalys. 

8.1  Läslust 

Studiens elever beskriver begreppet läslust positivt och kortfattat. Begreppet beskrivs som 

när läsning är kul och roligt. Läslust skapas när läsning blir en rolig aktivitet. En majoritet 

beskriver att de har läslust när frågan ställdes. Läslust är inte lättare eller svårare att 

beskriva för elever på de olika fritidshemmen. 

Jasmine – Att det ska vara kul att läsa böcker 

Lina – Att man tycker det är roligt att läsa att man kan sätta sig ner och läsa 

Leia – Att man gillar att läsa och jag gör det 

Några av eleverna behövde en följdfråga för att kunna beskriva begreppet läslust. 

S – Vad är det första du tänker på när du hör ordet läslust? 

Sonya – Jag tänker på att om jag hör ordet vill jag läsa 

Begreppet kan vara svårt för elever att beskriva.  

Valentina – Jag fattar inte vad det betyder 

Följdfrågor hjälpte inte eleverna att beskriva begreppet läslust på ett mer utförligt sätt. 

8.1.1  Resultatanalys 

Det är viktigt att elever själva får beskriva sin läslust för att kunna förstå det ur deras 

perspektiv. Därmed visar man enligt Korczak (2011) att de är kapabla att själva förstå och 

beskriva begreppet. Även om läslust beskrivs på liknande sätt av eleverna i studien är 

upplevelserna individuella och präglas av elevernas intresse för läsning och vilja till nya 

läsupplevelser vilket även beskrivs av Nasiell (2007). Elever i studien beskriver läslust 

kortfattat eller så förstår de inte vad begreppet betyder, vilket kan visa på begreppets 

komplexitet. Begreppet kan vara svårt att förstå då ordet läslust kanske inte används i det 

dagliga talet. Samtal kring läsning kan vara vanligare än samtal om läslust. Detta påvisar 

betydelsen av att de får chansen att individuellt beskriva begreppet i studien. Valentinas 

svar skulle enligt (Wilson, 2015) kunna belysa en motivationsfrånvaro för läsning, vilket 

skulle innebära att hon inte känner läslust. Sonya och Leia beskriver begreppet läslust med 
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egna ord och beskriver att de har det själva. Detta skulle enligt Poppe (2005) tydliggöra de 

inre faktorernas roll för deras upplevelser av läslust. 

8.2  Motivation 

Motivation för läsning beskrivs av elever i studien som något som de själva (inre 

motivation) vill uppleva och de beskriver att de inte påverkas av andra (yttre motivation). 

Alice – Nä alltså jag brukar gilla att läsa det är typ inget som någon annan ger mig 

eller säger så  

Marielle – Hm, nä det är liksom att jag har läst i flera år och så här det blir roligare 

och roligare och Nikkis dagbok då typ så här 300 sidor den boken och den boken läste 

jag ut på två dagar  

Elever i studien beskriver också intresset att vilja dela med sig av sina upplevda 

läserfarenheter. Diskussioner beskrivs vidare vara en del av en process där elever vill 

influera andra elever att upptäcka egna känslor vid läsning av böcker. Böckers titel och 

omslag beskrivs påverka läslusten positivt. 

Alice – Äh det vet jag inte det är bara roligt att prata om att läsa och så 

Nikita – Man, äh, brukar prata om bok man läser, och så berättar man lite, så här den 

är väldigt bra […] så du måste läsa den 

Marielle – Inte lusten att läsa men ibland har jag pratat om med mina kompisar om det 

är något som de rekommenderar och sånt och en gång så berättade jag om en 

skräckbok för min kompis, hon bara: ”vad läskigt” […] Nej, det är liksom titeln och 

utseendet som gör att liksom det här känns kul att läsa och sånt […] 

Vidare beskrivs diskussioner kring läslust och läsning med kompisar inte vara något som 

genomfördes även om de beskriver en vilja att ge andra elever möjligheten få uppleva 

något liknande. Eleverna beskriver viljan att skapa en positiv känsla för läsning. Däremot 

kan brist på intresse från andra vara en faktor att diskussioner mellan elever inte uppstår. 

Sandra – A, de ä, alltså typ någon som kommer och säger, Jag vill läsa, ingen annan 

vill ju de, och det är alltså, man vill ju prata om det man ha läst men andra inte ens 

bryr sig, så man pratar inte om det längre. […] Alltså, ja det, bara det alltså, jag tycker 

det är jätteroligt att prata om vad man har läst för de andra, för att det, vad heter det, då 

vet jag att dom andra kanske också vill läsa det, den här boken 

Vidare beskrivs böckers författare vara skickliga i sina berättandekunskaper vilket 

påverkar elever att känna ett deltagande i böckers fiktiva figurers värld. 

