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Abstract 

Detta självständiga arbete är en kvalitativ fallstudie med syftet att undersöka 

hur skolor kan främja läslust i den fysiska miljön. Denna fallstudie bygger på 

tidigare forskning gällande vilka faktorer i elevers skolmiljöer som kan på-

verka deras läslust i en positiv riktning. Utifrån denna forskning har jag sedan 

observerat fem stycken skolors fysiska läsmiljöer och fotograferat dessa för att 

se hur det som forskningen statuerar tar sig uttryck på skolorna. Resultatet av 

studien visar att alla observerade skolor har läslustfrämjande inslag i sin fy-

siska miljö, men i olika stor utsträckning.  

 

Nyckelord: läsmiljö, läslust, fri läsning, tyst läsning, läsmotivation, läsintresse, 

läsfrämjande, reading attitudes, reading interests, reading motivation, reading 

material selection, reading environment, social environment 



3 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................ 5 

1.2 Urval ........................................................................................................ 6 

2 Bakgrund ............................................................................................ 7 

2.1 Teorier och begrepp ................................................................................ 7 

2.1.1 Kognitivt perspektiv ........................................................................................ 7 

2.1.2 Sociokulturellt perspektiv ............................................................................... 7 

2.1.3 Literacy ........................................................................................................... 7 

2.1.4 Kroppslighet ................................................................................................... 7 

2.1.5 Läslust ............................................................................................................ 8 

2.2 Läslust i läroplanen ................................................................................. 8 

2.3 Främja läslust i den fysiska miljön (forskningsöversikt) ............................ 9 

2.3.1 Specifika platser för läsning ......................................................................... 10 

2.3.2 Skolbibliotek ................................................................................................. 11 

2.3.3 Möjliggörande vuxen .................................................................................... 11 

2.3.4 Läsarens subjektiva läsupplevelse............................................................... 13 

2.3.5 Att tillgängliggöra litteratur ............................................................................ 14 

2.3.6 Schemalagda lästider ................................................................................... 17 

2.3.7 Läsbelöning .................................................................................................. 18 

2.3.7.1 Sammanfattning ................................................................................................. 18 

3 Metod ................................................................................................ 20 

3.1 Fallstudie ............................................................................................... 20 

3.2 Undersökningsobjekt ............................................................................. 20 

3.3 Genomförande ...................................................................................... 20 

3.4 Databearbetning .................................................................................... 21 

4 Resultat ............................................................................................ 22 

4.1 Skola 1 .................................................................................................. 22 

4.1.1 Tillgängliggjord litteratur ............................................................................... 22 

4.1.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning ................................ 23 

4.1.3 Är läsning viktig? .......................................................................................... 23 

4.2 Skola 2 .................................................................................................. 24 

4.2.1 Tillgängliggjord litteratur ............................................................................... 24 

4.2.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning ................................ 25 

4.2.3 Är läsning viktig? .......................................................................................... 25 

4.3 Skola 3 .................................................................................................. 26 

4.3.1 Tillgängliggjord litteratur ............................................................................... 26 

4.3.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning ................................ 27 



4 

 

4.3.3 Är läsning viktig? .......................................................................................... 27 

4.4 Skola 4 .................................................................................................. 28 

4.4.1 Tillgängliggjord litteratur ............................................................................... 28 

4.4.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning ................................ 29 

4.4.3 Är läsning viktig? .......................................................................................... 29 

4.5 Skola 5 .................................................................................................. 30 

4.5.1 Tillgängliggjord litteratur ............................................................................... 30 

4.5.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning ................................ 30 

4.5.3 Är läsning viktig? .......................................................................................... 30 

4.6 Skola 6 .................................................................................................. 31 

5 Diskussion ....................................................................................... 32 

6 Slutsats ............................................................................................ 36 

7 Referenser ........................................................................................ 37 

Bilaga 1. Missivbrev ........................................................................... 39 

Bilaga 2. Skola 1 – Tillgängliggjord litteratur ................................... 40 

Bilaga 3. Skola 1 – Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, 
läsning ................................................................................................. 41 

Bilaga 4. Skola 1 – Är läsning viktig? ............................................... 42 

Bilaga 5. Skola 2 – Tillgängliggjord litteratur ................................... 43 

Bilaga 6. Skola 2 – Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, 
läsning ................................................................................................. 44 

Bilaga 7. Skola 2 – Är läsning viktig? ............................................... 45 

Bilaga 8. Skola 3 – Tillgängliggjord litteratur ................................... 46 

Bilaga 9. Skola 3 – Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, 
läsning ................................................................................................. 47 

Bilaga 10. Skola 3 – Är läsning viktig? ............................................. 48 

Bilaga 11. Skola 4 – Tillgängliggjord litteratur ................................. 49 

Bilaga 12. Skola 4 – Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, 
läsning ................................................................................................. 50 

Bilaga 13. Skola 4 – Är läsning viktig? ............................................. 51 

Bilaga 14. Skola 5 – Tillgängliggjord litteratur ................................. 52 

Bilaga 15. Skola 5 – Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, 
läsning ................................................................................................. 53 

Bilaga 16. Skola 5 – Är läsning viktig? ............................................. 54 



 
 

  
 

5 

 

1 Inledning 

Jag har alltid värderat läsning och sett det som något viktigt. Jag har levt mig in 

i böckernas värld och olika berättelser har haft en stor betydelse för mig i mitt 

liv. Den egna läsningen, eller tyst läsning, för eleverna på skolor har jag själv sett 

som en underbar del av dagen där vi har samlats och fått smyga in i en annan 

värld en stund. En återkommande fråga när jag har arbetat på olika skolor gäl-

lande den tysta läsningen har varit: ”Hur ska jag veta att eleverna verkligen lä-

ser?” eller ”Hur ska jag kunna motivera den tysta läsningen?”. Detta brukar 

styrkas med att läraren inte hinner gå runt och fråga sina elever vad de läst om 

för att på något vis kontrollera att läsningen är gjord. Att varje dag hinna kon-

trollera att alla elever har läst är något som jag inte funnit tidsmässigt utrymme 

för hittills i praktiken. Jag har därför tänkt att det viktigaste inte är att kontrollera 

att eleverna läser, utan att se till att eleverna faktiskt vill läsa. Att kunna påverka 

eleverna så att de blir tillräckligt motiverade att de känner en läslust som resul-

terar i att när möjligheten finns i skolan så läser de. När jag vidare har fördjupat 

mig inom området har jag insett att det finns ett hav med olika faktorer som 

spelar in när det gäller att påverka elevers läslust. Däribland finns en faktor som 

jag i mitt framtida yrke som lärare kommer kunna påverka, nämligen att kon-

struera en fysisk läsmiljö.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att konstruera en fysisk läsmiljö är vad denna kvalitativa fallstudie kommer att 

fokusera. En fysisk läsmiljö som kan främja elevers läslust för att så många ele-

ver som möjligt ska vilja läsa och känna motivation till läsning. Med aktuell 

forskning gällande fysiska läsmiljöer som utgångspunkt kommer jag att besöka 

fem stycken skolor i södra Norrland och observera miljön för att se vilka läs-

främjande faktorer jag kan finna. Jag kommer att föra anteckningar och fotogra-

fera skolornas fysiska läsmiljöer. Frågeställningen som detta självständiga ar-

bete ämnar besvara är: ”Hur kan skolor främja läslust i den fysiska miljön?”. De 

forskningsfrågor som jag kommer att utgå från för att kunna besvara frågeställ-

ningen är:  

- Presenteras litteratur i miljön på ett sätt som gör att den blir lättillgänglig 

för elever? 

- Ger miljön förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning? 
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- Finns det hjälpmedel i miljön vilket ökar förutsättningen för att alla ele-

ver ska kunna tillägna sig läsning? 

- Finns det specifika platser för läsning i skolmiljön? 

- Befinner sig eleverna i en textrik miljö?  

- Ger något i skolmiljön indikatorn att läsning är värdefullt? 

