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Abstract 
Detta är en kvalitativ intervjustudie där elevers uppfattningar av sina skönlitterära läsmiljöer 

undersöks. Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilka olika synsätt elever har på de 

skönlitterära läsmiljöer de erbjuds, både i skolan och hemmet. Jag vill med denna studie bidra 

med ett elevperspektiv på läsmiljöer, där barns egna tankar, upplevelser och uppfattningar 

ges utrymme inom ett forskningsfält som annars till största del präglas av ett vuxenperspektiv. 

Undersökningen har utförts genom semistrukturerade elevintervjuer med sju stycken 

fjärdeklassare. Därefter har materialet transkriberats och tolkats mot bakgrund av ett antal 

teorier och inriktningar som på olika sätt belyst och möjliggjort ett fokus på kontexten inom 

vilken läsning sker. Tidigare forskning visar att den estetiska och fysiska läsmiljön har 

betydelse för barns motivation, engagemang och intresse för läsning. Därutöver utgör goda 

läsmiljöer en avgörande faktor för barns läsglädje. Vidare visar forskning att vi genom 

utformning och konstruering av läsmiljöer signalerar till elever vilka aktiviteter de förväntas 

ägna sig åt när de vistas i läsmiljön. Miljön inom vilken läsning äger rum har dessutom 

betydelse för barns möjlighet att leva sig in i fiktionens värld. Resultatet av studien visar att 

eleverna ser läsmiljön som en central och avgörande del för sin läsning. Vidare pekar eleverna 

ut faktorer för en god läsmiljö, så som koncentration, bekvämlighet, tilldragande atmosfär, 

utbud av och tillgång till skönlitteratur och specifika platser avsedda för läsning. Därutöver 

visar resultatet på den syn på läsning som skolan förmedlar till eleverna samt hur denna 

påverkar dem och deras egna syn på läsning. 

Nyckelord  
läsmiljö, skönlitterära rum, rum för läsning, läsplats, läsningens rum, platsens betydelse för 

läsning.  
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1 Inledning  
Genom att skapa ett yttre läsningens rum möjliggörs […] skapandet 

 av ett inre läsningens rum. (Fatheddine 2018:56). 

En god läsförmåga och läsförståelse är hörnstenar i allt lärande. Elever behöver vara goda 

läsare för att kunna prestera inom skolans alla ämnen. Det är utifrån detta viktigt att skolan 

arbetar aktivt för att skapa läsande barn. Läsning sker aldrig i ett vakuum och Fast (2008:7) 

framhåller den geografiska platsen, det kulturella sammanhanget och den historiska 

tidpunkten som påverkansfaktorer. Chambers understryker, precis som Fatheddine i 

ovanstående citat, det yttre rummets påverkan på läsningen, genom att påstå att var vi läser 

”påverkar hur vi läser: med hur stor glädje, hur stor koncentration och hur stort utbyte” 

(2011:13). Därutöver innefattas även de inre förutsättningarna i Chambers (2011:13f) syn på 

läsningens sociala kontext, vilka exempelvis utgörs av läsarens humör, vilken tid som avsatts 

för läsning och huruvida aktiviteten kan fortgå utan störningsmoment. Denna syn på 

begreppet läsmiljö kommer att prägla denna studie vars syfte är att öka kunskapen om vilka 

olika synsätt elever har på sina skönlitterära läsmiljöer.  

2 Bakgrund 

När det gäller barns läsglädje samt motivation och engagemang för läsning har läsmiljön visat 

sig vara en avgörande faktor. I Alison E Baroody och Karen E Diamonds studie, Associations 

among preschool children´s classroom literacy environment, interest and engagement in literacy 

activities, and early reading skills (2016), har man undersökt förhållandena mellan 

klassrumsmiljön och förskolebarns intresse och engagemang i läs- och skrivaktiviteter samt 

barns tidiga läsförmåga (2016:146). I studien mäts det observerade engagemanget bland 

barnen gällande läs- och skrivaktiviteter, och de vuxnas uppfattningar om barnens intresse för 

läs- och skrivaktiviteter (Baroody & Diamond 2016:148). Resultatet visar att det finns ett direkt 

samband mellan barns intresse och engagemang för läs- och skrivaktiviteter och läsmiljön 

(2016:154). Det kan dessutom uttydas ett visst samband mellan läsmiljön, barns intresse och 

engagemang för läs- och skrivaktiviteter och barns tidiga läsförmåga (Baroody & Diamond 

2016:156). Ytterligare en studie som understryker betydelsen av den fysiska plats där 

läsningen sker är Djamila Fatheddines avhandling Den kroppsliga läsningen. Bildningsperspektiv 

på litteraturundervisning (2018:56f). I hennes studie utgör den kroppsliga aspekten av läsning 

ett viktigt fokus. Det innebär att kroppen ses som ett viktigt redskap för att förstå och tolka 

situationer och texter. Fatheddine menar att förståelsen är ”tätt knuten till kroppens förmågor” 

(Fatheddine 2018:38). Hon visar med sin avhandling på ett tydligt samband mellan 

rumslighet, kroppslighet och läsglädje (2018:58). De tio läsglada elever i årskurs fyra och fem 

som deltagit i studien ger uttryck för att de aktivt söker upp platser som de anser passar för 

läsning. Därutöver tyder resultatet i avhandlingen på att miljön har betydelse för huruvida 

eleverna kan leva sig in i sin läsning eller ej (Fatheddine 2018:56f). Även Chou, Cheng och 

Chengs (2016:81) ett år långa kvalitativa studie, Operating Classroom Aesthetic Reading 

Environment to Raise Children’s Reading Motivation (2016) visar att den estetiska och fysiska 
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läsmiljön bidrar till barns motivation och intresse för läsning. Studiens resultat visar att barns 

motivation för läsning kan höjas genom att erbjuda en fysiskt tilltalande läsmiljö (Chou et.al 

2016:84). Således kan slutsats dras att läsmiljön utgör en viktig faktor för att främja barns vilja 

och lust att läsa (Chou et.al 2016:81). 

Genom att skapa miljöer speciellt utformade för läsning uppmuntras och begränsas barn till 

att ägna sig åt just läsning. Sofia Eriksson Bergström fastslår i sin avhandling, Rum, barn och 

pedagoger. Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö (2013), där relationen mellan 

barn, rum och pedagoger undersöks genom videoinspelade observationer, intervjuer med 

pedagoger samt inhämtning av ritningar och foton av de rådande miljöerna (2013:62), hur 

”rummens yttre fysiska ramar […] i hög grad påverkar handlingsutrymmet för barns 

aktiviteter” (Eriksson Bergström 2013:174). Det är således så att vi genom utformning och 

konstruering av läsmiljöer signalerar till elever vilka aktiviteter de förväntas ägna sig åt när 

de vistas i läsmiljön. En faktor som lyfts fram som avgörande för att skapa de ramar som 

Eriksson Bergström hänvisar till  är i vilken utsträckning barnen har tillgång till materialet 

(2013:174). Även Christina Halvarsson belyser tillgången till material i sin studie, Miljöns 

betydelse för literacyutvecklingen. Exempel från förskoleklasser i Sverige och England (2011). Hon 

menar att man genom att erbjuda barnen fri tillgång till materialet skapar ökade möjligheter 

för barnen att själva, utan inblandning från pedagog använda dessa (Halvarsson 2011:68). På 

så sätt signalerar läsmiljön förväntat beteende och önskat agerande. En annan faktor som 

Halvarsson (2011:68) identifierat som betydande, är rummets atmosfär och dragningskraft. 

Hon menar att mjuk inredning, så som soffor och kuddar, bidrar till att höja atmosfären samt 

öka läsmiljöns dragningskraft. Det kan också ses som ytterligare ett sätt att rama in den 

verksamhet som förväntas bedrivas på platsen. Utifrån resultaten i sin studie anser Halvarsson 

att mer fokus bör läggas på skapandet av lustfyllda läsmiljöer där barnen och deras 

upplevelser sätts i centrum. Vidare menar hon att en sådan miljö bör inrymma barns tankar 

och åsikter (Halvarsson 2011:70). 

Likt Halvarsson (2011:70) anser jag att det är av vikt att skapa utrymme för barns egna tankar, 

upplevelser och uppfattningar av de läsmiljöer de vistas i. Det behovet understryks också när, 

med undantag från Fatheddines avhandling (2018), all den forskning som presenterats här har 

tagit avstamp i ett vuxenperspektiv, det vill säga vuxnas observationer av barns läsmiljöer, 

och vuxnas upplevelser av läsmiljöns betydelse för barn. Jag har därmed identifierat en brist 

på barns egna upplevelser och uppfattningar av sina läsmiljöer på forskningsområdet och vill 

med min studie därför bidra med ett sådant perspektiv, och därmed ge barnen en röst gällande 

sina läsmiljöer.  

3 Teoretiskt ramverk 

I avsnittet presenteras fyra teoretiska perspektiv som utgör utgångspunkter för denna studie. 

Det sociokulturella perspektivet förknippas med Lev Vygotsky, teoretiker och 

utvecklingspsykolog, och belyser kontextens och språkets betydelse för lärande. Literacy-

perspektivet fungerar som en mer specifik teori för att skänka betydelse åt den kringliggande 
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miljön i läs- och skrivpraktiker. Därefter presenteras teorin om handlingserbjudanden, som 

beskriver hur en miljös utseende och utformning erbjuder olika funktionella möjligheter. 