Marielle – Aa man känner liksom att dom som skriver dom böckerna som jag brukar 

läsa dom skriver liksom så bra att man jag inte vill lägga ifrån mig boken och jag 

känner verkligen att jag känner mig som personen, man får liksom dom här bilderna 

och tankarna och de här som står i boken 

Yttre motivation för läslust beskrivs inte vara betydelsefull för eleverna. Det enda exemplet 

på positiv påverkan av fritidslärare beskrivs av Sandra på Vallmons fritidshem där 

högläsning är en veckovis frivillig aktivitet. 

Sandra – Alltså, på fredagar […] vi brukar läsa, eller någon brukar läsa för oss, men 

annars brukar inte vi läsa något 
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Läsning prioriteras inte av eleverna när de är på fritids. Vid tillfällen där läsning nämns 

beskriver eleverna att det alltid finns annat som upptar deras vardag på fritidshemmet. När 

kompisarna har gått hem beskriver elever hur läslusten kan prioriteras. 

Jasmine – Vi brukar aldrig prata om läsning, som böcker […] vi väljer oftast inte 

läsning, om vi är ute spelar vi helst fotboll, inne vill vi pyssla […] 

Leia – Mm så det är typ när mina kompisar leker mest med har gått hem som jag gör 

det 

Vissa elever i studien beskriver olika genrer kopplat till sin läslust, däribland fantasyböcker 

och böcker som är läskiga och roliga. Vissa elever angav läsning på fritidshemmet som en 

möjlighet att komma bort från skolans värld och in i böckernas värld. 

Sonya – Jag läser, då kanske jag läser fantasy 

Sandra – Jag brukar läsa så här, böcker, som är spännande som är typ läskiga och det 

Marielle – Typ såna här om vänner, familj och vänner och sånt, när någon berättar om 

sig själv eller så när dom berättar om vad dom tänker och sånt det gillar jag att komma 

in i, man kommer liksom in i andras tankar i en bok […] 

Valet av bokgenrer beskrivs olika av eleverna och även anledningarna till varför de gör 

vissa val. 

8.2.1  Resultatanalys 

Elevers vilja att dela med av sina upplevelser i studien kan man förstå genom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet när sociala interaktioner är viktiga för den sociala 

människan (Berger & Luckmann, 1966). När elever får möjlighet att dela med sig till andra 

påverkar det läslusten positivt. Kompisar är i studien den största yttre motivationen. Detta 

skulle kunna förklaras av det socialkonstruktionistiska perspektivet när negativa reaktioner 

från kompisar försvagar elevernas läslust. Läsdiskussioner mellan eleverna bidrar då 

negativt för deras egen läslust. När kompisar vill göra en annan aktivitet än läsning bidrar 

det till att eleven inte prioriterar sin läslust. Då blir läsning ibland en aktivitet som bara 

görs när kompisarna har gått hem. 

I likhet med eleverna i Poppes (2005) avhandling beskriver studiens elever att fritidslärarna 

har ett obefintligt intresse för elevers läsning. Bristen på fritidslärarintresse för studiens 

elevers läslust på fritidshemmen kan förklaras i negativ bemärkelse med den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1986). När fritidslärarna inte visar ett intresse för läsning 

skapar det dålig självkänsla till böcker för elever. Elevernas svar i studien skulle kunna 

indikera att de behöver fritidslärare som visar på ett genuint intresse för läsning för att 

eleverna ska kunna känna och öka sin läslust. Högläsning som aktivitet beskrivs sparsamt 

av Vallmons fritidshemselever. Högläsningen som sker på Vallmons fritidshem skulle av 

Wilson (2015) innebära ett tvång vilket skulle påverka elevers läslust negativt. 

Inre motivationer beskrivs av studiens elever som betydelsefulla för deras läslust. I likhet 

med vad Chambers (2011) beskriver om läslust vill studiens elever samtala med kompisar 

om läsupplevelser för ett utbyte av läserfarenheter. Dessa utbyten av läsupplevelser ökar 
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den individuella läslusten. I likhet med Wilson (2015) beskriver elever i studien positivt 

sina samtal om läsupplevelser med andra även om det inte sker allt för ofta. Diskussioner 

skapar då en inre motivation till att känna och utveckla läslustkänslan. 

Intresset för fantasygenren som Poppe (2005) tar upp i sin avhandling går även att utröna 

i denna studie. Likheten indikerar på en motivation för läsning hos studiens elever. 

Motiverade elever beskriver känslan av att kunna relatera till de fiktiva figurerna i böcker 

vilket även görs i studien. Känslan av att känna igen sig i figurer i böcker är viktigt för 

läslusten (Nasiell, 2007). 

8.3  Skolbibliotek 

Den största skillnaden mellan de två olika fritidshemmen i studien är användandet av 

skolbibliotek under fritidstid. Vallmons fritidshem är beläget en bit bort från sitt 

skolbibliotek vilket innebär en svårighet för eleverna att gå dit när de vill. Vidare beskriver 

elever på Vallmons fritidshem en avsaknad av tillfällen för besök på skolbiblioteket även 

om intresset finns. 