1.2 Urval 

Jag kommer att besöka fem stycken skolor vilka innefattar fyra stycken kom-

munala skolor och en fristående skola. Jag kommer även nämna en friskola till 

där besök skulle planeras in men skolans rektor slutade att svara. I urvalspro-

cessen har jag tagit fram listor på en kommuns, i södra Norrland, hemsida med 

telefonnummer och mailadresser till kommunens rektorer. Dessa rektorer har 

jag ringt och/eller mailat. De rektorer som svarat har fått skriva under ett 

missiv-brev, se bilaga 1, för att godkänna fotografering och undersökning av 

skolans fysiska läsmiljö för användning i detta självständiga arbete.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer aktuella och relevanta teorier och begrepp att introdu-

ceras. Tidigare forskning gällande att främja läslust i den fysiska miljön kom-

mer att kartläggas för att sedan ligga till grund för mina observationer i denna 

fallstudie.  

2.1 Teorier och begrepp 

Läsforskning har under en lång tid fokuserat de sociala villkor som läsning in-

nefattar där elevers läsvanor och deras inställning till att läsa varit centralt att 

utforska. De teoretiska perspektiv vi använder när vi forskar om läsning har sin 

utgångspunkt i psykologin då det är detta fält som till en början intresserade sig 

för yngre barns läsning och läsförståelse (Fatheddine, 2018, s. 32).  

2.1.1 Kognitivt perspektiv 

När du forskar om läsning ur ett kognitivt perspektiv fokuserar du på att det som 

eleverna tänker kommer före hur de handlar. Att läsa är att tänka och hur ele-

verna tänker och förstår läsning är det som är intressant. Hur elever kopplar 

fonem till grafem, ljud till symboler, och läsförståelse är delvis det som intresse-

rar den som forskar om läsning ur ett kognitivt perspektiv (Fatheddine, 2018, s. 

32–34).  

2.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

När du forskar om läsning ur ett sociokulturellt perspektiv fokuserar du på hur 

eleven relaterar till sin omgivning. Du ser på lärande som något socialt situerat 

och att människan medverkar i olika praktiker där denna bygger sin förståelse 

för ett fenomen, så som läsning, genom interaktion med andra i en praktik (Fat-

heddine, 2018, s. 32–34). Körling (2012) relaterar i sin bok Den meningsfulla hög-

läsningen till det sociokulturella perspektivet där hon skriver: ”Att uttala ord hör 

samman med Lev Vygotskijs teori om att språket utanför oss leder till tankar 

inom oss.” (s. 37) och menar då att det sociokulturella perspektivet är av stor 

relevans i elevers läsinlärning. Jönsson (2016, s. 97) skriver också om Vygotskij 

där även hon menar att läsning är en social praktik och att gemenskapen som 

kan skapas kring läsningen kan hjälpa eleverna att ta nästa steg i sin utveckling.  

2.1.3 Literacy 

En central term inom läsforskningen är literacy och handlar om förmågan att 

klara av att använda och välja bland olika texter utifrån situationer du stöter på 

i vardagen. Literacy fokuserar på läsning som en socialt situerad praktik, så som 

den sociokulturella teorin, och handlar om att skapa mening i olika sociala sam-

manhang (Fatheddine, 2018, s. 35). 

2.1.4 Kroppslighet 

Enligt Glenberg (2011, i Fatheddine, 2018, s. 38) finns det en aspekt som berör 

kroppslighet när det kommer till läsforskning. Med detta menas att för att förstå 
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något relaterar människan kunskap till tidigare handlingar och i läsning kopplas 

då litteraturen till våra förkroppsligade erfarenheter.  

2.1.5 Läslust 

Olika begrepp som tillhör läslust: intresse för läsning, läsintresse, lustläsning, 

läsande barn, läsningens glädje, reading for pleasure, fri läsning och läsglädje. I 

denna studie kommer jag endast att använda mig av begreppet läslust för att 

beskriva elevers intresse för läsning. Läslust innebär då att du är så pass intres-

serad av läsning att du skulle kunna välja att läsa själv utan att det står i arbets-

schemat på skolan eller är en läsläxa i hemmet. Lundberg och Herrlin (2014, s. 

71–75) redogör för olika tecken hos barn som visar läslust och påstår att läslusten 

är relevant för deras språkutveckling. De menar att ett barn som har läslust 

gärna lyssnar på sagor, blir glad när de får möjlighet att läsa med andra, vill låna 

hem böcker från biblioteket, blir glad över att få böcker i present, gör aktiva val 

i att läsa själv, vill gå till biblioteket på fritiden, uppskattar att läsa för andra, har 

läsning som en favoritaktivitet, läser många böcker, berättar och kommenterar 

innehåll i texter, har vetskap om många boktitlar och dess författare och försöker 

inspirera andra att läsa för att dela upplevelsen med någon.  

2.2 Läslust i läroplanen 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra kän-

ner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolver-

ket, 2019, s. 257)  

 

Citatet kommer från kursplanen för ämnet svenska och det visar på vikten av 

att utveckla ett rikt och varierat språk för att kunna fungera och verka i sam-

hället. Svenska barnboksforskaren Lena Kåreland (2013, s. 137) och fackboks- 

och läromedelsförfattaren Maria Heimer (2016, s. 15f) menar att skönlitteratur 

kan påverka en människas förmåga att sätta sig in i någon annans känslor och 

situationer vilket enligt mig ger belägg för att litteratur kan ha en central plats i 

undervisningen. Johansson och Hultgren (2017, s. 2) nämner forskning som vi-

sar att elevers läsutveckling gynnas av att de har läslust, men menar att detta 

inte skrivs fram i läroplanen. Även Fatheddine (2018, s. 22) konstaterar att läs-

lust inte skrivs fram i läroplanen, specifikt kursplanen i svenska, och menar då 

att detta ifrågasätter hur stor vikt litteraturen faktiskt har i grundskolan.  

 

I kursplanen för svenska står det i syftestexten att: ”Undervisningen ska stimu-

lera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2019, s. 257) vilket 

enligt mig visar att läslust faktiskt skrivs fram i läroplanen då, som nämnt 

ovan, intresse för att läsa kan kopplas till läslust. Vidare i kursplanen finner jag 

varken i det centrala innehållet (Skolverket, 2019, s. 258f) eller i kunskapskra-

ven (Skolverket, 2019, s. 263) för årskurs 1–3 något som jag koppar direkt till 

läslust. Löthagen och Staaf (2009, s. 7) nämner att det framhålls i kursplanen 

för svenska att det är viktigt att läsa skönlitteratur utifrån att flera av målen 



9 

 

med undervisningen är förknippade med läsning. Vidare menar de att läs-

ningen ska hjälpa eleverna att utveckla sin lust att lära sig något, men även att 

det ska bidra till att utveckla elevernas fantasi. Författarna yrkar för att du kan 

använda skönlitteratur som läromedel och genom att medvetet arbeta med det 

i undervisningen så kan eleverna nå mål med undervisningen i svenska i 

grundskolan.  

 

I kommentarmaterialet för kursplanen i svenska nämner Skolverket (2017, s. 7) 

att eleverna genom litteraturundervisningen kan utveckla en läslust och ett vi-

dare intresse för litteratur. Litteraturen kan fungera som ett känslomässigt stöd 

för elever och diskussion kring det lästa kan utveckla deras förmåga att bygga 

den egna identiteten och få en förståelse för andra människor. Skolverket 

(2017, s. 10–14) menar även att det är väsentligt att elever möter olika typer av 

texter då olika texter kräver att de utvecklar olika lässtrategier utifrån texttyp. 

Texterna som eleverna ska få läsa och höra ska anpassas utifrån varje elev-

grupp. Detta innebär att den litteratur som ska arbetas med är fritt fram för lä-

raren att välja utifrån de aktuella behov som finns i elevgruppen och på skolan.  

2.3 Främja läslust i den fysiska miljön (forsknings-
översikt) 

Enligt Evanshen (2012, s. 182) finns det några faktorer som kan påverka ut-

formningen av den fysiska miljön på en skola positivt. Hon menar att bland 

annat bildexempel kan hängas upp på väggar för att visa skolans lärkultur för 

eleverna. Dessa bilder kan då fungera som förebilder för eleverna som de kan 

härma. Hon menar också att om väggarnas färger går i varma toner, korridorer 

har sköna sittplatser med kuddar och det står blommor på borden så bidrar 

detta till att skolans fysiska miljö är berikande och inbjudande för eleverna. Vi-

dare nämner hon hur möjligheterna att kunna dela upp elever, att erbjuda sti-

mulerande material och tillräckligt med plats för att röra på sig kan hjälpa ele-

ver att interagera med det som miljön har att erbjuda och ta nästa steg i sin lär-

process.  