Slutligen redogörs för Reggio Emilia-perspektivet som tydliggör att miljöer består av både de 

uppenbara och de upplevda möjligheter som  erbjuds, vilket ytterligare understryker valet av 

perspektiv för denna studie.  

3.1 Sociokulturell teori och literacy 
Själva begreppet läsmiljö relaterar elevens läsande till ett yttre sammanhang, och beror av en 

sociokulturell teoretisk utgångspunkt. Kunskap skapas i sociala sammanhang och i 

interaktion med andra (Nilholm 2016:53). Inom detta perspektiv betonas således mänsklig 

interaktion och kommunikation. Språket är utgångspunkten för all kommunikation och 

mening skapas i möte med andra. Detta perspektiv är vida använt i forskning om läsning och 

läsundervisning, då språket anses ha en central roll i lärandet. Därutöver anses läsning vara 

en social aktivitet. Detta gäller inte enbart läsning som sker tillsammans med andra utan 

innefattar också den enskilda läsningen. Baynham (1995 i Fatheddine 2018:34) menar att all 

läsning är en social aktivitet då den sker inom ramen av en socialt skapad kontext. Även Olga 

Dysthe (2003 i Fatheddine 2018:34) belyser den enskilda läsningen som social då hon menar 

att läsaren alltid befinner sig i en specifik kultur och gemenskap, vilken färgar läsningen samt 

förståelsen för det lästa. Våra tolkningar av och förståelse för det vi läser grundar sig således i 

den kulturella och sociala kontext inom vilken vi befinner oss. Av speciell vikt för denna studie 

är hur kontexten inom vilken en aktivitet äger rum ges en betydande roll. Då studien ämnar 

undersöka elevers uppfattningar och upplevelser av sina läsmiljöer, blottläggs en grundsyn 

på kontexten som särskilt betydelsefull. Således utgör det sociokulturella perspektivet den syn 

på omvärlden som genomsyrar både inramningen av och valet av område för studien.  

En ytterligare mer specifik teoretisk ingång som är viktig för denna studie är det teoretiska 

sammanhang och forskningsområde som går under namnet literacy. Literacyperspektivet är 

speciellt intressant för denna studie då det ger betydelse åt den kringliggande miljön i läs- och 

skrivpraktiker. Literacy innebär, enligt Barton (2007 i Fatheddine 2018:35), ”förmågan att 

kunna behärska, samt använda, olika texter i skilda situationer i det dagliga livet”. Literacy 

ses således inte som en enbart kognitiv aktivitet som sker i enskilda individers hjärnor utan 

utgör snarare en dynamisk kompetens, en socialt situerad praktik som skapas i förhållande till 

den sociala kontexten (Fatheddine 2018:35). Även Makin och Diaz (i Fast 2008:41) påpekar 

vikten av att innefatta kontexten i begreppet literacy, där de bland annat specificerar de sociala 

och kulturella sammanhangen, och menar att vi, genom att bortse från dessa aspekter 

”begränsar vår förståelse”. Genom detta perspektiv ges kontexten stor relevans gällande just 

läsning, varför det blir av betydelse för denna studie.  

3.2 Platsteori och handlingserbjudanden 
Utöver tidigare nämnda teorier, har Eriksson Bergströms (2013) sätt att se på miljön som 

bestående av handlingserbjudanden betydelse för denna studie. Med handlingserbjudanden 

menas de möjligheter och begränsningar ett utrymme består av i en brukares ögon (Eriksson 

Bergström 2013:38). Det är exempelvis så att en nedförsbacke, i ett barns ögon, består av ett 
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antal möjligheter - att rulla eller glida nedför. På samma sätt utgör en nedförsbacke inte en 

optimal plats för exempelvis kojbygge. Nedförsbacken tillhandahåller således både 

möjligheter och begränsningar, och dessa utgör dess handlingserbjudanden för den som står 

på toppen. Eriksson Bergström (2013:38) uttrycker det som att ”miljön etablerar möjligheter 

eller begränsningar för olika aktiviteter”. På liknande sätt består andra miljöer också av 

handlingserbjudanden. Sättet på vilket vi utformar och organiserar en miljö erbjuder 

följaktligen olika funktionella möjligheter (Eriksson Bergström 2013:38). Det är således så att 

vi i skapandet av läsmiljöer kan låta miljön signalera vilka aktiviteter som uppmuntras och 

förväntas pågå på platsen. De handlingserbjudanden som olika miljöer erbjuder barn utgör ett 

ramverk för ”lämpliga och brukliga” (Eriksson Bergström 2013:169) beteenden inom den 

miljön. Dessutom skapas och efterlevs normer och värden gällande beteenden passande olika 

miljöer. När miljöer består av tydliga begränsade handlingserbjudanden samt verktyg med 

tydliga handlingserbjudanden, minskar barns eget upptäckande av erbjudanden (Eriksson 

Bergström 2013:174). Om miljöer däremot tillhandahåller diffusa handlingserbjudanden samt 

verktyg med mindre tydliga handlingserbjudanden, utforskar och finner barnen fler varianter 

av erbjudanden (Eriksson Bergström 2013:175). Genom att se på läsmiljön som bestående av 

handlingserbjudanden, ges allt som ingår i läsmiljön betydelse, varje inredningsdetalj och 

varje föremål. Det begränsas inte till att enbart handla om var läsmiljön är belägen och vilken 

tillgång eleverna har till den, utan alla faktorer inom läsmiljön ges relevans för hur läsmiljön 

uppfattas. 

När det gäller platsens betydelse för läsning och lärande har den betonats starkt av den 

pedagogiska inriktning som kallas Reggio Emilia. Strong-Wilson och Ellis (2007:2) talar i sin 

artikel Children and place: Reggio Emilia´s environment as third teacher om affordances, och 

beskriver dessa som de möjligheter som en plats erbjuder. Affordances är således ett annat 

namn för det som Eriksson Bergström kallar handlingserbjudanden. Strong-Wilson och Ellis 

(2007:2) belyser hur affordances inte enbart innefattar de uppenbara möjligheterna som ett 

rum erbjuder, utan även de upplevda möjligheterna. Det är därför viktigt att man i skapandet 

av miljöer för barn finner en balans mellan struktur och upptäckarlust (Strong-Wilson & Ellis 

2007:4). På så sätt utgör barns uppfattning och användande av miljöer viktiga faktorer i Reggio 

Emilia-perspektivet (Strong-Wilson & Ellis 2007:2). Det är utifrån dessa grundläggande tankar 

om miljön som man inom Reggio Emilia anser att barn ska erbjudas rika kontexter, inom vilka 

de uppmuntras att själva hitta affordances, eller möjligheter, för utveckling och lärande 

(Strong-Wilson & Ellis 2007:7, 12). Miljön utgör inom Reggio Emilia en så avgörande faktor för 

barns utveckling och lärande att den ges epitetet den tredje pedagogen (Strong-Wilson & Ellis 

2007:1). Med denna syn på de omgivande miljöerna menar Strong-Wilson och Ellis (2007:2f) 

att man mer medvetet kan uppmärksamma hur miljöerna där barn vistas möjliggör eller 

omöjliggör vissa aktiviteter. Några av de element som barn visat sig värdera högst gällande 

miljöer är möjligheter till social interaktion, kreativt utforskande och självutveckling (Strong-

Wilson & Ellis 2007:8). Således är dessa miljöer platser där barn skapar mening, tillhörighet 

och utvecklar sina identiteter, dels i förhållande till andra människor, men även i förhållande 

till platsen där detta sker (Strong-Wilson & Ellis 2007:8).  
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Det blir genom Reggio Emilia-perspektivet tydligt hur affordances, eller 

handlingserbjudanden, innefattar såväl de uppenbara som de upplevda möjligheter som en 

miljö erbjuder (Strong-Wilson & Ellis 2007:2). Då de upplevda möjligheterna måste härröra 

från de som använder samt är tänkta att gynnas av miljön i fråga, ges barns egna upplevelser 

och uppfattningar om sina läsmiljöer särskilt utrymme inom detta perspektiv. På så sätt ges 

min studie, och val av perspektiv och metod, ytterligare relevans då de handlingserbjudanden 

som eleverna upplever i sina läsmiljöer är en fråga som omöjligt kan besvaras genom ett 

vuxenperspektiv. Det blir således relevant att, inom detta forskningsområde, bidra med 

forskning som undersöker elevers egna uppfattningar och upplevelser av sina läsmiljöer. I 

annat fall har vi, mot bakgrund av detta perspektiv, enbart sökt insikt om en av de två 

befintliga delarna som utgör de handlingserbjudanden som läsmiljöer består av.   

4 Metod 

4.1 Intervjuer  

När det gäller att studera hur barn upplever de läsmiljöer de vistas i är en kvalitativ och 

tolkande metod tämligen självklar. Detta då kvalitativa metoder är lämpliga vid 

undersökningar av individers upplevelser (Gibbs 2007:2ff). För att få ta del av elevers tankar, 

upplevelser och erfarenheter av läsmiljöer valde jag att utföra elevintervjuer. En intressant 

diskussion som uppkommer med valet att använda intervjuer som metod är huruvida språket 

kan återge tankeinnehåll. I denna fråga menar Arfwedson (1998:12) att ”[v]arje språkligt 

yttrande är […] en förenkling, ofta därmed också en förvanskning, av de tankar, känslor, 

föreställningar osv den talande […] vill ge uttryck åt”. Han är därmed av uppfattningen att 

vår språkliga kommunikation aldrig, med någon vidare precision eller exakthet, kan gestalta 

våra tankar, känslor och föreställningar. Min egen syn i denna fråga liknar mer den som 

Josephson ger uttryck för i sin bok Sanningslekar (i Ödman 1998a:21). Han anser i motsats till 

Arfwedson att ”vi kan tänka mycket och till synes djupt innan vi yttrar […] något men det är 

i talet […] som tanken förverkligas och blir tanke”. Han är således av den uppfattning att våra 

tankar ofta är vaga och att de preciseras av att uttryckas. Det är alltså genom uttrycket som 

tänkandet växer, förändras och preciseras, ”samtidigt som uttrycket i något mått reducerar 

eller förändrar den ursprungliga tanken” (Ödman 1998a:22). Tanken måste följaktligen 

uttryckas för att vi ska kunna skapa klarhet i tänkandet. Mot bakgrund av detta anser jag att 

det jag får till mig under elevintervjuerna är elevernas äkta tankar, känslor och föreställningar, 

snarare än förenklade och förvanskade kopior av dessa.  