S – Äh, används det på fritidstid,  

Sandra - äh nej[…] 

S – Skulle du vilja det? 

Sandra – Aa 

Julia – Jag tror det, ingen har varit där 

Gröndalens fritidshem ligger i nära anslutning till sitt skolbibliotek vilket möjliggör 

självinitierade och frekventa besök med fritidslärares tillstånd. Elever på Gröndalens 

fritidshem beskriver en vilja att vara på skolbiblioteket när läslust uppstår. Samspelet 

mellan läslust och skolbibliotek och dess närhet visar sig när frågor om platser på 

fritidshemmet för läslust besvaras med skolbiblioteket.  

Nova – Mm där sitter många och läser  

Lina – Om man vill får man gå dit om man är sugen på att läsa liksom 

S – Vad finns det på fritids som gör att man känner läslust? 

Leia – Jag brukar ju ibland gå in till biblioteket och då kan man hitta böcker som inte 

finns när vi lånar för annars kan andra hitta dom och tagit dom å såhär lånat den tagit 

med sig den till sitt klassrum […] Jag läser inte jättemycket på fritids men när jag inte 

har någonting att göra brukar jag gå in på biblioteket för vi har en ingång så vi kan gå 

in direkt till biblioteket och då brukar jag ibland sitta och läsa men jag brukar ofta det 

brukar va att jag vill vara med kompisar innan jag går hem 

Marielle – Jag tror inte att någon kompis så här, men ibland har vi frågat 

bibliotekarien om bra böcker som till exempel Nikkis dagbok så läser jag den och nu 

väntar jag på att åttan ska komma in  

Tillgängligheten till skolbiblioteket på Gröndalens fritidshem är påtaglig i studiens 

empiriska data där elever nämner skolbibliotekarien som givare av information om nya 

böcker. 

8.3.1  Resultatanalys 

Motiverade elever för läsning beskrivs av Poppe (2005) som positiva till skolbibliotek 

vilket utifrån utdraget skulle indikera att även eleverna på Gröndalens fritidshem är 
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motiverade för läsning. Närheten till skolbibliotek kan vara avgörande för hur det används. 

Gröndalens fritidshem ligger nära sitt skolbibliotek till skillnad från Vallmons 

fritidshemselever som även har en försämrad möjlighet att använda skolbiblioteket. Elever 

på Gröndalens fritidshem beskriver ett intresse för att gå till skolbiblioteket. Detta skulle 

enligt Lundberg & Herrlin (2014) tyda på ett meningsfullt och roligt intresse för läsning 

hos eleverna. Till skillnad från Vallmons fritidshemselever som inte beskriver läslust 

kopplat till skolbiblioteket beskriver Gröndalens fritidshemselever läslust i skolbiblioteket. 

Gröndalens fritidshemselever skulle enligt Wilson (2015) inneha en motivation och ett 

tidigare befäst intresse för läsning och läslust då de själva hittar material för läsning.  

Utdraget med Marielle belyser att en vuxen som hjälper till i sökandet av böcker kan verka 

positivt för hennes läslust. Relationen mellan henne och skolbibliotekarien skulle enligt 

den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1986) beskriva hur en vuxen skapar positiva 

möjligheter för eleven att utveckla sin läslust. 

8.4  Fritidslärarens roll 

Utöver Vallmons fritidshemselevers beskrivningar av ett högläsningstillfälle i veckan 

beskriver studiens elever inte något större intresse från fritidslärarna kring deras läsning 

och läslust.  

Sandra – Alltså, dom pratar inte så mycket 

Jasmine – Nej, dom brukar inte oftast prata någonting om det 

Nova – Det har dom typ inte pratat om på länge 

Leia – Nä, det tror jag inte så jättemycket 

Studiens elever ger förslag på vad fritidslärare kan göra för att öka intresset för läsning och 

därmed påverka elevers läslust positivt på fritidshemmet. Vallmons fritidshemselever som 

har sämre förutsättningar att kunna gå till skolbiblioteket beskriver att de vill ha större 

tillgång till skolbiblioteket och fler möjligheter till läsning på fritidshemmet. Vidare 

beskriver eleverna att de vill att fritidslärare ska hitta och ge bokförslag. 

Sandra – Att det skulle vara mer så här, en dag i veckan eller två dagar som vi fick 

vara inne och ta det lugnt och läsa. Det skulle vara bra  

Jasmine - Kanske låta oss gå till biblioteket 

Nikita – Ja, de kan hitta böcker som verkar bra, som är lite för barn och så kan dom 

rekommendera dom och så kan vi få säga vad vi tycker. 

Gröndalens fritidshemselever som har en nära tillgång till sitt skolbibliotek beskriver att 

fritidslärare kan bidra till en ökad läslust genom yttre motivationer så som till exempel 

glass och minitävlingar. 