 

Skolverket (2019, s. 90) menar att skolan ska sträva efter att vara en god miljö 

där eleverna ska utvecklas och lära sig. Denna goda miljö ska bidra till att ele-

verna känner en lust att lära. Enligt Hultgren et al. (2017, s. 3f) finns det fak-

torer som främjar läslust. De faktorer som nämns är: att eleverna ska ha möjlig-

heten att välja vad de ska läsa själva, en skolmiljö som är textrik och att det i 

denna finns en variation av texttyper tillgänglig för eleverna att läsa, schema-

lagda lästider, läsplatser som är lugna och bekväma, förutsättningen att kunna 

föra en dialog om det som lästs och att elever uppmuntras att läsa. Johansson 

& Hultgen (2017, s. 1f) introducerar en didaktik för fri läsning vilket innebär 

att du i skolan ska hålla i en stimulerande läsundervisning genom att möjlig-

göra för eleverna att upptäcka sin läslust. Du baserar en didaktik för fri läsning 

på fyra praktiker vilka Johansson & Hultgren (2017, s. 2) skriver är: 

 Skapandet av variationsrika, stödjande och sociala läsmiljöer 

 Högläsning som estetisk upplevelse 
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 Samtal om böcker och andra texter och läsrekommendationer till både 

individer och grupper 

 Många möjligheter för eleverna att självständigt läsa egenvald litteratur 

Fatheddine (2018, s. 32–34) beskriver praktiker i den sociokulturella teorin, där 

du i lärandet tar hänsyn till individen och hur denna relaterar till sin absoluta 

omgivning, med att när människan deltar i olika praktiker så får denna i samspel 

med andra insikt när det kommer till ett fenomen. Även Baynham (1995, i Fat-

heddine, 2018, s. 34) understryker betydelsen av den sociokulturella teorin för 

elevernas enskilda läsning, detta då eleverna läser inom ramarna för vad han 

kallar en socialt skapad kontext. 

2.3.1 Specifika platser för läsning 

Hultgren, Johansson och Bjur (2017, s. 1) beskriver hur människan lär sig och 

anpassar sig efter sin omgivning utifrån socialt uppbyggda normer vi identifie-

rar i olika miljöer. Läsning är en sysselsättning som förutsätter specifika beteen-

den och behov för att vi ska kunna lägga tillräckligt stort fokus på litteraturen 

och ge denna vår fulla uppmärksamhet. Genom att skapa en miljö där det finns 

läsplatser eller läshörnor, ”speciella platser reserverade enbart för läsning” (s. 1), 

skapar vi förutsättningar för elever i skolan att ge sig hän läsningen. Vidare me-

nar författarna att den fysiska och sociala miljön kan stimulera läslust då dessa 

tillsammans kan bilda en läsmiljö för eleverna. Detta innebär att när en skola har 

platser för läsning, som exempelvis läshörnor, får eleverna intrycket av att läs-

ning är något som är värdefullt och av betydelse. Fatheddine (2018, s. 30) styrker 

detta då författaren ur ett didaktiskt perspektiv påstår att anledningen till varför 

vi läser, vad vi läser och hur vi läser är beroende av ett socialt sammanhang. 

Chou, Cheng och Chengs (2016, s. 94f) kvalitativa forskning visar även att när 

barn har en stor och öppen specifik läsplats där det finns tillgänglig litteratur så 

kan elevers läslust främjas och elevernas självförtroende som läsare höjas. 

 

Marx Åberg (2016, s. 160) menar att en specifik plats att läsa på inte endast ger 

effekter på en elevs läsprocess utan att det kan påverka vilka förväntningar en 

elev har på läsningen. Kragh-Müller (2012, s. 55–59) beskriver arbetet i Reggio 

Emilia där de anpassar miljöerna på skolor för att skapa intressanta och stimu-

lerande miljöer för sina elever. Där ser man på rummet som den tredje pedago-

gen och rummet ska utgöra en god lärmiljö för eleverna där de kan utvecklas 

genom att skärpa sina sinnen och bygga sin bild av världen. I dessa rum bru-

kar det vanligtvis finnas en läshörna, en specifik plats för läsning, där det är 

hyllor med litteratur och någonstans att sitta och läsa. Dessa sittplatser kan 

vara i form av: en matta, stolar eller en soffa. Tanken är att eleverna ska få upp-

leva och utforska i sin fysiska lärmiljö för att bygga en kroppslig förståelse för 

vad de ännu inte förstår på ett intellektuellt plan.  

 

I Fatheddines (2018) avhandling Den kroppsliga läsningen: bildningsperspektiv på 

litteraturundervisning hade hon i syfte att: ”Undersöka läsglada barns förhåll-

ningssätt, skildringar och upplevelser av läsning av skönlitterära texter.” (s. 54). 

I en delstudie i avhandlingen såg Fatheddine (s. 56–59) läsning som en social 
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praktik med fokus på stämningen läsningen ger, ett rumsligt perspektiv på läs-

ning och kroppslighet. Definitionen av att elever var läsglada innebar att ele-

verna ansåg sig vara läsare då de gärna och ofta läste både på skolan och på sin 

fritid, eleverna hade läslust. Resultatet i delstudien var att de läsglada eleverna 

ansåg att en lämplig läsplats var viktig, med andra ord läsmiljön, där läsmiljön 

påverkade hur eleverna upplevde det lästa. Resultatet visar att läslust, kropps-

lighet och rumslighet har ett samband och att ge sig hän litteratur inte endast 

innefattar att läsa den. Läslust och lustfylld läsning påstås vara en helhetsupp-

levelse där kroppen i stor utsträckning är delaktig. Hultgren et al. (2017, s.6) 

styrker resultatet genom att förklara att det finns en stark koppling mellan spe-

cifika platser och dina känslor. Därför anser författarna att det finns en rimlighet 

i att elevernas miljö är väsentlig när de ska lära sig att bli goda och tänkande 

läsare.  

2.3.2 Skolbibliotek  

Körling (2012, s. 57f) menar att biblioteket är ett ställe som lämpar sig till att 

diskutera litteratur där du som läsare kan känna en gemenskap och utforska 

litteraturen och dess författare och illustratörer. Lundberg och Herrlin (2014, s. 

72) refererar till skollagen och att varje skola ska ha tillgång till ett skolbiblio-

tek. Körling (2012) statuerar att: ”Skolan ska enligt skollagen ha ett fungerande 

skolbibliotek. Skolbiblioteket innehåller böcker för elevernas lärande och läs-

lust.” (s. 57). I kapitel 2 i skollagen (Sverige, 2018, s. 20, 32) nämns huvudmän 

och ansvarsfördelning där skolans lokaler, dess utrustning och tillgången till 

skolbibliotek för eleverna skrivs fram. Lagarna lyder: ”35§ För utbildningen 

ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbild-

ningen ska kunna uppfyllas. 36§ Eleverna i grundskolan […] ska ha tillgång till 

skolbibliotek.” (s. 32). Detta visar att tillgången till ett skolbibliotek i grundsko-

lan är ett måste, men det förklarar inte hur omfattande det ska vara utan end-

ast att skolbiblioteket ska existera. I syftestexten i kursplanen för ämnet 

svenska står det att eleverna i undervisningen i grundskolan ska få förutsätt-

ningen att kunna utveckla sin förmåga att: ”läsa och analysera skönlitteratur” 

(Skolverket, 2018, s. 258). Det centrala innehållet för svenskundervisningen i 

årskurs 1–3 menar att eleverna ska ha tillgång till bilderböcker, kapitelböcker, 

sagor, rim, lyrik och myter, lära sig om några skönlitterära barnboksförfattare 

och att kunna söka efter information i böcker och tidskrifter (Skolverket, 2019, 

s. 258f). Detta tänker jag kan ses som en fingervisning gällande vad ett skol-

bibliotek skulle kunna innehålla för att möta lag 35§ som refererats till ovan. 

Heimer (2016, s. 21) påstår att det ska finnas ett utbud i biblioteket som är bety-

delsefullt och lockande för eleverna då elevinflytande över skolbibliotekets in-

nehåll ska bidra till elevers läslust.  