I ett intervjusammanhang finns alltid ett syfte, i detta fall att få inblick i elevers uppfattningar 

och erfarenheter av de läsmiljöer de erbjuds. Detta menar Ödman (1998b:52) utgör en risk, då 

intervjuarens förförståelse av och intresse för ämnet riskerar att styra samtalsinnehållet för 

mycket. Jag upprättade därför ett antal teman, snarare än färdigformulerade frågor, att 

diskutera med eleverna, i syfte att låta deras tankar, upplevelser och erfarenheter ta plats i och 

styra samtalet (Bilaga 2). Ödman (1998a:20) menar att man på så sätt, genom frågandets 

öppenhet, möjliggör för ”att komma åt existentiella sanningar”. Samtalet öppnas på så vis upp 
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och eleven får möjlighet att uttrycka ”sin egen kod, sitt eget sätt att organisera omvärlden” 

(Arfwedson 1998:15). På så sätt har målet med intervjuerna varit att ge plats för elevernas 

verkliga tankar och upplevelser (Arfwedson 1998:16), och att på i minsta möjliga mån styra 

svaren åt något särskilt håll. För att, på det vis jag kunnat, säkerställa att jag uppfattat det 

eleven kommunicerat på ett korrekt sätt enligt hen, var jag under intervjuerna noggrann med 

att ställa följdfrågor samt delge eleven sammanfattningar av hur jag uppfattat dennes svar, 

”Jag förstår det som att…stämmer det?”. Utifrån det har eleven getts ytterligare chans att 

förtydliga sina utläggningar. Men det föreligger alltid en möjlighet för alternativa tolkningar, 

det är inbyggt i själva tolkningsbegreppet (Arfwedson 1998:13, Ödman 1998a:19), vilket 

diskuteras ytterligare i kommande avsnitt. 

4.2 Att tolka 
För denna studie användes den tolkande intervjun som ett verktyg för att närma sig elevers 

uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av sina läsmiljöer. Hallin och Helin (2018:89) 

menar att syftet med en tolkande intervju är att utifrån den intervjuades utsagor skapa 

förståelse för den värld som denne befinner sig i samt hur denne skapar mening i sin värld. 

Det intervjuaren får ta del av är således ett ”uttryck för en tolkning av den verklighet denne 

lever i och att denna tolkning påverkar vederbörandes handlingar, värderingar och 

identitetsskapande” och därför bör ses som ”ett led i hur denne konstruerar sin kunskap om 

fenomenet” (Hallin & Helin 2018:89). Men är det möjligt att genom tolkning av det som 

framkommer i ett samtal eller under en intervjusituation, delge en fullkomlig och korrekt bild 

av det som intervjuobjektet kommunicerat? Om vi med hänvisning till diskussionen ovan 

åtminstone förutsätter att eleven kommunicerat sina verkliga tankar, upplevelser och 

föreställningar gällande ämnet, kvarstår problematik kring hur jag som intervjuare har 

uppfattat det eleven kommunicerat. En viktig aspekt i arbetet med tolkande intervjuer är att 

ta hänsyn till att det handlar just om tolkningar. Det innebär att de referensramar som 

intervjuaren, jag, bär med sig, ligger som grund för de tolkningar som görs. Således bidrar en 

sådan forskning inte till någon generell sanning om fenomenet, och präglas heller inte av 

objektivitet om det studerade fenomenet (Hallin & Helin 2018:89f). Vad denna typ av 

forskning däremot kan bidra med är rika skildringar av de miljöer som studeras (Gibbs 

2007:4). Vidare menar Ödman (1998a:22) att man som intervjuare alltid står inför val av 

registreringsmetod. Då denna studie syftar till att ta del av elevers upplevelser av sina 

läsmiljöer, och således erfordrar utförliga, uttömmande och personliga svar, föll valet på 

ljudupptagning (Ödman 1998a:22). En nackdel med ljudupptagning, i förhållande till 

bildupptagning, som Ödman (1998a:22) diskuterar är att man går miste om mimik och gester. 

För att kringgå denna nackdel förde jag även anteckningar under elevintervjuerna, där jag 

skrev ned eventuellt kroppsspråk och ansiktsuttryck i de fall de ansågs förstärka eller på annat 

sätt bidra till elevens berättelse.  

4.3 Tillvägagångssätt  
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002:7-11) skapades en 

medgivandeblankett (Bilaga 1), där information om villkor för deltagande specificerades samt 
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samtycke för deltagande ombads ges av elevers vårdnadshavare. Denna blankett, tillsammans 

med en presentation av mig själv och min studie samt dess upplägg, skickades sedan ut till 

fyra rektorer som ansvarar över fem skolor i en mellanstor stad i Sverige. Samma mail 

skickades även till två lärare i årskurserna 4-6 på dessa skolor. Endast en skola återkopplade, 

trots flertalet påminnelser. I denna skola hade 23 elever i årskurs 4 uppgett intresse för 

deltagande i studien samt inlämnat medgivandeblanketten signerade av vårdnadshavare. Av 

tidsskäl skulle det vara en omöjlighet att ha ett så högt antal deltagare, varför jag var tvungen 

att göra ett urval. Jag valde att göra ett slumpmässigt sådant, då jag ansåg att alla elever, både 

läsvana och mindre läsvana, litteraturälskare och elever som rent av ogillar att läsa, kunde 

bidra med sina upplevelser och erfarenheter om läsmiljöer. Jag meddelade också läraren om 

att jag ville ha fyra elever att intervjua enskilt samt två par. Detta förändrades dock på plats, 

då eleverna indelats i andra grupper, vilket ledde till att fem individuella och en parintervju 

genomfördes. Valet att kombinera individuella- och parintervjuer baserades på mina tankar 

om huruvida det kunde vara fördelaktigt att intervjua två elever som således hade möjlighet 

att stötta och utveckla sina egna tankar i mötet med en klasskamrats, eller om det skulle gagna 

elever att ensamma få samtala med mig och därmed våga uttrycka sig utan risk att dömas av 

en klasskamrat. Detta visade sig dock inte medföra några särskilda skillnader. När jag kom till 

skolan hade läraren lottat deltagare och gjort en lista med elevernas namn, från vilken jag 

kunde ropa upp eleven/eleverna för att sedan lotsa dem till den plats vi blivit tilldelade. Vi 

fick använda oss av bildsalen, där vi satt vid ett runt bord med flertalet stolar kring. Bildsalen 

låg en bit ifrån elevernas ordinarie klassrum, vilket gav möjlighet för en lättare konversation 

på vägen till intervjun, med undantag för den första intervjun, då jag och eleven blev guidade 

av läraren. Detta kan ha bidragit till att den första intervjun kändes mer formell och jag 

upplevde att det var svårare att få den eleven att uttrycka sig på samma fria sätt som de 

följande eleverna gjorde. Det kan givetvis även finnas andra orsaker till detta, exempelvis 

nervositet, både å min och elevens sida, personlighetsdrag eller dagsform.  

Elevintervjuerna inleddes med en kortare presentation av mig själv och min studie samt en 

redogörelse för intentionerna med samtalet, vilket Ödman (1998b:52f) förespråkar i syfte att 

skapa balans i samtalet. Intervjuerna pågick i 25-45 minuter. Det material som införskaffats 

under elevintervjuerna har sedan transkriberats, och eleverna har anonymiserats. Redan 

under elevintervjuerna gick det att urskilja ett antal återkommande teman i det som eleverna 

lyfte och diskuterade, vilket sedan fortsatte att utkristalliseras under transkriberingsarbetet 

och under tolkning av intervjuerna. Dessa kategorier kommer att presenteras vidare i resultat- 

och diskussionsdelen.  
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5 Resultat- och diskussion 
I detta avsnitt presenteras resultat av genomförd studie. Under elevintervjuerna och i arbetet 

med transkriptionerna framträdde ett antal centrala teman, utifrån vilka jag skapat fem 

kategorier. Dessa utgör underrubriker i detta resultat- och diskussionsavsnitt. Som grund för 

dessa kategorier ligger således elevintervjuerna, och under varje underrubrik presenteras citat 

från intervjuerna, samt en diskussion kring de tolkningar som gjorts mot bakgrund av dessa. 

Under elevintervjuerna ombads eleverna att utifrån sina egna önskemål och behov fantisera 

ihop en för dom optimal läsmiljö. Dessa kommer i detta avsnitt att presenteras i förhållande 

till den upplevelse de har av de läsmiljöer de erbjuds i skolan och hemmet.   