Nova – Köpa in alltså man skulle kunna göra en lista som man kunde som barn kunde 

skriva upp böcker som man vill till fritids 

Lina – Säga att vi får glass […] 

Leia – Kanske ha en minitävling om att läsa några böcker på fritids eller typ mitt på 

dagen att man ska försöka läsa så mycket böcker som möjligt och den som har läst 

mest får ett pris 
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Skillnaden och betydelsen av närhet till skolbibliotek mellan fritidshemmen syns tydligt i 

elevernas svar. 

8.4.1  Resultatanalys 

Den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1986) beskriver fritidslärarens viktiga roll 

för elevens utveckling. I denna studie kan dock fritidslärarens roll för elevers läslust ses 

som obefintlig. I likhet med Wilson (2015) beskriver elever i studien ett obefintligt intresse 

från fritidslärare för deras läsning, vilket kan medföra en förminskad känsla av läslust. 

Studien visar på brister när det gäller att eleverna inte tycks se fritidslärare som stöd för 

sin läslust., vilket Wilson (2015) beskriver påverkar negativt för elevers läsning då det inte 

blir en gemensam aktivitet tillsammans med fritidslärare. Vidare finns likheter med 

Wilsons (2015) doktorsavhandling när elever på Gröndalens fritidshem beskriver tävlingar 

och belöningar som motivation till ökad läslust. Deras närhet till skolbiblioteket skulle 

kunna vara en faktor för att förklara varför eleverna beskriver belöningar och tävlingar som 

medel för ökad läslust. Eftersom de frekvent kan hitta läsmaterial, tid och plats för läsning 

kan det bidra till en ökad möjlighet att känna läslust. Elever på Vallmons fritidshem 

beskriver däremot möjligheten att få gå till skolbiblioteket och tid för läsning som möjliga 

förbättringar från fritidslärare. Detta skulle kunna förstås utifrån kunskapen att de inte har 

nära tillgång till sitt skolbibliotek. I likhet med Poppes (2005) avhandling påverkar 

tillgången till skolbibliotek positivt till studiens elevers motivation för läsning. 

8.5  Tystnaden och den fysiska miljöns roll 

Den fysiska miljön för läsning är betydelsefull för studiens elever. De beskriver tydligt 

tystnadens och lugnets betydande roll när de känner läslust. Detta kan ses i relation till att 

det inte finns någon uttalad plats för läsning på fritidshemmen.  

Sandra – Mhm, alltså i Wii-rummet, a, det är där borta man vill ju mest läsa, det 

brukar vara mest lugnt där 

Nikita – […] Att det inte är så många som håller på och springer runt för då blir det 

svårt att koncentrera sig 

Julia – Det är jätteskönt 

Nova – Det är biblioteket som gör sen har vi tre soffor som många sitter och läser i sen 

finns det lugna rummet som många sitter med sin bok och läser […] Det är typ tystare 

för när man är inne på fritids är det många som pratar och så och då kan det va skönt 

ibland och gå in där och typ läsa när det är tyst 

Platsen för läsning beskrivs oftast av Gröndalens fritidshemselever som skolbiblioteket. 

8.5.1  Resultatanalys 

Studien visar, precis som både Poppe (2005) och Wilson (2015) att lugn och tystnad är 

viktiga aspekter för att läslust ska infinna sig. Vidare belyser studiens elever likt Chambers 

(2011) betydelsen av att de får tillgång till lämpliga fysiska platser för läsning 

innehållandes soffor och fåtöljer. 
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8.6  Resultat- och analyssammanfattning 

Studiens teman är: Läslust, Motivation, Skolbibliotek, Fritidslärarens roll och Tystnaden 

och den fysiska miljöns roll. Studiens elever beskriver övergripande läslust kortfattat och 

positivt. Det kan bero på svårigheter att förklara begreppet med komplexare beskrivningar. 

Vidare finns det även elever som inte kunde beskriva läslust. För elever med läslust 

beskrivs inre motivation som vanligast i studien belyst av viljan att dela med sig av sina 

läsupplevelser vilket stödjs av den tidigare forskningen. När elever känner läslust kan det 

vara en form av bortkoppling från skolans värld och de blir en del av berättelsen. Yttre 

motivation i form av fritidslärare är nästan obefintlig för studiens elever däremot påverkas 

de av kompisar. När kompisar vill prata om läsning påverkar det läslusten positivt. Detta 

sker dock sällan för studiens elever, istället är det vanligare att kompisar påverkar negativt 

då de hellre vill göra andra aktiviteter. Påverkan av yttre sociala sammanhang för studiens 

elever kan förstås med studiens teoretiska utgångspunkter. Fantasyböckers betydelse för 

läslusten återkommer i studien. Enligt den tidigare forskningen tyder det på en motivation 

för läsning. Vidare beskriver elever i studien att de kan relatera till böckernas fiktiva figurer 