2.3.3 Möjliggörande vuxen 

McKechnie (2006, i Hultgren et al., 2017, s. 4) uppmärksammar den möjliggör-

ande vuxnas roll, då den är återkommande i ett flertal studier, och menar att det 

inte är möjligt att skapa läslust hos barn utan ett aktivt stöd från den möjliggör-

ande vuxna. Kåreland (2013, i Hultgren et al., 2017, s. 6) menar att vuxna i skolan 

har ett ansvar att se till att eleverna har en rik variation av litteratur i sin vardag. 
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Chou et al. (2016, s. 82) nämner den vuxnes roll i att stötta eleverna och att denna 

hjälp stegvis ska gå över till att barnen klarar sig själva. Lundberg och Herrlin 

(2014, s. 19–21) menar att den vuxnes roll är av betydelse när det kommer till att 

hjälpa elever att öka utbytet av läsningen. För att öka utbytet av läsningen anses 

det att barnen ska få hjälp att finna texter som berör dem, utforma en glädjerik 

och lustfylld miljö där vi lockar barnen in i läsandets värld och rekommendera 

litteratur för barnen. Vidare menar författarna att om elevernas läslust stimule-

ras av läraren kommer även de att inspirera varandra, och i sin tur påverkas 

elevernas läsutveckling utifrån hur deras läslust utvecklats. Med andra ord är 

läsutvecklingen, enligt författarna, starkt förknippad med elevers läslust. 

 

Löthagen och Staaf (2009, s. 71) påtalar att det finns elever som är i behov av 

lättlästa böcker och att dessa elever har en gemensam utgångspunkt när det 

gäller att välja litteratur. För dessa elever är det av större vikt att bokens inne-

håll lockar dem så att de vill läsa boken och fortsätta läsa den när de väl har 

börjat, den behöver med andra ord kunna fånga eleverna. Vidare förklarar för-

fattarna att i lättlästa böcker är det vanligt att språket är avskalat, och att när 

elever får läsa lättlästa böcker så ska språket ändå vara rikt. Med detta menar 

de bland annat att det inte får finnas för lite innehåll i boken så att läsaren upp-

fattar den som tråkig och händelselös. Även Heimer (2016, s. 23f) kritiserar den 

lättlästa boken. Detta grundar hon i att det kan försvinna mycket information i 

omarbetningen till det lättlästa alternativet. Omarbetningen kan resultera i att 

läsaren inte kan fylla i luckorna och bygga en förståelse för texten. Jönsson 

(2016, s. 94) menar att elever som har svårt att läsa oftast inte klarar av att 

bygga en förståelse för texten annat än mening för mening som läses, och att 

de kan ha svårigheter när det kommer till att koppla ihop dessa och bygga upp 

en bild av det som har lästs. Ahlén och Gustavsson (2012, s. 45–47) förklarar att 

det finns fler faktorer än intresse och rikt språk som kan påverka om en bok 

upplevs som lättläst eller inte. Hur tydlig kapitelindelningen är och textens 

storlek och radavstånd kan påverka om den upplevs som lättläst. De skriver 

att: ”Det är lättare för en dyslektiker att läsa en luftig text med relativt små 

bokstäver än en hopträngd text med större bokstäver.” (s. 46). Vidare menar 

författarna (s. 46f) att bland annat omslagets utformning, illustrationer, hand-

ling och mycket dialog i böckerna påverkar lättlästheten. Men framförallt är 

det intresset, temat och ett händelserikt innehåll som fångar flest elever som är 

i behov av lättlästa böcker.  

 

Utifrån det ovan nämnda anser jag att det finns ett behov av att eleverna har 

en möjliggörande vuxen i sin miljö på skolan för att få hjälp att välja litteratur 

som ligger på rätt nivå. Detta för att eleverna ska få ut något av sin läsning och 

för att läsningen ska vara lustfylld för dem. Löthagen och Staaf (2009, s. 54f) 

skriver att: ”Idag väljer många lärare böcker utifrån vad som intresserar ele-

verna och medvetenheten kring detta har ökat”. Med detta menar de att olika 

skönlitterära barnböcker i dagens samhälle accepteras mer, och vi väljer inte 

alltid klassiker för eleverna att läsa. Lärare utgår mer från vad eleverna intres-

serar sig för då de vet att motivation är förknippat med elevernas lärprocess. 

Även Heimer (2016, s. 21) menar att rätt bok för en elev är den som utgår från 

elevens intresse.  
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Heimer (2016, s. 18) nämner skolbibliotekarien som en ovärderlig samarbets-

partner när det kommer till att välja litteratur utifrån de önskemål och behov 

som finns i en barngrupp. Skolbibliotekarier brukar ha koll på det senaste när 

det kommer till barnlitteratur vilket ökar möjligheten för att hitta passande lit-

teratur. Vidare förklarar Heimer (s. 21) att när elever inte får stöttning i att hitta 

en ny bok brukar deras läsrepertoar inte vidgas utan eleverna håller sig till 

samma genre. Körling (2012, s. 57f) skriver att en bibliotekaries arbetsroll är att 

stötta eleverna i att finna litteratur som har ett passande innehåll specifikt för 

de som inte vet vad de letar efter, och rent av lära dessa personer hur de ska 

hitta litteratur i biblioteket. Här tänker jag på vikten av att kunna orientera sig i 

biblioteket och att skapa förutsättningarna i den fysiska miljön för eleverna att 

kunna finna något läsvärt på egen hand också.  

2.3.4 Läsarens subjektiva läsupplevelse 

Ett sätt som Fatheddine (2018, s. 24) definierar didaktik på är att alla elever ska 

få de förutsättningar som behövs för att erhålla kunskap. Detta kopplar jag till 

individanpassning där jag utifrån ett konstruerad läsmiljö-perspektiv vill 

koppla den didaktiska individanpassningen till estetisk läsning. Rosenblatt 

(1938, i Fatheddine, 2018) uppmärksammar den estetiska läsningen, som har sin 

kärna i elevens egen läsupplevelse, i avhandlingen kallad ”läsarens subjektiva 

läsupplevelse” (s. 28). Vad den estetiska läsningen explicit innefattar besvaras 

inte i avhandlingen annat än att det är just läsarens subjektiva läsupplevelse. 

Men jag tolkar inte detta endast som mötet mellan eleven och den lästa textens 

innehåll, utan jag tolkar detta utifrån de tidigare nämnda faktorerna som spelar 

in för att skapa läslust. En läsupplevelse som innefattar hur det känns för eleven 

att läsa i det sociala sammanhang som eleven ingår i. Vidare reflekterar jag över 

hur elever med särskilda behov kan behöva avskilda platser för att koncentrera 

sig på att läsa, och en ljudnivå där läsning är möjlig utan att bli störd. Mangen 

(2010, 2016, i Fatheddine, 2018, s. 40) och Rowsell (2014, i Fatheddine, 2018, s. 40) 

nämner ett taktilt perspektiv på läsning där exempelvis läsning på surfplattor 

kopplar samman läsaren med det digitala hjälpmedlet. Detta ser jag även som 

en individanpassning som kan påverka en elevs egen läsupplevelse positivt för 

att främja läslust på ett fysiskt plan. Lundberg och Herrlin (2014, s. 19f) nämner 

hur digitala hjälpmedel så som olika appar kan möjliggöra för elever att få text 

uppläst. Genom användningen av dessa kan elever få stöttning när det kommer 

till att utveckla en effektivare läsning. Författarna redogör för att det krävs minst 

5000 timmars ihärdig övning för att bli bra på att läsa. De menar att det är av 

betydelse att skolan hjälper eleverna i denna mängdträning och med att skapa 

positiva spiraler för att denna upplevelse ska bidra till att stärka elevernas själv-

känsla gällande deras läsutveckling.  

 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. (Sverige, 2018, s. 33) 
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Citatet står i skollagen vilket visar att individanpassningen i dagens skola är 

ett måste och att anpassningen av skolans miljö är relevant för att så många 

elever som möjligt ska kunna ta till sig undervisningen. En läsares subjektiva 

läsupplevelse påverkar om eleven kan ta till sig undervisningsinnehållet eller 

inte. Om den subjektiva läsupplevelsen inte blir positivt betonad är jag rädd att 

lässtunden inte kommer att ge något till eleven och att den inte kommer att få 

ut något av den. Detta i och med att alla elever inte tar till sig litteratur på 

samma sätt. Theilmann och Madsen (2012, s. 108) slår ett slag för att en lärare 

måste ge varje elev chansen att utvecklas så långt denna kan. För att lyckas 

med det måste läraren arbeta efter att alla elever behöver olika anpassningar 

för att nå sitt eget bästa. Jag tänker att dessa anpassningar utformar miljön för 

att den ska vara så optimal som möjligt utifrån elevernas behov.  