5.1 Koncentration 
Det är av största vikt att i läsmiljöer kunna finna koncentration (Chambers 2011:20). 

Omgivande ljud och livliga kringaktiviteter är ofta sådant som stör koncentrationen, och 

således försvårar läsaktiviteter (Chambers 2011:20, 42). Chambers lyfter specifikt fram 

gemensamma utrymmen, så som biblioteket och klassrummet, där många olika aktiviteter 

äger rum samtidigt, som speciellt utsatta för störningsmoment. Flera av eleverna i studien 

uttrycker en liknande problematik. Elev 3 beskriver hur hen helst skulle vilja läsa vid det 

runda bordet utanför klassrummet för att på så sätt slippa undan ljudnivån i klassrummet. 

Elev 6 lyfter en konsekvens av störningsmoment under läsning genom att säga: ”Jag tappar 

bort mig när jag läser. Jag brukar säga till då, inte för att det hjälper men.” Elev 5 uttrycker att 

ljudnivån påverkar hens läsning på följande sätt: ”Ibland när jag hör saker då läser jag inte lika 

noggrant, bara ord. Det blir svårare att veta vad det handlar om egentligen”. Elev 2 beskriver 

samma problematik så här: 

Istället för att försöka behöva anstränga mig för att få fokusera på boken 

för att det är massa ljud omkring så är det så här enkelt att fokusera på boken. 

Då kan jag leva mig in mycket mer, istället för att bara se ord, så ser jag det 

framför mig. Och om det är pratigt och stökigt runt omkring så, 

då funkar det inte. Då kan man bara läsa ord, och meningar (Elev 2). 

Elev 4 beskriver samma fenomen, men från ett annat perspektiv: 

Jag älskar att läsa! Och sen när jag bli uppslukad så hör jag oftast inte, 

eller jag hör liksom inte, jag bara är så uppslukad så (Elev 4). 

Alla dessa elever lyfter koncentrationen som en avgörande faktor vid läsning. Elev 3 och Elev 

6 konstaterar att ljudnivån i klassrummet försvårar läsningen för dem. Både Elev 5 och Elev 2 

beskriver hur omgivningens störningsmoment påverkar deras förmåga att leva sig in i den 

värld som läsningen erbjuder. Dessa elever gör således skillnad på att, som de uttrycker det 

bara se ord eller läsa bara ord och att läsa. Läsning innebär för de något mer, att kunna äntra den 

värld där berättelsen äger rum. På samma sätt beskriver Elev 4 sin läsning i ovanstående citat, 

men hen menar att läsningen bidrar till att hen framgångsrikt kan utesluta de ljud som sker 

runt omkring, då hen är uppslukad. Läsmiljön kan därför sägas inte vara av samma stora vikt 

för Elev 4 som för de andra eleverna. Detta kan, mot bakgrund av Elev 4as beskrivning, antas 
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bero på hens förmåga att utestänga omgivningen och fullkomligt leva sig in i fiktionens värld. 

Det blir utifrån detta tydligt att läsmiljön, i alla fall utom ett, inverkar på elevernas 

läsupplevelse och huruvida de kan leva sig in i fiktionen. Det blir således viktigt att erbjuda 

en sådan läsning som eleverna ger uttryck för, där de ges möjlighet att fokusera på upplevelsen 

som läsningen erbjuder och att detta får ske utan avbrott (Chambers 2011:42). När eleverna får 

möjlighet att själva beskriva sin perfekta läsmiljö är koncentrationen något som står i fokus. 

Flera av dem beskriver hur den miljö de skapat präglas av lugn och ro. Elev 4 vill inte ha några 

fönster i sitt imaginära rum då hen associerar dessa med störningsmoment: 

Elev 4 - Så då kan man göra som ett grupprum nästan.  

Och helst inga fönster då. 

Intervjuare - Näe, varför då tänker du? 

Elev 4 - För att, så att inte folk kollar in eller  

typ knackar och stör. 

Även Elev 6 och Elev 7, som intervjuades gemensamt, diskuterar huruvida de vill ha fönster i 

sin imaginära läsmiljö samt vad dessa skulle innebära: 

Elev 6 – Fast man skulle ju vilja ha ett fönster ändå. 

Elev 7 – Ja. Ett fönster. Fast det har man väl? (eleverna fnissar) 

Elev 6 – Ja, fast ibland finns det inget fönster. 

Elev 7 – Näe, det är sant men… När vi gick i trean då hade vi ett fönster  

som var såhär ut mot korridoren. 

Elev 6 – Jaa, det var (rynkar på näsan). 

Intervjuare - Jaha, så fönstret var ut mot korridoren. Jaha, och hur var det då? 

Elev 6 – Men typ när dom andra kom från tex idrotten då ställde  

dom sig utanför och höll på och hoppa och sånt. 

Elev 7 – Eller ljudisolerat så att man inte hör nånting utifrån,  

för skulle folk gå förbi skulle det ju låta, eller om nån 

var utanför och pratade. För att jag kan bli rätt störd om nån  

annan pratar när jag läser. Det kan jag bli. 

Dessa elever talar alla om fönstren som potentiella hot mot deras koncentration vid läsning. 

Elevernas uttalanden tydliggör hur högt de värdesätter en störningsfri läsmiljö. Elev 4 är av 

samma uppfattning och vill därför ha skärmväggar i sin imaginära läsmiljö:  

Elev 4 - Och sen kan man liksom ha sån här skärmar såna här rullar, 

som man kan få sitta lite ifred. 

Intervjuare - Vad tänker du att det ska vara för skärmar? 

Elev 4 - Nämen alltså, såna på hjul som är typ som väggar som man kan dra. 

Det blir tydligt att eleverna med sina beslut försöker styra över vilka handlingsmöjligheter 

deras läsmiljö ska erbjuda. Det eleverna diskuterar är de handlingserbjudanden som ska finnas 

i deras läsmiljö, samt vad dessa innebär för miljön de skapat. Handlingserbjudanden utgörs, 

enligt Strong-Wilson och Ellis (2007), av både de uppenbara och de upplevda möjligheter som 

en miljö erbjuder. Elev 4 upplever fönster i läsmiljön som ett tillfälle för utomstående att 

kommunicera med de som ägnar sig åt läsning på insidan, och vill därför inte ha några fönster. 

Utan fönster reduceras möjligheten för kommunikation, och således kringgås 
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störningsmoment (jfr Eriksson Bergström 2013:38). Av samma anledning kommer Elev 6 och 

Elev 7 fram till att de inte vill ha fönster ut mot korridoren. Med teorin om 

handlingserbjudanden (Eriksson Bergström 2013) som utgångspunkt går det även att tolka 

Elev 4s utläggning om skärmväggar som ett sätt att begränsa vissa funktionella möjligheter 

som hen upplever som försvårande omständigheter vid läsning. Man kan utifrån det anta att 

eleven ser på skärmväggarna som en möjlighet att avskärma sig från störningsmoment från 

andra elever, och att detta på så sätt reducerar risken för att dessa störningsmoment ska 

påverka hens läsning. Genom den lösningen har hen således styrt de handlingserbjudanden 

som läsmiljön skänker. På frågan om huruvida den imaginära läsmiljön skulle påverka hens 

lässtunder svarade Elev 3: 

Jag skulle känna mig lättad att då vet man att 

det inte är så många som kommer störa en. 

Då slipper man fråga en lärare om man får sitta vid runda bordet (Elev 3). 

Mot bakgrund av detta avsnitt kan jag konstatera att eleverna värdesätter en lugn läsmiljö där 

de, utan störningsmoment och oro för störningsmoment av olika slag, kan koncentrera sig på 

den litterära upplevelsen som skönlitterära berättelser erbjuder. En elev har gett uttryck för 

den verklighetsflykt som läsningen erbjuder hen, och flera av de andra eleverna har beskrivit 

hur läsmiljön hindrar dem från att kliva in i denna fiktionsvärld. Flertalet elever har också 

tagit stor hänsyn till koncentrationsmöjligheter när de skapat sina imaginära läsmiljöer, och 

har funnit lösningar som underlättar för dem att uppnå den grad av koncentration som de 

anser sig behöva vid läsning. Gemensamt för de elever som deltagit i studien är att de kan 

anses värdera möjligheten för koncentration högt i sammanhang som handlar om läsning. 

5.2 Läsmiljö 
Eleverna som deltagit i denna studie beskriver hur de med omsorg väljer ut platser som de 

anser vara fördelaktiga för läsning. På samma sätt beskriver Fatheddine (2018:58) i sin 

avhandling hur elever aktivt söker sig till läsvänliga miljöer och hur dessa möjliggör för elever 

att ”kunna stiga in i olika skönlitterära världar”. Vidare konstaterar hon hur läsupplevelser tar 

sig kroppsliga uttryck. Även Chambers understryker det yttre rummets påverkan på 

läsningen, genom att påstå att var vi läser ”påverkar hur vi läser: med hur stor glädje, hur stor 

koncentration och hur stort utbyte” (2011:13). 

5.2.1 Läsning i skolan 
I skolan förekommer en hel del läsning. Eleverna läser, mer eller mindre, i alla ämnen. Den 

läsning som fokuseras här är den skönlitterära, och det är således den som eleverna skildrar i 

sina beskrivningar. Här har eleverna ombetts att redogöra för hur läsningen av skönlitteratur 

i skolan ser ut, var de håller till samt hur de upplever den. Eleverna beskriver på följande sätt: 

Vi brukar sitta i bänken, men om vi fick välja, då tycker jag 

mer om att sitta typ utanför. Ja, för det brukar låta lite när 

vi läser. För att vissa går runt och pratar. Fast det finns ju 

ett annat bord, som är typ vårat eller…Fast jag har 
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aldrig frågat (Elev 2). 