vilket tyder på att de är motiverade för läsning enligt den tidigare forskningen. Skillnader 

i tillgången till skolbibliotek för studiens elever skiljer sig. Gröndalens fritidshem har nära 

anslutning till skolbiblioteket vilket skapar förutsättningar för eleverna att gå dit när de 

vill, detta leder till att läslusten kopplas mer till skolbiblioteket än fritidshemmet. Vallmons 

fritidshem har längre till skolbiblioteket och eleverna beskriver då svårigheter till att känna 

läslust på fritidshemmet. Distinktionen mellan fritidshemmen visar sig också tydligt när de 

beskriver vad fritidslärare kan göra för en ökad läslust. Vallmons fritidshemselever 

beskriver att de vill läsa och besöka skolbiblioteket medan Gröndalens fritidshemselever 

beskriver tävlingar och belöningar. Avslutningsvis beskriver eleverna läslustens koppling 

till den fysiska miljön som viktig. När platsen är lugn och tyst skapar det förutsättningar 

för att ge utlopp för läslust.  
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9.  Diskussion 

Under detta avsnitt skrivs en diskussion som utgår från studiens metodval och studiens 

resultat. Resultatdiskussionen kommer föras på en individ-, grupp-, och organisationsnivå. 

Studiens resultat kan ha påverkats av att jag har träffat eleverna på båda fritidshemmen vid 

flertalet tillfällen genom exempelvis arbete som vikarie. Den tidigare kännedomen kan 

reflekteras i deras svar. Fördelen skulle kunna vara att de känner sig avslappnade med mig 

som samtalsledare vilket medför öppnare svar. Däremot kan det också påverka negativt då 

de kan ge svar som de tror att jag vill höra. 

9.1  Metoddiskussion 

Studien vill skapa en förståelse för hur elever genom sina beskrivningar upplever sin läslust 

på fritidshemmet. Detta skapade förutsättningarna för att göra en kvalitativ studie med 

semistrukturerade samtal (Aspers, 2011; Bryman, 2011; Trost, 2010) med följdfrågor som 

metod för insamling av empiri. Om studien hade varit kvantitativ anser jag att det skulle 

medfört en distans till individuella elevers beskrivningar av läslust. Då studien utgår från 

att elever är kompetenta (Korczak 2011) kan valet av individuella samtal förstås ur 

Doverborgs och Pramling Samuelssons (2012) beskrivningar att elever har rätten att känna 

sig sedda och respekterade. Studien skulle kunna genomföras med fokusgruppsamtal men 

utifrån studiens syfte kan det skapa situationer där elever influeras av varandra. Likt vad 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) beskriver anser jag att fokusgruppsamtal 

medför risken att tysta elever inte får möjligheten att dela med sig av sina upplevelser. 

Vidare anser jag att elever som är vältaliga och tar mycket plats i diskussioner kan ta över 

samtalet eller påverka andra elevers svar. Social status i elevgruppen kan även vara en 

betydande faktor. 

Studiens fritidshem valdes vilket enligt Bryman (2011) innebär att studien är målinriktad. 

Anledningen till det var att jag ville genomföra samtal med elever som kan relatera till 

studiens syfte och forskningsfrågor. En halvstrukturerad samtalsguide (Kvale & 

Brinkmann, 2014) med öppna frågor användes då det enligt mig bidrar till att skapa en 

anpassningsbar samtalsteknik med fokus på elevernas perspektiv. Samtalsguiden skrevs 

inför de semistrukturerade samtalen för att som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

skapa en gemensam struktur för alla samtalen. Frågorna tillsammans med följdfrågor 

bidrog till att skapa relevans mellan studiens syfte och elevernas beskrivningar av temat 

läslust. Eleverna fick ingen tidigare kännedom om frågorna. Detta kan ha föranlett de 

relativt korta beskrivningarna av begreppet läslust i resultatet. Uppföljningsfrågor och 

sonderingsfrågor som användes i samtalen bidrog till att förtydliga elevernas beskrivningar 

däremot kan det också påverka negativt för elevperspektivet då frågorna kan influera 

svaren. Elevernas beskrivningar reflekteras då i mina uppföljningsfrågor vilket enligt 

Bryman (2011) kan vara problematiskt. 
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Lokaler för samtalen kunde inte bestämmas på förhand utan jag tilldelades ett rum när jag 

anlände till studiens fritidshem. Då enda kriteriet på lokalerna var att de skulle vara lugna 

och ostörda kunde jag anpassa mig efter förutsättningarna på fritidshemmen. Tre samtal 

på Vallmons fritidshem stördes av pedagoger och elever vilket bidrog till avbrott i 

samtalen. Vid ett av tillfällena kom jag av mig och märkte i transkriberingen att jag inte 

fick svar på en följdfråga. 