2.3.5 Att tillgängliggöra litteratur 

Chou et al. (2016, s. 81–83) menar att barn i en vänskaplig och estetisk miljö kan 

interagera med miljön och att detta skapar förutsättningen att interagera med 

litteraturen. I en läsmiljö anses det ska finnas en mängd litteratur som befinner 

sig på en lämplig nivå för barnen, och om miljön som de vistas i inte har detta 

tros det ska ha en negativ inverkan på barns läslust. McTague och Abrams (2012, 

s. 3–5) redogör för resultaten av en sommarkurs som fokuserade på tillgång till 

böcker för 12 stycken elever i årskurs 2–8 på samma grundskola. Dessa hade 

läsproblem och tillhörde familjer som var låginkomsttagare och som inte hade 

litteraturrika miljöer hemma. Eleverna hade inte ett skolbibliotek eller klassrum 

som tillgängliggjorde litteratur och den litteratur som fanns på skolan var inte 

på rätt nivå för eleverna. Sommarkursens syfte var att säkerställa ett långsiktigt 

resultat hos eleverna genom att de fick vistas i en meningsfull litteraturrik miljö 

och fördjupa sina kunskaper i litteratur och hur de skulle välja och använda den. 

Sommarkursen varade under fem veckors tid och fyra dagar i veckan där ele-

verna fick handledning två och två tillsammans med en forskarstuderande 3 

timmar åt gången. Under handledningstillfällena fick eleverna åka runt på olika 

bibliotek med sin handledare och lära sig hur böcker var organiserade och 

märkta. Efter varje biblioteksbesök fick de ta med sig en bok hem i sin dekore-

rade speciella bokväska.  

 

McTague och Abrams (2012, s. 5–7) beskriver hur eleverna i slutet av kursen fick 

bygga ett eget litet bibliotek att ta med sig hem. Detta grundade sig i att man 

ansåg att ägande av egna böcker var en förutsättning för att fortsätta tillägna sig 

böcker och att känna läslust. Eleverna besökte en bokhandel och fick då 75 $ var, 

vilket motsvarar cirka 600 kr. De fick sedan två timmar på sig att välja böcker. 

Under urvalsprocessen reagerade eleverna olika: Någon blev förvånad över att 

finna böcker i bokhandeln som denna hade läst själv, någon hjälpte resterande 

elever att finna böcker, elever visade att de hade funnit genrer och teman som 

de ville läsa mer om, de bokade in mailkontakt för att diskutera litteratur med 

personal på bokhandeln, satte sig naturligt och läste i bokhandelns café. När det 

var dags att lämna bokhandeln ville eleverna sitta kvar och läsa. De valde en 

frivillig och oberoende läsning vilket innebär att de kände läslust.  
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McTague och Abrams (2012, s. 7–10) menar att trots att detta var en kvalitativ 

och liten studie så visar den ändå den positiva effekten arbetet haft där dessa 12 

elevers självbild och beteende som läsare hade utvecklats. Fyra månader efter 

den avslutade sommarkursen mätte forskarna 7 av eleverna som deltagit och 

deras inställning till läsning hade ökat i en positiv riktning. Dessa resultat ser 

författarna som en eftereffekt av sommarkursen, att den påverkat elevernas läs-

lust så att den fortsatte att öka. För att säkerställa denna eftereffekt intervjuades 

också eleverna där man fann att flera trender blivit satta som sommarkursen 

fokuserat. Intervjuerna visade även att eleverna delade sin läsning med en bre-

dare social krets än innan. Flertalet elever berättade om sin nya inställning till 

litteratur där vissa börjat samla böcker och hur de värderade bokägandet. Att få 

välja och äga böcker hade hjälpt eleverna att bygga på sin självkänsla som läsare 

och bidragit till att deras läslust växt. McTague och Abrams (2012, s. 10) påvisar 

att den viktigaste faktorn från sommarkursen var elevernas egna val av littera-

tur och att få äga denna.  

 

Heimer (2016, s. 21) menar också att motivationen att läsa är starkt förknippad 

med att det finns valmöjligheter för eleverna. Detta så att de har känslan av att 

de kan välja själva vad de ska läsa. Att tillgängliggöra litteratur på skolans ut-

rymmen, i klassrummet och i skolbiblioteket, ska enligt Hultgren et al. (2017, s. 

1, 4) vara läsfrämjande, öka läslusten. Litteraturen ska då presenteras på ett 

sätt att den är så lättillgänglig att eleverna inte aktivt ska behöva arbeta för att 

finna något att läsa (s. 4). Ett flertal studier (Twist m.fl, 2007; Gambrell, 2011; 

Clark & Douglas, 2011, i Johansson & Hultgren, 2017, s. 3) visar att elever får 

en ökad läslust när litteratur är tillgängliggjord, och att det finns ett brett ut-

bud av litteratur för eleverna att välja bland. Detta bidrar både till ökad läslust 

i och med att elevernas möjligheter att läsa litteratur är stor, och det visar även 

för eleverna att läsning har en viktig plats. Det finns dock motsättningar i och 

med att vi inte kan låta tillgängligheten av litteratur och att eleverna får välja 

denna själv stå ensamt. Med detta menas att det fria valet av litteratur hos ele-

ver måste ingå i en läsundervisning som är väl strukturerad. Hultgren et al. 

(2017, s. 3) påtalar dock att då skolan har ett krav att varje elev ska utveckla sin 

läsförmåga och sin läsförståelse kan litteraturen uppfattas som arbete för ele-

verna oavsett om de får välja litteraturen själv.  

 

Körling (2012, s. 59f) har som knep för att tillgängliggöra litteratur för eleverna 

att alltid ta med sig cirka 10 böcker när hon varit i skolbiblioteket in i klass-

rummet. Ur dessa böcker högläser hon för eleverna och hon ger varje bok un-

gefär två minuter för att låta eleverna möta olika slags litteratur som hon läser 

med inlevelse. Hon förklarar sin tanke bakom bokläsandet med att: ”Hellre att 

den är högljudd i klassrummet än bortglömd och tyst i biblioteket tänker jag.”. 

När jag läst detta kunde jag inte låta bli att testa det själv i klassrummet vilket 

direkt resulterade i hård åtgång och brinnande intresse för vissa böcker och 

dess författare. Chambers (2014, s. 29–35) yrkar för att du måste arbeta med 

bokskyltning för att det ska vara en fungerande läsmiljö på en skola. Han me-
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nar att detta skapar ett intresse hos eleverna som kan ha ett långsiktigt infly-

tande där de får boktips kontinuerligt, och inte bara av att en lärare berättar 

om böckerna. Han menar att ”skyltade böcker talar för sig själva” (s. 29) och att 

ibland kan det vara bättre för en elev att få hitta boken själv istället för att 

koppla ihop litteraturen med personalen på skolan. Detta då alla elever inte 

kommer överens med all personal och då får böckerna stå för sig själva och 

kopplas inte samman med pedagogerna på skolan. Körling (2012) och Cham-

bers (2014) har med andra ord olika tankar kring hur böcker kan skyltas där 

Körling är för att läsa ur boken och visa den för eleverna själv och Chambers 

för att låta böckerna tala för sig själva utan behovet av pedagogens fysiska när-

varo.  

 

Att skylta böcker kan genomföras på ett flertal olika sätt. Chambers (2014, s. 

30–35) nämner några faktorer som han anser är viktiga i skyltning av litteratur:  

 Den första faktorn är valet av platsen för skyltningen. Där menar han att 

det är viktigt att platsen är tillgänglig, ljus och öppen på skolan för att 

flera elever ska kunna ta del av bokskyltningen samtidigt.  

 Den andra faktorn är att presentationen av skyltningen ska vara tillta-

lande och locka eleverna. Det får inte bli för många böcker eller oge-

nomtänkta val av litteratur. Böckerna ska arrangeras på ett tilltalande 

sätt och bakgrunden ska vara passande.  

 Den tredje faktorn är att elevernas första intryck av bokskyltningen ska 

fånga dem tillräckligt för att de ska vilja stanna kvar och fortsätta titta, 

om för många elever går förbi utan att ge skyltningen någon uppmärk-

samhet är det en indikator för att byta ut skyltningen.  

 Den fjärde faktorn handlar om skötseln av bokskyltningen, den måste se 

fräsch ut. Om det ser ovårdat ut kommer platsen inte att locka till sig 

eleverna.  