Vi är ju bara i, vid borden och bara läser. Vi går inte typ 

till nån annanstans för att läsa, det är bara om det är typ att om 

man är klar då får man sitta någon annanstans om det typ är 

högljutt där man sitter (Elev 3). 

Vi får sitta på våra platser, ibland på rasterna och så får vi läsa 

innan man, innan lektionen börjar asså, asså när vi har börjat 

skolan så kan vi sätta oss i klassrummet å sitta å läsa (Elev 4). 

Klassrummet. I biblioteket kan man läsa. Och det är typ bara 

där vi läser. Jag gillar bäst att läsa i klassrummet. Oftast sitter 

vi på våra platser (Elev 5). 

Elev 6 – Då brukar vi sitta i vår bänk och läsa i vår bänkbok. 

Elev 7 – Ja, åsså är det typ nån gång man sitter i biblioteket. 

Elev 6 – Ja, men det är inte så ofta. 

Elev 7 – Näe. 

Gemensamt för eleverna är, som synes, att de upplever att den största delen av den 

skönlitterära läsningen tar plats på deras ordinarie platser i klassrummet. Huruvida det är en 

för- eller nackdel råder det dock delade meningar om. Elev 2 uttrycker en längtan efter att få 

sitta vid ett bord utanför klassrummet. Samtidigt uttrycker hen också att hen inte formulerat 

denna önskan till någon ansvarig lärare, varvid det vore förhastat att anta att hen skulle bli 

nekad. Elev 5 däremot föredrar att läsa i klassrummet. Två av eleverna konstaterar också att 

en problematik som omgärdar läsningen i klassrummet är den höga ljudnivån. Detta 

störningsmoment uppges också ligga till grund för Elev 2s önskan om att få sitta någon 

annanstans vid lästillfällena. Det blir således uppenbart att vissa elever har identifierat 

störningsmoment i klassrummet som påverkar deras möjlighet att ägna sig åt läsningen på 

önskat sätt. De anser sig således inte ha de rätta förutsättningarna i klassrummet för att ägna 

sig åt läsning. Utifrån ovanstående elevcitat går det dock att konstatera att det finns en 

alternativ plats för läsning, i skolbiblioteket. Samtidigt uppger Elev 6 och Elev 7 att det inte 

används så ofta. Det intrycket förstärks också av att flera av eleverna inte nämner 

skolbiblioteket i samtal rörande de läsmiljöer som skolan erbjuder dem. Man kan således anta 

att läsningen i klassrummet inte är fördelaktig för alla elever, varför det också kan anses vara 

beklagligt att de resurser som finns, i detta fall skolbiblioteket och bordet utanför klassrummet 

inte nyttjas i större utsträckning.  

5.2.2 Läsning i hemmet 
När eleverna ombeds beskriva vilka läsplatser de själva väljer att nyttja i hemmet, blir det än 

tydligare att de aktivt väljer ut miljöer som de anser fördelaktig för aktiviteten. En av eleverna 

skiljer sig dock i detta avseende från resterande elever: 

Ehm, ja alltså helst ska man typ, jag gillar att sitta bekvämt medans  

jag, fast det spelar egentligen ingen roll jag kan läsa vart som helst.  

Men alltså, för att ibland när man fångas in i boken, alltså om den är  

jättebra då kan man ju inte känna att man, då brukar jag aldrig  
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känna att man liksom jag sitter obekvämt. På golvet kan jag sitta  

ibland (skratt) eller typ jaa. Jag vet inte varför men, och då när  

boken är slut då kan det göra lite ont innan (Elev 4). 

Även om inledningen av Elev 4s påstående hänvisar till samma bekvämlighet som resterande 

elever ger uttryck för i kommande citat, så särskiljer sig andemeningen i hens citat från 

resterande elevers. Hen beskriver till skillnad från de andra eleverna hur hen egentligen kan 

läsa var som helst. Vidare menar hen att detta beror på hur bokens handling fångar in hen, 

och att hen således inte påverkas av att sitta obekvämt. Att det är först när Elev 4 avslutat 

läsningen som hen kan uppleva smärtan från sin obekväma sittställning indikerar att dennes 

sätt att leva sig in i fiktionen nästan utgör en utomkroppslig upplevelse. Fatheddine (2018:58) 

talar i sin avhandling om hur läsupplevelser kan ta sig kroppsliga uttryck, och det Elev 4 

beskriver måste innefattas i detta begrepp. De andra eleverna beskriver istället sina utvalda 

läsmiljöer i hemmet på följande sätt: 

På mitt rum, kanske i min soffa eller säng eller nåt sånt. För att det är  

skönt att ligga där (Elev 1). 

Det är ju mest i en säng, för det är ju mest skönt. Jag brukar  

typ läsa på morgonen och då brukar jag hoppa in i min mamma  

och pappas säng för den är skönast (Elev 3). 

Jag brukar sitta i mitt rum. Eller på sängen vi har nere. Jag sitter i min  

våningssäng. Det är jag har några bilder på väggen. Och en röd girlang.  

Det flesta är hästbilder, men så har jag en topmodel-bild  

och en bild på Super Mario (Elev 2). 

 Då sitter jag i min säng. Det är skönast (Elev 6). 

Ett ledord i många av elevernas beskrivningar är bekvämlighet. De flesta anger just 

bekvämlighet som orsak till att de väljer att läsa i sängar eller soffor. Elev 2 beskriver dock mer 

ingående det som omger hen när hen läser i sin våningssäng. De element som eleven väljer att 

beskriva kan därför antas bidra med något för hens läsupplevelse. Senare under elevintervjun 

med Elev 2, hänvisar hen också till hästen som sitt ”favvo-djur”, varför man kan förmoda att 

den nämnda hästbilden, och kanske även de andra beskrivna attiraljerna, fungerar som 

atmosfärhöjare för hen. Det är också två andra elever, Elev 4 och Elev 6, som beskriver hur de 

väljer att ha sina husdjur närvarande när de läser. Elev 4 säger att hen brukar ”sitta med mina 

två marsvin, och ha dom i famnen också läsa” och Elev 6 redogör för att hen helst läser 

”Ensam. Fast med min hund”. På frågan om hen då läser högt, och således gör en aktiv 

deltagare av hunden, eller om hen läser tyst svarar Elev 6: ”Jag läser tyst för mig själv, men 

han sitter med”. Hunden ges således en passiv deltagarroll vilket indikerar att djurets roll, 

precis som den tidigare nämnda hästbilden, är att höja atmosfären för dessa läsare.  

Flera av de element som eleverna i detta avsnitt uppgett att de uppsöker och värderar med 

läsmiljöerna i hemmet, som exempelvis mjuk inredning och bekvämlighet, ges även utrymme 

i deras fiktivt skapade läsmiljöer. Detta resonemang förtydligas och utvecklas vidare i 

kommande avsnitt.  
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5.2.3 Fiktiv läsmiljö 
Christina Halvarsson visar i sin studie, Miljöns betydelse för literacyutvecklingen. Exempel från 

förskoleklasser i Sverige och England (2011) hur en mjuk inredning, exempelvis med soffor och 

kuddar, bidrar till rummets inbjudande atmosfär och dragningskraft (2011:68). Detta är något 

som eleverna i studien också ger uttryck för då de ombeds att beskriva hur en läsmiljö 

optimerad för deras läsning skulle se ut. Elev 6 konstaterade att hen vill inreda sin fiktiva 

läsmiljö ”bekvämt” för att hen ”gillar att sitta på sköna ställen” när hen läser, och ger som 

exempel ”I soffor och fåtöljer och sådant”. Elev 4 motiverar varför hen vill inreda med soffor 

genom att säga ”För att det kan bli lite obekvämt att sitta på en stol väldigt väldigt länge”. I 

denna fråga är eleverna rörande överens, de alla förespråkar användandet av det Halvarsson 

(2011:68) kallar mjuk inredning: 

Om jag fick designa, då skulle det finnas typ hängmattor i taket  

som man kunde ligga i utan att bli störd, och typ hörlurar så man kan  

lyssna på lugn musik. Skulle typ vara ett rum, fullt med kuddar och så. Och saccosäckar […]. För jag 

tänker att om man har så här skönare stans och sitta då är det enklare  

att koncentrera sig. För att ibland är det svårt att koncentrera sig när man  

sitter på sin stol för den är lite obekväm (Elev 2). 

Kanske typ om man har soffor eller beanbags […](Elev 4). 

Det skulle väl vara typ ett litet rum med soffor och typ ett litet bord 

om man ville ställa boken lite, också kan man läsa när man sitter i soffan (Elev 3). 

Elev 6 – Jag tycker att det skulle vara ganska ljust och typ nån bra soffa. 

Elev 7 – Jaa, och typ nåt lite högre bord som man kan slänga upp fötterna på. 

Eller nån hylla där det finns böcker som man kan ta. 

Elev 6 – Kuddar och filt! 

Intervjuare - Vad tycker du att dom tillför till läsningen? 

Elev 6 – Det blir ännu skönare. Och bara varmare på nåt sätt. 