Studiens audiella inspelningar bidrog till att jag kände mig mer involverad i samtalet och 

kunde bättre fokusera på elevernas svar och ställa adekvata följdfrågor. Varje samtal tog 

cirka en timme att transkribera. Tiden för transkriberingar anser jag uppvägs av det Trost 

(2010) beskriver som noggrannhet och konkretisering i resultat- och analysarbetet. 

9.2  Resultatdiskussion på individnivå och gruppnivå 

Resultatet visar på en bristande uppfyllelse av fritidshemmets läroplan (Skolverket, 2011) 

då elevers behov och intresse för läsning inte tillgodoses. Vidare tyder elevernas 

beskrivningar av ett bristande intresse från fritidslärare på att kunskaper om elevers läslust 

saknas. Kartläggning av elevers behov och intressen ser jag i likhet med Skolverket (2014) 

som väsentligt för att kunna ge elever möjligheten att uppleva läslust. Elever vill diskutera 

läsning med kompisar men beskriver att de inte gör det på fritidshemmet. I detta arbete kan 

skolbiblioteket vara betydelsefullt. Möjligheten till frekventa skolbiblioteksbesök påvisas 

av resultatet skapa bättre förutsättningar för läslust vilket även påvisas av (Skolverket, 

2012). När skolbiblioteket ligger längre bort visar resultatet att elever har svårare att 

tillgodose sin läslust. Vidare påvisar resultatet att diskussioner kring läslust och läsning 

tillsammans med en god tillgång till elevanpassade böcker kan vara praktiska förslag för 

att uppfylla syftet i fritidshemmets läroplan. 

Studiens resultat visar inte att sociala relationer mellan elever och fritidslärare påverkar 

intresset för läsning. Detta står i motsats till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1986) och kan innebära att det finns outnyttjade möjligheter för elever att utveckla sin 

läslust ytterligare om fritidsläraren stöttar i finnandet av läsmaterial och utrymme för 

läsning. Vidare motsäger resultatet även Rogers (1969) beskrivningar av att elevers läsning 

sker tillsammans med fritidslärare. Resultatet visar istället att diskussioner mellan elever 

kan bidra till en utvecklad läslust. Betydelsen av ett erfarenhetsutbyte av läsupplevelser 

beskrivs av Wilson (2015) som en betydande inre faktor för läslust. Vidare visar resultatet 

också att kompiskretsens intressen skapar hinder för läslusten. Detta skulle kunna förklaras 

genom det socialkonstruktionistiska perspektivet (Berger & Luckmann, 1966) när 

kompisar vill ägna sig åt andra intressen, exempelvis fotboll, påverkar det läslusten 

negativt.  

Deltagandet i studien visar ett högre intresse från flickor att få beskriva sin läslust i 

jämförelse med pojkar. Detta stämmer överens med hur Lundberg och Herrlin (2014) 

beskriver att pojkar överger traditionella former av läsning. Det kan också betraktas utifrån 
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Wilsons (2015) beskrivningar av pojkars svaga intresse för läsning. Vidare kan flickors 

deltagande i studien belysa deras gemensamma intresse för läsning och känsla av läslust. 

Deras sociala umgänge påverkar positivt för läslusten och läsning blir då mer socialt 

acceptabelt vilket ökar chansen att få sin läslust bekräftad. 

Studiens elever uppvisar ett genuint intresse för läsning och beskriver att de har läslust. 

Om fritidslärarna kunde kombinera intresset för läsning med intresset för dagens teknik, 

till exempel genom de Ipads som finns tillgängliga och som elever är vana vid, skulle det 

kunna öka intresset för läsning och finna nya vägar för elevers läslust. 

I sökandet om tidigare forskning kring elevers läslust på fritidshemmet är det tydligt att 

fritidshem innehar en relativt liten andel av forskningen. Vidare har det varit tydligt att 

forskningen kring läslust inte är lika framstående som forskningen kring läsning, än mindre 

när det gäller i fritidshemsverksamheten. Jag tycker det är viktigt att mer forskning görs 

på fritidshemsverksamheten med fokus på elevers behov och intressen och på läslust. 

9.3  Resultatdiskussion på organisationsnivå 

Fritidshemsverksamheten ska i uppdrag av riksdagen följa läroplanen (Skolverket, 2011). 

I arbetet med att uppfylla läroplanernas innehåll i förhållande till elevers behov och 

intressen kan denna studie visa att vissa elever beskriver ett intresse och behov för läsning. 

Däremot bemöts den inte av fritidsverksamheten. För att lyckas med en större 

måluppfyllelse av fritidshemmets syfte kan användandet av exempelvis Ipads ge 

förutsättningar för elever att vilja utveckla sin läslust. 

Studien belyser ett glapp mellan elever som har läslust och fritidslärare i deras förståelse 

för att ta vara på och utveckla elevernas läslust. När arbetet med elevers läslust inte bedrivs 

försvårar det speciellt för elever som ännu inte upptäckt sin läslust vilket i sin tur belyser 

brister i arbetet med att fritidshemmet ska utgå från elevers behov och intressen 

(Skolverket, 2011). 