 Den femte faktorn handlar om själva litteraturen, böckerna. Dessa måste 

finnas tillgängliga att låna eller köpa då: ”Läsare är otåliga varelser. Blir 

de intresserade av en bok vill de helst ha den omedelbart. Ju längre tid 

det tar att få boken, desto större risk är det att intresset hinner svalna.” 

(s. 31). Beroende på vilken typ av skyltning du gör kommer det att på-

verka elevernas intresse. En kortare skyltning kan vara att eleverna får 

ta böckerna direkt om de blir intresserade, en längre att du får skriva 

upp dig på en lista och önska en bok. Detta tänker jag kan leda upp till 

en hög efterfrågan där du som lärare inte alltid kommer kunna möta 

elevernas begär av böckerna om du inte planerat i förväg för att möta 

upp det eventuella begäret.  

 Vidare nämner Chambers (2014, s. 30– 35) den sjätte faktorn där bok-

skyltningen kan ha ett tema och/eller ämne där några vanliga är: nya 

böcker, veckans författare, veckans illustratör, böcker med gemen-

samma nämnare, böcker från samma förlag/serie, prisbelönta böcker, 

böcker som recenserats av elever etcetera.  

 Avslutningsvis den sjunde faktorn där utställningar kan genomföras 

cirka 2 gånger per år där exempelvis större arbeten kring böcker kan 

presenteras eller att hela skolan kan involveras i boktips vilket kan 
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hjälpa skolan att spegla sin syn på läsning till elever, vårdnadshavare 

och allmänheten. 

2.3.6 Schemalagda lästider 

Chou et al. (2016, s. 88): implementerade en 20–25 minuters tyst läsning varje 

morgon. Varenda fredag röstade de fram veckans fem populäraste böcker. Bar-

nen som läst dessa fick möjligheten att berätta om varför de gillade boken och 

vad som var det bästa med den. Detta bidrog i den genomförda studien att bar-

nen ville läsa mer och att de presenterade böckerna blev populära, med andra 

ord visade barnen läslust. Löthagen och Staaf (2009, s. 8) påstår att det många 

gånger endast är de vana läsarna som uppskattar tyst läsning och att elever som 

inte är säkra i sitt eget läsande, alternativt har svårt att välja en bok, brukar 

kunna sitta och låtsas att de läser. På grund av detta menar författarna att det är 

av betydelse att variera läsundervisningen för att nå fler elever. Dock nämner 

Löthagen och Staaf (2009, s. 57f) att om det är en schemalagd lästid där eleverna 

innan har fått hjälp att välja en bok som är på deras nivå, och att deras lärare 

agerar läsande förebild och samtidigt läser en egen bok under tiden, så påverkas 

elevernas läslust positivt. Att då ha tillgång till en läslogg där både lärare och 

elever har möjlighet att dokumentera sina tankar och reflektioner för att senare 

kunna diskutera det lästa ska även det vara en framgångsfaktor. På så vis menar 

författarna att läraren kan visa ett intresse för elevernas tysta läsning för att ha 

större möjlighet att ytterligare motivera dem. Kragh-Müller (2012, s. 51) menar 

att elever gör som läraren gör i och med att man är en vuxen förebild ur ett 

relationellt perspektiv. Detta kan styrka det Löthagen och Staaf nämner om att 

det ger effekt när läraren agerar läsande förebild. Lockwood (2009, i Hultgren et 

al., 2017, s. 3) yrkar för att vara försiktig så att läsningen inte används i under-

visningen som en typ av konsekvens i negativ bemärkelse eller att läsningen 

endast är ett tidsfördriv. 

 

På vissa skolor är även högläsning en schemalagd lästid, och inte endast den 

tysta läsningen. Heimer (2016, s. 15f) ser på högläsningen som fröet till att barn 

ska vilja läsa över huvud taget. Detta då högläsningen skapar en gemenskap 

där eleverna får uppleva vad det innebär att läsa, utvecklar deras kunskaper 

om språkets struktur och utvecklar empati i och med att elevernas tankar och 

känslor kan yttras hos en karaktär i en bok. Berättelserna som eleverna får höra 

och det sociala sammanhang som de ingår i är en praktik som bidrar till elever-

nas egen läsutveckling. Vidare menar författaren (s. 23) att läslusten hos elever 

utvecklas bland annat genom att eleverna ingår i detta sociala sammanhang 

där läsning har en tydlig och viktig plats. Körling (2012, s. 29–31) anser att hög-

läsningen är ett viktigt inslag och nämner, samma som Heimer, att den hjälper 

eleverna att utveckla deras kunskaper om språkets struktur. Körling förklarar 

att högläsningen kan bygga en bro till elevernas skriftspråk och att i denna 

process ska läraren artikulera det som är skrivet väl för eleverna. Körling ser 

högläsning som en metod att kunna möta mål som står i kursplanen i svenska i 

och med att eleverna genom skönlitteraturen får en text att lära av, tänka kring 

och lyssna till. Hellsing (1999, i Körling, 2012, s. 34f) skriver om hur klassrums-

gemenskapen som skapas kring högläsningen påverkar elevernas livskänsla. 
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Författaren skriver att: ”Texter behöver högläsning för att engagera och väcka 

intresse.” (Körling, 2012, s. 35) där inte endast utbildningstexter så som mate-

matiska problem och faktatexter borde läsas högt.  

2.3.7 Läsbelöning 

De flesta läsforskare och bedömningsforskare är kritiska till att använda tävlingsmoment 

för att motivera elever till att läsa. De menar att det är en kortsiktig lösning som får elever 

att känna sig mer förvirrade över varför de läser än motiverar dem. (Heimer, 2016, s. 22)  

 

När jag läser detta tänker jag på vikten av att hela tiden synliggöra syftet med 

undervisningen för eleverna och varför vi läser. Som tidigare nämnt ska det ta 

över 5000 timmar av ihärdig övning för att bli bra på att läsa, och hur ska vi då 

motivera eleverna att läsa mycket? Enligt Westlund (2017, s. 72f) finns det nå-

got som kallas för en yttre läsmotivation som kan skapas hos elever där de 

endast strävar efter att få en belöning för sin läsning, och inte ser själva läsan-

det som en belöning i sig. Denna yttre motivation verkar inte ha några positiva 

effekter och författaren ger exempel på en studie där förskoleelever visat nega-

tiva effekter på belöning. De förskoleelever som valt att rita under en fri lek-

stund fick belöningar för att de ritade. De som fick belöningarna slutade 

snabbare att fortsätta rita än de som inte fått belöningarna. Huruvida förskole-

eleverna var involverade i syftet med belöningarna framgick inte. Vidare 

nämns studier av skolelever och att när deras läsprestationer ställs i relation till 

varandra ska elevers läslust minska. Författaren menar att det är viktigare att 

eleverna får utgå från sig själv och sin egen läsutveckling och arbeta efter detta 

istället för att utveckla en läslust.  

 

Enligt mig känns det rimligt att syftet med att använda ett tävlingsmoment kan 

vara att samla lästimmar, och så länge det syftet är förmedlat till eleverna så att 

de har en förståelse för varför borde belöningarna i tävlingen utveckla deras 

förmåga att läsa. Men om det motiverar dem och påverkar deras läslust posi-

tivt är en annan sak. Heimer (2016) menar att ”[…] de som arbetar i skolan 

utgå från att alla elever kan känna motivation till att vilja läsa utifrån olika syf-

ten.” (s. 22) och om då syftet är att samla lästimmar för att bli bra på att läsa för 

att det är värdefullt i livet, kan det då vara syfte nog? Kan en elev bli motive-

rad av det och bygga en läslust utifrån det? Harrison och Howard (2013, s. 14f) 

menar att synliggörandet av syftet med något och att involvera eleverna i sin 

egen lärandeprocess kan hjälpa eleverna att utveckla sitt självförtroende och 

deras motivation. Författarna nämner även vikten av att det både finns lång-

siktiga och kortsiktiga mål för eleverna. Här tänker jag att ett kortsiktigt mål 

för eleverna kan vara att samla ett visst antal timmar läsning tillsammans i 

klassen för att de ska utvecklas och bli bättre läsare. Då ställs inte elevernas re-

sultat i relation till varandra, utan den sammanlagda tiden som de har läst i 

klassrummet under en utsatt tid kan mätas.  