Det blir, som tidigare nämnts, tydligt att flera faktorer från elevernas utvalda läsmiljöer i 

hemmet följer med dem in i deras fiktiva läsmiljö. Flera av eleverna beskriver hur de väljer att 

utrusta sina utrymmen med mjuk inredning, så som soffor, kuddar och filtar. Några av 

eleverna föreslår beanbags. Vissa menar att valet grundas i bekvämlighet och någon 

vidareutvecklar och menar att bekvämligheten leder till att hen kan koncentrera sig på 

läsningen. En elev beskriver atmosfären som varmare, när kuddar och filtar ingår i 

inredningen, vilket är i linje med Halvarssons (2011:68) beskrivning av en inbjudande 

atmosfär. De föremål som eleverna vill införa i sina läsmiljöer påminner om de ting som 

återfinns i de läsmiljöer eleverna beskriver att de väljer ut för läsning i hemmet. Att många av 

dessa attiraljer är desamma som i hemmet kan antas bero på att eleverna anser att läsmiljöerna 

som hemmet har att erbjuda är mer fördelaktiga än de som erbjuds i skolan. Elev 7 vill införa 

ytterligare ett element som är typiskt för ett hem, men kanske mindre typiskt för en läsmiljö 

på en skola: 

Elev 7 – Ett kylskåp! 

Intervjuare - Aha! Vad finns i det kylskåpet? 
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Elev 7 – Caprisone. 

Intervjuare - Vad är det? 

Elev 7 – Men det är typ som en dricka. 

Att Elev 7 vill ha ett kylskåp fyllt med dricka i sin läsmiljö, kan ses som ytterligare ett steg att 

skapa en familjär och otvungen läsmiljö i skolan. Ett sätt att skapa en fristad, som påminner 

mer om ett hem än en skolmiljö.  

5.3 Tid för läsning 
En viktig förutsättning för läsning är tid (Chambers 2011:19). Det tidsspann som barnet klarar 

av att fokusera på läsandet växer med barnets ålder och den vuxne bär ansvaret för att hela 

tiden utmana den tidsperiod barnet ägnar åt läsning (Chambers 2011:20). Att se till att barn 

får, spenderar och utmanas att ägna allt mer tid åt läsning är således centrala delar av vuxnas 

stödjande arbete för barns läsutveckling (Chambers 2011:20). I detta avsnitt redogörs för två 

starkt framträdande användningsområden för läsning som under elevintervjuer visade sig 

prägla elevernas vardag i skolan.  

5.3.1 Läsning som belöning  
Att använda läsning som belöning var ett framträdande tema i samtalen med eleverna. Med 

detta menas att läsningen utgjorde en slags bonus för de elever som presterat väl och hunnit 

långt under lektionen. Eleverna uttrycker det på följande vis: 

Det är väl ganska så lite för att det vi läser ju bara när man är  

klar och det är ganska svårt att bli klar (Elev 3). 

Ibland ifall man har gjort mycket, om man gjort en hel del, och  

alla tycker att man , och folk ligger efter och man är  

före dom andra och har gjort klart allt, då kan man få läsa  

ibland, men oftast inte på matten (Elev 4). 

På bensträckarna när det är ganska så här kort, då får man 

läsa, åsså ja ibland när man har gjort klart allting så här som  

man ska göra, alla uppgifter och så, åsså är det ganska lite tid  

kvar då kan man få läsa (Elev 5). 

Asså det är innan skolan börjar och såhära om vi är typ  

klara med nånting å inte har nåt annat att göra (Elev 2). 

Elevernas upplevelse är att läsning är något de får ägna sig åt när de är klara med andra 

uppgifter, när de hunnit långt och ligger före de andra eleverna i något ämne. Läsning som 

belöning behöver dock inte enbart innebära nackdelar. Det kan exempelvis fungera 

statushöjande. Genom att använda läsning som en belöning statueras dess värde som högt, i 

likhet med ett eftertraktat pris. Problematiken med det eleverna uttrycker i ovanstående citat 

är hur läsningen, på grund av att den används som belöning, endast föräras de högpresterande 

eleverna. En problematik som kommer med detta synsätt på läsning, är således att läsning inte 

är för alla, att alla inte kan ta del av att läsa. Elev 3 exemplifierar det genom att säga ”vi läser 

ju bara när man är klar och det är ganska svårt att bli klar”. Det innebär att enbart de starkare 
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eleverna, som hinner färdigt med de uppgifter som ålagts dem, får tid att läsa. De andra 

utesluts från läsandets gemenskap. Det blir därför tydligt hur ett sådant synsätt på läsningen 

endast gynnar de elever som uppnår priset och således bidrar till exkludering av resterande 

elever. Det är olyckligt att belägga läsningen med en sådan hög status att den blir ouppnåelig 

och oåtkomlig för vissa. Elev 5 antyder också att tiden är en aspekt som styr huruvida de får 

ägna sig åt läsning, att en förutsättning för att de ska få ägna sig åt litteratur är att det inte 

återstår mycket tid av lektionen. Detta indikerar att läsningen inte erinrar särskilt hög status. 

Detta resonemang presenteras vidare i kommande avsnitt. 

5.3.2 Läsning som tidsfördriv 
Ett annat centralt tema som framkommit under elevintervjuerna är synen på läsning som ett 

tidsdödande element. Det innebär att läsningen används som förströelse i syfte att fördriva 

tid. Eleverna uttrycker fenomenet på följande sätt: 

När det är tystläsning. Och ibland så är det det på raster o ibland  

så är det när vi ska vänta på nån så får vi läsa i boken (Elev 1). 

 

Vi brukar få läsa när vi kommer in, och skolan inte  

har börjat än och om vi har tid över (Elev 2). 

Ibland på rasterna och så får vi läsa innan man, innan 

lektionen börjar asså, asså när vi har börjat skolan så 

kan vi sätta oss i klassrummet och sitta å läsa. 

Kanske typ 5 min tills skolan börjar, alltså när man 

sitter i klassrummet. Och sen ibland kanske typ en, 

två minuter när man liksom kommer in och väntar 

på att alla ska komma in för lektionen (Elev 4). 

Den tid som eleverna upplever vigs åt läsning är innan skolans start och i luckor mellan rast 

och lektion. Det kan således fastslås att elevernas uppfattning är att läsningen utförs i väntan 

på något, i små luckor som uppstår under dagens gång. Elev 4 uppskattar att den tid som 

tillägnas läsningen under dessa tillfällen uppgår till mellan en och fem minuter. Elev 1 bidrar 

dock med en annan bild, nämligen att tystläsning också förekommer som en enskild aktivitet, 

utöver i de tidigare nämnda luckorna. Detta användningsområde för läsning antyder att 

läsning ses som en bisyssla och därför inte skänks vidare högt värde. Det blir också tydligt hur 

Elev 2 anammat denna syn på läsningen och använder den på samma sätt hemma som den 

givits i skolan: ”Åsså är det kul för om man har tråkigt så kan man bara ta fram en bok och 

läsa. Då går tiden mycket fortare”. Flera av eleverna anger också under samtalen att de skulle 

önska att mer tid gavs för läsning. Detta till trots genomsyras flera av elevernas egna fiktiva 

läsmiljöer av en liknande syn på läsning. Båda dessa läsningens användningsområden har 

anammats och återupprepats av eleverna i beskrivningar om deras fiktiva läsmiljöer. Detta 

kan därför antas ha influerat elevernas egna syn på läsningen, vilket tydliggörs i kommande 

stycke. 
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5.4 Specifika läsplatser och dess regler 
Enligt Chambers (2011:27) både behövs och respekteras ”platser som reserverats för speciella 

ändamål”. Vidare menar han att dessa platser underlättar för oss då det ofta är underförstått 

hur vi ska föra oss på dessa platser. Han anser att detta skänker oss någon form av ro 

(Chambers 2011:27f). Ett tydligt exempel på hur vi anpassar oss efter miljöer och vad som 

förväntas inom dessa miljöer är hur vi automatiskt tystnar när vi kliver in i en religiös byggnad 

eller ett bibliotek. Detta ger även några elever uttryck för under intervjuerna: 

Elev 6 – Det är lugnare på nåt sätt. 

Elev 7 – Ja. Folk blir tystare när man är i biblioteket. 

Elev 6 – Ja. 

Intervjuare - Just det, det är ju intressant! Så även om hela eran klass går in i  

biblioteket så är det tystare om ni är där än om ni är i klassrummet? 

Elev 6 – Ja, det var nån gång vi fick ha en lektion där inne  

och då var det väldigt tyst. 

Intervjuare - Jaha, vad beror det på tror ni? 

Elev 7 – Vet inte. 

Elev 6 – Men man ska ju vara tyst i ett bibliotek och då tänker  

man väl på det fast man inte vet om det. 

Det Elev 6 beskriver här är hur biblioteksmiljön och den kultur som präglar denna gör att de 

undermedvetet rättar in sig i ledet och beter sig på det sätt som förväntas av dem. Detta går 

helt i linje med Chambers (2011:27) syn på att vissa platser äger den makten att påverka 

människors beteenden. Vidare menar Chambers (2011:27) att läsning är en aktivitet som 

kräver ”sitt speciella beteende och sina speciella behov”. Mot bakgrund av det menar han att 

läsning med fördel bör ges speciella platser i skolan, avsedda endast för läsning. Detta ska 

underlätta för elever att ägna den koncentration och det fokus som krävs för att läsa 

(Chambers 2011:27). Det som också signaleras genom att avsätta specifika platser för läsning 

är läsningens höga status (Chambers 2011:28). Alla elever i denna studie har under 

elevintervjuerna gett uttryck för att deras fiktiva läsmiljö är en separat plats avsedd endast för 

läsning, ”Att man har någon bestämd plats att gå till” som Elev 6 uttryckte sig, och som i vissa 

fall även kan fungera som ett vilorum. Det är därmed tydligt att eleverna föredrar att avsätta 

en specifik plats för läsning snarare än att ha den som en del i klassrummet. Vidare framhåller 

Chambers (Chambers 2011:28) vikten av att läsmiljön präglas av enkla, tydliga regler och i 

enlighet med dessa används på fastlagt vis. Eleverna ger också i beskrivningar av sina fiktiva 

läsmiljöer uttryck för de regler de vill ska prägla deras läsmiljö. Elev 2 redogör för när och hur 

hens läsmiljö ska användas:  

På lunchrasten för den är ganska lång. Åsså när det är ganska kallt ute.  