De fysiska platserna för läslust beskrivs av eleverna vara beroende av en lugn och tyst 

plats. Soffor och sköna platser bidrar till att skapa läslust och för fritidsverksamheten att 

uppfylla syftet i läroplanen (2011). I likhet med Poppe (2005) visar resultatet att den lugna 

och tysta platsen bidrar till att öka elevers läslust. Resultatet visar att soffor kan vara en 

sådan fysisk plats för läslust. En bidragande faktor till att det kan vara svårt att 

tillhandahålla platser enbart för läsning är att det finns många elever på fritidshemmen med 

olika intressen och behov. 

9.4  Diskussionssammanfattning 

Fritidsläraryrket kan vara komplext och utmanade. Utgångspunkten i deras arbete är 

elevers behov och intressen vilket enligt mig endast kan ske utifrån elevernas perspektiv. 

Elever förstår och beskriver sin läslust utifrån egna erfarenheter. Studien belyser elevers 
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beskrivningar av ett begrepp som kan vara svårt att definiera, dock beskriver en majoritet 

av dem läslust positivt. Fritidshemmet är dock inte i fokus i deras beskrivningar utan 

istället beskrivs exempelvis skolbiblioteket. Den fysiska miljön och fritidslärarnas intresse 

för elevers läslust beskrivs vara bristfällig. Tystnad och plats för läsning är viktiga aspekter 

för elevers läslust, vidare beskrivs läslust till största del bero på inre motivation vilket även 

beskrivs i den tidigare forskningen. Sociala aspekter som diskussioner om böcker och 

läsning med kompisar är viktiga, men detta sker enligt studien oftast inte på fritidshemmet. 

Andra aktiviteter blir prioriterade även om behov och intresse finns för läsning. En av 

studiens slutsatser är att fritidslärare måste lägga större fokus på elevers behov och 

intressen av läsning. Fritidslärares obefintliga intresse eller bristande förståelse verkar inte 

ha någon inverkan på elevers läslust vid tidpunkten för genomförandet av studien. 

9.5  Slutord 

Läslust är som tidigare beskrivet individuellt för eleverna och utgår till största del från egna 

preferenser. Arbetet med elevers behov och intressen kan synliggöras bättre av 

fritidslärare. Den fysiska miljön och diskussioner om läslust och läsning kan hjälpa elever 

att finna intresse för läsning och bidra till att utveckla befintlig läslust. Förslag för att 

förbättra fritidshemmets möjligheter att tillgodose elevers läslust kan vara: en tydlig plats 

prioriterad för läsning med tillgång till en variation av läsmaterial, högläsning av 

fritidslärare, större utnyttjande av skolbibliotek och ett större intresse från fritidslärare. 

Vidare studier skulle kunna inbegripa hur fritidshemmets fysiska miljö påverkar läslust 

och fritidslärarnas roll i elevers läslust.  
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10. Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att läslust kan förstås utifrån yttre och inre motivation samt 

fysiska platsers roll för läslust. Yttre faktorer innebär sociala aspekter medan de inre 

faktorerna innebär individuella eller frånvarande motivation. Detta belyser den 

komplexitet som kan finnas i begreppet läslust. 

Fritidshemmets läroplan (Skolverket, 2011) visar tydligt att elevers behov och intresse 

ligger till grund för fritidsverksamheten. Läslust kan endast förstås utifrån elevers 

personliga preferenser. Läslusten kan tillskrivas känslan av att inte kunna lägga ner den 

lästa boken och när eleverna känner igen sig i böckernas figurer (Nasiell, 2007). Det totala 

uppslukandet av tid och rum som kan infinna sig bildar en känsla av ”flow” 

(Csikszentmihalyi, 1997). Tolv semistrukturerade samtal med elever i 9-12 års ålder bidrog 

till att skapa studiens empiriska data som spelades in audiellt och transkriberades. 

Resultatet kan delas upp i temana: Läslust, Motivation, Skolbibliotek, Fritidslärarens roll 

och Tystnaden och den fysiska miljöns roll. Elever som känner läslust har svårt att finna 

den under fritidstid. Fritidslärare beskrivs inte inneha någon form av betydelse för 

elevernas läslust och eleverna beskriver att den fysiska miljön för läsning måste vara lugn 

och tyst. PIRLS (Skolverket, 2012) mätningar visar på nedgången i elevers läsförmåga de 

senaste 16 åren. Positiv utveckling måste ske och fritidslärare kan vara en del av det arbetet. 