2.3.7.1 Sammanfattning 

Min sammantagna bild av dessa källor är att det sociokulturella perspektivet 

står i rampljuset i litteraturforskning gällande att främja läslust hos elever ge-
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nom fysiska läsmiljöer. Detta då läsning som en socialt situerad praktik är åter-

kommande i forskningen. Läsmiljön är av betydelse och många nämner vikten 

av specifika läsplatser för att främja elevers läslust. Att konstruera miljön så att 

eleverna stöter på flera olika typer av texter där en vuxen stöttar elever i valet 

av litteratur, och hur de kommunicerar den, är en bidragande faktor till att skapa 

en fysisk läsmiljö. Litteraturen ska vara på rätt nivå för eleverna och finnas lät-

tillgänglig i miljön för att de ska kunna läsa när som. Utsatta lästider nämns 

påverka positivt, men dessa ska inte få en kravmässig betoning utan fokusera 

på att allmänt främja elevers läslust för att elever inte ska se på läsning som ett 

arbete. Att äga böcker har visat sig vara en läsfrämjande faktor då det hjälpt 

elever att bygga sin självkänsla som läsare.  

 

Skapandet av en fysisk läsmiljö kan ha en viktig plats i en skola för alla. Detta 

kan vara en typ av individanpassning, eller utveckling av miljön, för att göra 

den tillgänglig för alla. Vissa elever är i behov av de fysiska faktorerna där ljus 

och hur något känns på kroppen kan vara avgörande för om eleven lär sig eller 

inte. Denna forskningsöversikt har upplyst om att en läsares subjektiva läsupp-

levelser spelar in vilket styrker argumentet för en fysisk läsmiljö. Vidare kan en 

fysisk läsmiljö ge elever indikationer på att läsning är värdefullt. Exempelvis 

genom schemalagda lästider och att skylta litteratur för eleverna som ett sätt att 

göra litteraturen mer lättillgänglig. Huruvida du ska använda dig av läsbelö-

ningar och tävlingsmoment är fortsatt oklart då jag inte funnit någon forskning 

som berör specifika belöningar i studier om läslust. 

 

Skolor ska ha skolbibliotek enligt skollagen och en lust för att lära nämns i lä-

roplanen gällande både utformning av skolmiljön och i undervisningen. Det är 

framträdande att läslust är en påverkande faktor för elevers läsutveckling men 

det är endast i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska som läslust, ett 

intresse för läsning, specifikt skrivs fram. I kursplanen för svenska står det att 

undervisningen i sig kan främja läslust i och med att en lust att lära nämns, 

men det står inte hur arbetet ska genomföras.  
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt från hur jag sam-

lat material till mitt självständiga arbete, vad som undersöks och hur jag bear-

betar mitt insamlade empiriska material.  

3.1 Fallstudie 

Undersökningsmetoden som kommer att användas är fallstudie. Detta är pas-

sande då Punch och Oancea (20, s. 147f) förklarar att den grundläggande idén 

med att göra en fallstudie är att ett färre antal fall studeras i detalj för att kunna 

få en helhetsbild och detaljförståelse för något. Man vill förstå djupet i det man 

undersöker och se det undersökta i sin naturliga miljö och förstå generaliser-

barheten i det som ska studeras. Författarna menar att institutioner kan vara 

exempel på vad ett fall kan innebära. Då skolan är en institution och jag vill 

titta på den fysiska läsmiljön anser jag att detta är en passande metod.  

3.2 Undersökningsobjekt 

Gibbs (2018, s. 4) förklarar att i en kvalitativ analys behöver den som forskar 

först utveckla en förståelse för data som ska samlas in och utforskas, för att se-

dan kunna utforska denna på det sätt som behövs utifrån den vetskap du fått i 

det första steget av processen. Undersökningsobjektet i denna studie är skolor, 

mer specifikt: fritidsrum, klassrum, grupprum, korridorer och skolbibliotek. 

Det som kommer att undersökas är om skolorna har fysiska läsmiljöer som en-

ligt forskning ska främja läslust hos elever. Jag kommer med andra ord att utgå 

från det första steget som Gibbs beskriver genom att utveckla en förståelse för 

de data som jag ska samla in och utforska för att jag ska veta vad jag ska kolla 

efter i den fysiska läsmiljön ute på skolorna. Denna insamling av data utgör 

del 2 av detta självständiga arbete.  

3.3 Genomförande 

Jag kommer att gå runt på olika skolor och fotografera det jag finner i skolmil-

jön som forskning säger är läsfrämjande. På vissa skolor kommer de att ”släp-

pa mig lös” att gå runt själv och på andra kommer någon i personalen att 

guida mig.  

 

Allt i skolan är mer eller mindre textburet. Skolans uppdrag är att föra in elever i skrift-

språket och i skolspråket, dvs. det akademiska språket. Vi måste ge eleverna språk så de 

kan använda språk. Om vi inte ger något att utvecklas kring och dela gemenskap med 

kan vi inte förvänta oss språkutveckling. Det är i undervisningen ansvaret om språkut-

vecklingen syns. Eleverna ska få uppleva språk, delta i språk och få möjlighet att an-

vända språk. (Körling, 2012, s. 32). 
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Ovanstående citat av Anne-Marie Körling kommer jag att ha i bakhuvudet när 

jag observerar skolornas fysiska läsmiljöer. Elevernas miljö kan fortfarande 

vara textrik även om jag inte kan se det i den fysiska miljön, detta i och med att 

allt inte finns för blotta ögat att skåda i en sådan observation som jag kommer 

att genomföra. Även om det inte hänger framme texter på väggarna innebär 

det inte att eleverna inte möter olika typer av text dagligen i undervisningen 

ändå, och även om jag inte finner några tecken på att läraren högläser i form av 

schema eller bok så kan detta ändå ske.  

3.4 Databearbetning 

Gibbs (2018, s. 4) menar att i en kvalitativ analys börjar du att bearbeta insam-

lad data under tiden som du samlar in den och du skiljer inte på att samla in 

och att analysera data utan det är en gemensam process. Redan innan obser-

vationen när jag har läst tidigare forskning inför min fallstudie har min databe-

arbetning påbörjats i och med att jag bygger en kunskap gällande vad som ska 

observeras och varför. Även under tiden som jag gör mina observationer pågår 

min databearbetning. Jag antecknar delar av det jag noterar i skolornas fysiska 

läsmiljöer och fotograferar för att ha ytterligare belägg för mina resultat i stu-

dien. Enligt Gibbs (2018, s. 40–43) kallas anteckningarna jag gör under obser-

vationerna för fältanteckningar och dessa fungerar så att när du observerar 

miljön som du forskar om så antecknar du det som du finner är relevant uti-

från din studie. Att tänka på när du skriver fältanteckningar är att vara selektiv 

och uppriktig gällande det du observerar då anteckningarna är en del av pro-

cessen, men endast för dig som forskare. Om någon berättar något i observat-

ionen som är relevant för din studie kan dina fältanteckningar fungera som en 

transkribering eller för att komma ihåg en dialog som förts under observat-

ionen. Vidare förklarar författaren (s. 3) att fotografier är en typ av kvalitativ 

data som kan samlas för att analyseras. 
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4 Resultat 

Nedan kommer jag att skriva fram de resultat som jag hittat gällande respek-

tive skolas läsfrämjande insatser i skolans fysiska miljö. Fotografier för respek-

tive skola kommer att läggas som bilagor för att förtydliga mina resultat. Då 

vissa läsfrämjande insatser i skolmiljöerna var situerade så att elevers namn el-

ler skolans identitet kunde avslöjas i användning av fotografier beskriver jag 

endast dessa i skrift. 

4.1 Skola 1 

På Skola 1 fick jag först en guidad tur av en av skolans specialpedagoger för att 

sedan få gå runt och observera den fysiska läsmiljön själv. Specialpedagogen 

berättade att skolan hade tidiga läsinsatser från årskurs 1 där de läste med 

osäkra elever 10 gånger för att osäkerheten skulle släppa. De brukade ha läs-

grupper i skolans grupprum i alla årskurser. Skolan hade årskurs F–5 med två 

klasser av varje där klassrummen för varje årskurs och ett fritidsrum för års-

kursen låg i anslutning till varandra (klassrum – fritidsrum – klassrum).  