Och så tänker jag att det kanske finns något bord så man kan jobba  

där inne om man har svårt att koncentrera sig. Man kan läsa och jobba där inne.  

Då skulle man typ ifall det inte är någon där så får man typ prata litegrann  

med nån kompis, men ifall det är fler där så får man vara tyst och läsa (Elev 2). 

Och reglerna, att det ska vara typ lugnt, man får inte springa runt, att man bara 

är tyst och läser. När man kanske ska göra nån läsuppgift eller typ att man 
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typ ibland på rasterna får man läsa så då kanske man kan gå dit (Elev 5). 

Båda dessa elever redogör för att deras läsmiljöer ska få användas under rasterna, och i 

undantagsfall, exempelvis vid kyla eller vid läsuppgifter. Den syn på läsning som eleverna 

upplever i skolan, alltså läsning som tidsfördriv och läsning som belöning, kan därför sägas 

prägla elevernas egna regelsättning. Det blir tydligt att deras regler inte avsevärt skiljer sig 

från de regler de själva står under gällande sina läsmiljöer. Det kan därför anses vara en stark 

kultur på skolan som eleverna, trots valfrihet, har svårt att bortse ifrån. I och med detta kan 

det sägas att den kultur vi vuxna skapar i och omkring de utrymmen där barn vistas, utgör 

någon slags förebild för dem som också är svår att frånse när de själva får frihet och möjlighet 

att skapa något. Det gäller givetvis inte enbart i läsmiljöer utan kan med enkelhet översättas 

till hur barn präglas av sina hemmiljöer och uppväxter.  

5.5 Tillgång och utbud 
I detta avsnitt redogör jag för hur eleverna upplever och ser på sin tillgång till böcker och sina 

läsmiljöer samt det utbud som erbjuds dem i skolan.  

5.5.1 Tillgång till böcker och läsmiljöer 
En annan kategori som flera av de deltagande eleverna belyste under intervjuerna var den 

tillgång de har till skönlitteraturen på skolan. Även Halvarsson (2011:68) har identifierat 

tillgång till böcker som en viktig faktor för läsmiljön. Hon menar att man genom att låta elever 

ha tillgång till material skapar möjligheter för elever att själva ta initiativ till att använda, 

botanisera och vistas bland böcker. Chambers (2011:16) anser också att litteratur ska vara 

åtkomligt för elever. Vidare belyser Halvarsson (2011:68) att pedagoger inte behöver vara 

inblandade i alla aspekter av denna aktivitet, utan att elever själva ska kunna ägna tid åt denna 

typ av verksamhet. Eleverna ger här en bild av sin tillgång till skolbiblioteket, där litteraturen 

finns: 

Det är bara om man har läst ut sin och man vill gärna  

låna en ny bok och att det inte finns att låna från någon annan. (Elev 3). 

Det är på dom här korta rasterna, då brukar man ju få läsa  

och då om man inte har en bok eller tycker den inte är så bra,  

då kan man gå dit, med någon och leta en bok och sen om man 

hinner komma tillbaka när det är några minuter kvar då kan 

man hinna läsa lite (Elev 5). 

Bara om man har slut på boken då kan man gå dit 

med någon om bokbussen inte har kommit den dagen så, 

så kan man gå till biblioteket å låna om man vill (Elev 1). 

I elevernas berättelser om sin tillgång till böcker tydliggörs ett mönster där läraren eller någon 

annan vuxen måste delta i aktiviteten. Således har inte eleverna, utan inblandning från 

pedagoger, tillgång till att använda och vistas i de rum där litteraturen finns tillgänglig. 

Genom att begränsa elevernas åtkomst till litteratur avskärmas de också från andra element 

som Chambers (2011:18f) anser som viktiga delar av läsandet, exempelvis att ägna sig åt 
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böcker utan att nödvändigtvis läsa, att lägga tid på att undersöka böcker samt att välja, studera 

boken närmare och avgöra om den är värd att lägga ned ytterligare tid på. Eleverna beskriver 

dessutom hur deras tillgång till böckerna är beroende av om de läst ut sin tidigare bok. Elev 3 

menar att skolbiblioteket är ett alternativ ”bara om man har läst ut […]”, och Elev 1 ger uttryck 

för detsamma, och tillägger ytterligare en omständighet ”om bokbussen inte kommit den 

dagen”. Detta indikerar att skolbiblioteket, trots sin närhet och ständiga närvaro, inte upplevs 

som en tillgänglig plats och att litteraturen till följd av det inte är åtkomlig för eleverna (jfr 

Chambers 2011:16). Tillgängligheten och åtkomligheten visar sig vara något som eleverna tar 

hänsyn till i sina fiktiva läsmiljöer:  

Kanske typ om man har soffor eller beanbags, åsså har man några böcker,  

bokhyllor så man inte behöver gå ut när man har läst klart.  

Alltså ifall man har, därifrån kan man låna böcker (Elev 4). 

Kanske bord, stolar, soffor och kanske en 

bokhylla med massa böcker (Elev 5). 

Eller nån hylla där det finns böcker som man kan ta (Elev 7). 

Att några av eleverna också nämner hur tillgången till litteraturen i deras imaginära läsmiljö 

ska se ut, ger ytterligare understöd till att se det som en central del. Trots att flera av eleverna 

under intervjuerna gett uttryck för att de skulle vilja ha en friare tillgång till alternativa 

läsmiljöer på skolan, vilket exempelvis Elev 6 uttrycker tydligt genom att säga ”Mer tillgång 

till biblioteket”, så är den inställning som kan skönjas i följande beskrivningar så djupt rotad i 

elevernas egna syn på frågan att det även kommer till uttryck när de själva får 

bestämmanderätt. Detta kan exemplifieras med Elev 4s och Elev 3s beskrivningar av när de 

anser att den imaginära läsmiljön ska vara tillgänglig för skolans elever:  

På raster oftast, ifall det typ regnar eller är kallt  

            då får man sitta där bara det inte typ är sommar och soligt  

            och det är varmt och så. Då ska man ju vara ute. Men man kanske 

typ är ute en, två raster, eller en rast och en bit av en annan (Elev 4). 

Det är bara när man gjort och då får man när man har gjort klart allt 

så får man gå in där och läsa i lugn och ro. Men om jättemånga  

är klara så får man sitta kvar (Elev 3). 

Det blir tydligt hur vuxenvärldens attityd och inställning påverkar barnens egna uppfattning 

om läsningens värde och status. Det kan därför anses vara av vikt att vi betraktar och 

rannsakar den egna attityd och inställning som omgärdar läsningen i skolan, samt analyserar 

vad dessa signalerar till och exemplifierar för eleverna.  

5.5.2 Utbud av böcker  
All läsning föregås av ett val (Chambers 2011:16), och valet som görs utgår givetvis från det 

utbud som erbjuds. På den skola som eleverna i studien går, finns tillgång till både ett 

skolbibliotek samt en bokbuss som kommer ungefär en gång i månaden. Eleverna får under 
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intervjuerna frågan om vilket av dessa alternativ de föredrar och blir ombedda att förklara 

orsakerna till valet. För Elev 4 och Elev 5 är skolbiblioteket förstahandsval: 

Jag föredrar skolbiblioteket, för det har mer böcker.  

Och det får man gå till ganska ofta, fast man måste ju fråga 

 och det är oftast på rasten man kommer göra det (Elev 4). 

Till biblioteket. Då får man mer tid på sig att välja. 

Och så är det inte lika trångt så man kan läsa där (Elev 2). 

Andra elever föredrar bokbussen framför skolbiblioteket. Här diskuterar Elev 6 och Elev 7 

skolbiblioteket och bokbussen: 

Elev 7 – Bokbussen. Där är det nyare böcker. 

Elev 6 – Mm. 

Elev 7 – Och lite annorlundare böcker än i skolbiblioteket. 

Intervjuare – Okej tycker du också det? 

Elev 6 – Jaa. 

Intervjuare – Det finns nyare böcker där säger ni. 

Elev 6 & Elev 7 – Jaa. 

Elev 6 – Eller jaa, det finns flera. Men dom tar ju in nya böcker 

så fort det kommer nån. För att biblioteket får ju in nya och dom  

får ta med böcker ifrån biblioteket i stan och lägger i bussen. Så att därför. 

Elev 7 – Fast det finns en bok som man aldrig hittar där! Det är Rum 213. 

Elev 6 – Fast den finns i skolbiblioteket. 

Elev 7 – Ja, den har jag i min bänk! 

Elev 1 uttrycker sig på följande vis: 

Ja, i biblioteket finns det jaa inte jättemånga böcker men det finns  

många mer olika böcker i bokbussen, än vad som finns i skolbiblioteket. 

Eftersom det finns jättemånga olika böcker på bokbussen så jag  

tycker att bokbussen är lite bättre. För att då har man fler val att tänka på. 