10.1 Framtida forskningsfråga 

Fritidshem består idag av många elever med olika behov och intressen där läsning är en av 

dem. Hur kan den fysiska miljön på fritidshemmet utformas för att tillgodose elevers 

läslust? Hur arbetar fritidslärare för att elevers intresse och behov för läsning prioriteras på 

fritidshemmet? 
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Namnunderskrift:_________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________ 

Ja, vi ger tillåtelse till att mitt barn får delta i studien. 

Nej, vi ger inte tillåtelse till att mitt barn får delta i studien. 

 

Datum:_________ 

Handledare: Susanne Smithberger 

Kursansvarig: Anna Klerfelt 

Bilaga 1: Tillståndsblankett: Vårdnadshavare 

Datum: XXXXXX 

Anhållan om tillstånd för att Ert barn kan delta i en studie inom ramen för det 

självständiga examensarbetet i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem. 

Jag heter Anders Lindström och utbildar mig till grundlärare med inriktning mot fritidshem 

på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Jag läser 

nu min sista termin och kommer under våren att skriva mitt självständiga examensarbete. 

Syftet med studien är att utifrån elevers beskrivningar skapa en förståelse för hur elever 

upplever läslust på fritidshemmet. 

Genom denna tillståndsblankett vill jag be om tillåtelse att Ert barn deltar i ett samtal inom 

ramen för studien. För att kunna samla in data till studien kommer jag genomföra 

individuella samtal med elever på fritidshem därefter kommer eleverna att få ta fotografier 

av fysiska platser kopplat till deras läslust. 

Samtalen kommer att genomföras på Ert barns fritidshem under v. XX.  

För att kunna skapa heltäckande data kommer samtalen att spelas in via ljud. Skolan, 

fritidshemmet och alla deltagarna i studien kommer att avidentifieras under bearbetningen 

av studiens empiriska data. All insamlad data kommer endast att bearbetas av mig 

personligen. En handledare kommer att läsa det avidentifierade arbetet vid olika tillfällen, 

dock kommer ingens identitet att kunna avläsas. För att kunna säkerställa en hög 

konfidentialitet kommer inget av det insamlade materialet att spridas utanför studiens 

ramar. Ljudupptagningen kommer att raderas efter avslutad studie. Deltagarna i studien 

kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst utan att delge någon anledning. 

Kontaktinformation: 

Vid eventuella frågor och funderingar kan Ni kontakta mig på nedanstående kontaktinformation. 

 

Anders Lindström 

lian1487@student.ju.se 

Lämna in denna talong senast den XX/XX-XX 

 

 
 

 

 

Namnunderskrift:___________________________ 

 

Namnförtydligande:_________________________ 

 
Barnets namn:______________________________  
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Bilaga 2: Tillståndsblankett: Elev 

 

Mitt namn är Anders Lindström och jag studerar till fritidslärare på Högskolan i Jönköping. 

Jag håller på och skriver en undersökning om hur elever beskriver sin läsning och på vilket 

sätt de upplever läslust på fritidshemmet. För att kunna skapa mig en förståelse för detta 

ämne vill jag komma till ditt fritidshem för att samtala med elever enskilt. Frågorna i 

samtalet kommer att handla om vad du tycker om läsning och om vad du tycker fritidslärare 

kan göra i fritidshemmet för att öka din vilja att läsa. Allt du berättar för mig under samtalet 

kommer att vara anonymt, vilket innebär att ingen kommer att få reda på vem som säger 

vad i undersökningen. Ditt namn kommer inte att synas någonstans i undersökningen och 

det är endast jag som kommer att bearbeta det insamlade materialet.  

 

För att jag ska kunna genomföra ett samtal med dig behöver jag ditt godkännande. Du kan 

när som helst välja att avbryta om du inte vill vara med längre.  

 

Namnunderskrift:____________________________  
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Bilaga 3: Samtalsguide 

 

1. Vad innebär ordet läslust för dig? 

2. Hur ser ditt intresse ut för läsning? 

3. Hur skulle du beskriva din läslust på ditt fritidshem? 

4. Vad påverkar positivt till din läslust på fritidshemmet?  

5. Vad påverkar negativt till din läslust på fritidshemmet?  

6. Vad tycker du att fritidslärare kan göra för att öka intresset för läsning på 

fritidshemmet? 

7. Vad läser du på fritidshemmet när du vill läsa? 

8. Finns det exempelvis datorer/läsplattor (Ipads) på ditt fritidshem som ni kan 

använda för att läsa? 

9. På vilka sätt tycker du att fritidslärarna påverkar din läslust? 

10. Hur pratar fritidslärarna med Er om läslust/läsning? 

11. På vilka sätt diskuterar ni elever med varandra om läsning och läslust? 

12. Hur används skolbiblioteket under fritidstid? 

13. Vilka utrymmen/platser på ditt fritidshem tycker du påverkar din läslust och 

varför? 

14. Känner du läslust hemma? 

15. Känner du läslust i skolan? 

16. På vilket sätt pratar din lärare med Er om läslust/läsning på fritids? 
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