En av eleverna (Elev 2) pekar ut två faktorer som har betydelse för hens val; tid och möjligheten 

att läsa på platsen. Det som annars tydligast framträder ur dessa utdrag ur elevintervjuer är 

hur utbudet av böcker utgör den mest avgörande faktorn när elever ombeds berätta orsakerna 

till att de föredrar skolbiblioteket eller bokbussen. Utifrån detta kan utbudet således ses som 

ett för eleverna viktigt element i en bra läsmiljö. Att utbudet utgör en viktig aspekt för eleverna 

speglas även i flera av elevernas berättelser om sina imaginära läsmiljöer.  

Så att det inte bara är nåt som bara vissa personer gillar utan att  

alla gillar de böckerna. Jag känner typ att så länge det finns  

liksom böcker till alla så (Elev 4). 

Ja, blandat. Så att typ alla kan läsa där, 

för man gillar ju olika böcker. (Elev 5). 

Ovanstående uttalanden från Elev 4 och Elev 5 visar ytterligare på att utbudet av böcker 

värderas som viktigt för eleverna, eftersom att det är en faktor som de tar hänsyn till när de 

får möjlighet att imaginärt skapa en egen läsmiljö.  
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6 Sammanfattning 
Det blir utifrån denna studie tydligt hur de allra flesta eleverna upplever sina ordinarie platser 

i klassrummet som den mest frekvent nyttjade läsmiljön under skoltid. Inom denna läsmiljö 

identifierar flera av eleverna ljudnivån och möjligheten till kommunikation med andra elever 

som reella störningsmoment för sin läsning. Vidare visar det sig att eleverna dessutom anser 

att oron inför eventuella störningsmoment försvårar läsningen för dem. Flera av eleverna ger 

således uttryck för att klassrummet inte utgör en optimal läsmiljö för dem på grund av detta. 

Detta kan också förstås mot bakgrund av att eleverna utsett möjligheten till koncentration som 

en av de mest avgörande faktorerna för att de ska få ut något av sin läsning. En förutsättning 

för koncentration är enligt eleverna en lugn läsmiljö, fri från störningsmoment och oro för 

störningsmoment. Det blir också tydligt att eleverna föredrar att ha specifika miljöer avsedda 

för läsning, åtskilda från det egna klassrummet. I hemmet, där eleverna själva har möjlighet 

att värdera och välja ut sina läsmiljöer, beslutar sig de flesta för att läsa ensamma på sina rum. 

En viktig faktor som eleverna belyser i sina val av läsmiljöer är bekvämlighet. Därför läser alla 

elever som deltagit i studien i soffor, fåtöljer och sängar när de möjligheterna finns. Två av 

eleverna väljer dessutom att ha sina husdjur nära intill sig när de läser och en elev lyfter sina 

planscher som relevanta attiraljer i läsmiljön i hemmet. Det är således av vikt för eleverna att 

läsmiljön består av bekvämt möblemang och en tilltalande atmosfär. Dessa tre faktorer, 

möjligheten till koncentration, bekvämlighet och god atmosfär, är också något som eleverna 

tar hänsyn till när de beskriver hur deras optimala läsmiljö ser ut. Att många av de ting som 

hemmets läsmiljöer har att erbjuda får följa med in i elevernas imaginära läsmiljö indikerar att 

läsmiljöerna som hemmet har att erbjuda anses mer gynnsamma än de läsmiljöer som erbjuds 

i skolan. 

En annan faktor som eleverna speciellt framhäver som betydelsefull för en god läsmiljö är 

utbudet av böcker. Detta är den enskilt mest avgörande faktorn för eleverna när de förklarar 

varför de föredrar skolbiblioteket eller bokbussen. Denna faktor beläggs med ytterligare tyngd 

genom elevernas sätt att med omsorg införa ett rikt utbud av böcker i sina fiktiva läsmiljöer. 

På samma sätt inför flera av eleverna i studien ytterligare en central faktor i sina imaginära 

läsmiljöer, vilken är fri tillgång till litteraturen. Detta är något som eleverna anser sig sakna i 

skolan, där de upplever att de har begränsad tillgång till både alternativa läsmiljöer och 

litteraturen som finns där. Trots att eleverna uttryckt en önskan om friare tillgång till 

alternativa läsmiljöer i skolan, blir det genom studien tydligt att de, till skillnad från i fallet 

med utbud av böcker, inte väljer att avskaffa den begränsade tillgången när de skapar sina 

fiktiva läsmiljöer. Detta kan antas hänga samman med den syn eleverna uttrycker att skolan 

förmedlar kring läsning; som belöning och tidsfördriv. Eleverna upplever att läsning ges 

begränsad tid i skolan, och mestadels fyller ut luckor som uppstår i undervisningen. 

Därutöver används läsningen som ett medel för att sysselsätta de elever som arbetar snabbt 

och färdigställer de uppgifter de givits. Således förmedlas en syn på läsning som tidsfördriv 

och belöning. Flera av eleverna i studien har svårt att bortse från denna syn på läsning trots 

att de får fria tyglar att skapa läsmiljöer helt efter egen smak. Därmed återskapar många av 
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eleverna liknande regler för sina fiktiva läsmiljöer. Det blir därför tydligt att den syn på och 

inställning till läsning som förmedlas till barnen är svår för dem att slå sig fri ifrån.   

Det denna studie ämnat bidra med till forskningsområdet är ett elevperspektiv på läsmiljöer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna ser läsmiljön som en central del för sitt läsande. De 

har en klar uppfattning om läsmiljöns betydelse för deras läsning samt kan på ett rikt sätt 

beskriva sina upplevelser av de läsmiljöer som erbjuds dem. Dessutom anger de vilka faktorer 

de värderar högst i en god läsmiljö. Därutöver visar denna studie att eleverna har mängder av 

idéer och förslag på förbättringar av skolans läsmiljöer. Det kan, utifrån denna studie, också 

anses vara av vikt att vuxenvärlden reflekterar över vilken syn på läsning som förmedlas till 

barnen, då denna kan antas reproduceras av barnen och således överföras från generation till 

generation. Jag anser att det perspektiv som denna studie representerar bör ges större hänsyn 

i skapandet av läsmiljöer för barn, och menar att vidare forskning med samma perspektiv bör 

prioriteras inom området, då det är av största vikt att läsmiljöerna vi skapar verkligen gynnar 

de som ska lära och utvecklas inom ramarna för dessa.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Medgivandeformulär 

Hej! 

Jag heter Emelie Larsson och går mitt sista år på Grundlärarutbildningen vid Mittuniversitet i 

Sundsvall. Nu i höst ska jag skriva ett examensarbete i litteraturvetenskap och min studie 

kommer att handla om barns syn på och erfarenheter av de läsmiljöer som erbjuds dem. Min 

tanke med arbetet är att synliggöra barns upplevelser och tankar inom ett område som annars 

präglas av forskning ur ett vuxen-perspektiv.  

  

Jag vill därför få möjlighet att intervjua elever för att få ta del av deras tankar, upplevelser och 

erfarenheter av olika läsmiljöer. Intervjuerna kommer att spelas in, ej med bild utan enbart 

med ljud, för att sedan bearbetas. Materialet kommer att kodas, vilket innebär att de 

intervjuade anonymiseras. Resultatet kommer att redovisas helt anonymt, utan kopplingar till 

vare sig namn, klass eller skola. Materialet kommer endast att användas i detta examensarbete.  

 

Det är helt frivilligt för barnet att delta och i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer kan ni när som helst avsluta ert barns medverkan utan att motivera orsaken. Om ni 

ångrar ert barns deltagande så kommer insamlad data att strykas ur materialet. 

 

För att tillåta att ert barn deltar i studien besvarar ni medgivandet nedan. Lägg materialet i 

kuvertet, klistra igen och låt ditt barn lämna kuvertet till skolan. Om ni har några funderingar 

får ni gärna kontakta mig eller min handledare via e-post eller telefon.  

 

Jag hoppas på ett högt deltagande och spännande resultat!  

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Larsson     Handledare: 

    Anders E Johansson 

Telefon, 070-146 02 90    

Email, emla1602@student.miun.se  anders.e.johansson@miun.se 

 

  

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Ort och Datum: 

mailto:emla1602@student.miun.se
mailto:anders.e.johansson@miun.se
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Namn på barnet:  

Målsmans underskrift: 

Målsmans underskrift:   
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Bilaga 2 Underlag för elevintervjuer 
Känslor kring läsning generellt. 

Läsande hemma.  

Läsande i skolan. 

Berätta mer!  

Beskriv! 

Förklara för mig! 

Hur menar du då? 

Kan du ge ett exempel? 

 

Läsmiljöer – vad är det för dig? 

Varför läser du? Finns det flera olika anledningar till att du läser?  

När läser du?  

Vart läser du? Hur ser det ut där? Vad känner du när du är på den/de platsen/platserna? 

Med vem/vilka? 

Vad är viktigt för dig när du läser?  

Vad motiverar dig att läsa? Vad och var läser du? 

Inställning – Vilken är din inställning till läsning? Hur rankar du dig själv som läsare? 

Ritualer kring läsning av skönlitteratur – var sker den, hur ofta, i vilka sammanhang. 

Läsmiljö hemma – Berätta om den/de plats/er du helst läser på hemma – var är det, hur ser 

det ut, vad är viktigt när du läser, tyst/lite ljud, ljuset, sällskap/ensam, varför väljer du de 

miljöerna du gör. 

Läsmiljö i skolan – Var läser du? Varför? Platser där du läser. Vad tycker du om läsmiljön 

i skolan?,  Hur skulle du vilja ha det?, Vad skulle en läsmiljö utifrån ditt önskemål 

betyda/innebära/leda till?.)  

 