4.1.1 Tillgängliggjord litteratur 

Det fanns många bokhyllor på skolan, en del hyllor befann sig högt ovanför 

golvet vilket innebar att elever måste klättra för att nå. I ett klassrum såg jag 

flera stycken av samma bok så att elever kunde läsa samma böcker. I klassrum-

met träffade jag en person som arbetade som resurs i klassen som berättade för 

mig att dessa användes i läsgrupper för att jobba igång läsflytet hos eleverna 

där de fick ägna sig åt gemensam läsning. Detta kopplar jag till det sociokultu-

rella perspektivet och att en gemensam praktik kan hjälpa eleverna att ta nästa 

steg i sin läsinlärning. Det visar även att eleverna ingår i en läsgemenskap. I 

övriga klassrum fanns det antingen korgar med böcker, lådor med böcker eller 

olika slags hyllor. Med andra ord var litteratur lättillgänglig i flertalet klass-

rum. Litteraturen presenterades inte tydligt i alla klassrum då det endast före-

kom bokskyltningar i några enstaka klassrum, men i vissa anslutande fritids-

rum var det tavellister i läshörnor som presenterade litteratur. Se bilaga 2 för 

fotografier ur några klassrum. Jag tänker att då det fanns böcker i lådor och 

korgar i klassrummet finns möjligheten att läraren ställer fram och presenterar 

litteratur för eleverna när de väl ska läsa. Litteraturen är dock inte alltid 

framme och lättåtkomlig vilket inte ger förutsättningen för att alltid på ett en-

kelt sätt få tag på litteratur.   

 

Skolbiblioteket var sorterat så att de yngsta eleverna hade ett eget rum med 

böcker som passade deras ålderskategori. De äldre eleverna kunde finna 

böcker för deras ålderskategori i ett anslutande rum. Skolbiblioteket var kate-

goriserat på ett sätt som gjorde att det blev enkelt för eleverna att finna littera-

tur utifrån både genre och ett specifikt ämne. De flesta böcker stod i bokhyllor 

där bokstöd med kategorier och genrer skrevs ut på bokstöden för att leda ele-

verna till önskad hylla. I rummet där det fanns böcker för de yngsta eleverna 

fanns det även boklådor på golvet med bilderböcker och tavellister där littera-

tur presenterades. Denna typ av presentation av litteratur gjorde att den blev 
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lättillgänglig för eleverna och det var även enkelt att botanisera sig för att veta 

vad som fanns att låna. Jag tror att när det står böcker i boklådor så att ele-

verna kan bläddra, klämma och känna på böckerna är det enklare att finna nå-

got de vill låna. Då tänker jag jämförelsevis på när böcker står i en bokhylla där 

det kan vara svårt att ställa tillbaka en bok på rätt plats enligt dess sortering 

om böckerna exempelvis är sorterade efter författare. Då detta skolbibliotek 

inte sorterade efter författare utan efter genre och specifika ämnen gav även 

detta förutsättningen att plocka ut böcker ur bokhyllan som du ville kolla på 

och sedan bara ställa tillbaka boken i rätt fack, utan att bry dig om på vilken 

plats. Se bilaga 2 för fotografier från skolbiblioteket.  

4.1.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läs-
ning 

Det fanns samlingsmattor i klassrummen upp till årskurs 2 och i anslutning till 

varje klassrum var det ett litet grupprum med plats för 2–4 elever att arbeta. 

Detta gav möjligheten att dela upp elevgruppen för att exempelvis ge eleverna 

läsro. Alla klassrum på skolan var stora och gav förutsättningen för extra ar-

betsytor vilket skolan hade tagit tillvara på. Det fanns antingen en läshörna, en 

soffa eller ett extra bord med 4–6 platser i varje klassrum. Alla klassrum hade 

trästolar där de flesta hade fotstöd. I ett av de 12 undersökta klassrummen 

fanns det sittdynor på vissa stolar. Mellan varje årskurs klassrum låg ett fritids-

rum som tillhörde årskursen. I dessa fritidsrum fanns det flertalet soffor som 

gav förutsättningar i miljön för elevers egna, tysta, läsning. Huruvida dessa an-

vändes till detta vet jag inte. I vissa fritidsrum hade skolan specifika platser för 

läsning i form av läshörnor.  

 

Det fanns hörselkåpor i de flesta klassrum för arbetsro, antingen att elever 

hade blivit tilldelade dem så att de hängde på deras platser eller att de låg i 

korgar eller hängde på hyllor. Eftersom att det var soffor i varje klassrum, eller 

i anslutning till varje klassrum, så gick det att individanpassa så att vissa ele-

ver kunde gå och sätta sig i någon av dem om denna inte klarade av att sitta på 

en vanlig trästol. I flera klassrum satt det uppe gemensamma regler för elevers 

egna, tysta, läsning vilket är en förutsättning för att eleverna ska ha något att 

förhålla sig till och för att skapa en god gemensam läspraktik. Se bilaga 3 för fo-

tografier med exempel ur skolans fysiska läsmiljö. 

 

Då det fanns läshörnor på skolan fanns det specifika platser för läsning. Sam-

lingsmattor, soffor i klassrum och extra arbetsplatser gav även förutsättningen 

att användas som sådana. Om dessa användes till läsning gick inte att se under 

mina observationer. I skolbiblioteket fanns det många platser att sitta och läsa 

på. På något extra arbetsbord i klassrummet stod det plastblommor och under 

borden fina mattor vilket skapade en inbjudande miljö för eleverna. 

4.1.3 Är läsning viktig? 

I två klassrum var det bilder uppsatta på väggarna vilka var framsidor till en 

gemensam högläsningsbok som två parallellklasser hört. I flertalet klassrum på 
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skolan hängde det citat på väggarna vilket bidrog till att utforma en textrik 

miljö för eleverna. Skolan hade mycket framställd skönlitteratur i klassrum-

men, både i lådor och i bokhyllor. Samtliga klassrum hade bokstavsväggar. I 

vissa klassrum hängde det bokrecensioner på väggarna vilka var estetiskt till-

talande och efter teman. Faktatexter om djur skrivna av elever hängde utanför 

skolbiblioteket på väggen. På bokhyllornas sidor i skolbiblioteket hängde det 

flertalet bokrecensioner som boktips för andra elever på skolan. På väggarna i 

skolans korridorer såg jag elevernas egenmålade bilder med händelser från 

böcker som använts som högläsningsböcker i klassrummen.  

 

I ett klassrum fann jag läsbingon som hade delats ut till eleverna innan de gick 

på lov. I en läshörna hängde det en gubbe uppe som dekoration där det på 

gubbens bok stod ”Storläsning” vilket ytterligare visar att läsning är en aktivi-

tet som skolan värdesätter. I ett annat klassrum såg jag en läsutmaning där 

klassen samlade gemensamma läsminuter med 10 000 minuter som slutdesti-

nation för läsutmaningen. I majoriteten av klassrummen på skolan hängde det 

uppe läsfixare vilka var till för att stötta elever och hjälpa dem att utveckla 

olika förmågor när de lär sig att läsa. Exempel på dessa förmågor kan vara att: 

sammanfatta det lästa, förutspå vad texten ska handla om, att läsa mellan ra-

derna, skapa inre bilder av det lästa och att ställa frågor till texten. I de flesta 

klassrum kunde jag se på elevernas arbetsscheman att eleverna hade schema-

lagda lästider. De schemalagda lästiderna innefattade både egen, tyst, läsning 

och högläsning. Skolan hade specifika platser för läsning vilket är ytterligare 

en indikator i den fysiska miljön på att läsning betraktas som viktig på skolan.  

 

Då bokrecensioner hängde uppe med syftet att tipsa andra i skolbiblioteket och 

att de arbetat med läst och hörd litteratur i och med bokrecensioner och bilder 

från böcker i klassrummet visar det att litteratur värdesätts på skolan. Detta 

syns tydligt i skolans fysiska miljö där bland annat inspirationstexter satt uppe 

på väggarna för att tipsa elever om hur de ska vara smarta läsare. För fotogra-

fier av skolmiljön som visar att läsning betraktas som viktig på skolan, se bilaga 

4. 

4.2 Skola 2 

På skola 2 fick jag först en guidad tur av skolans rektor som visade mig vilka 

klassrum jag fick undersöka och fotografera. Då det var lov och fritidsverk-

samhet i vissa klassrum fick jag inte möjligheten att se hela skolan. Efter den 

guidade turen fick jag en timme på mig att gå runt och undersöka och fotogra-

fera. Jag såg fem klassrum (förskoleklass, årskurs 1 och 4), ett skolbibliotek, 

korridoren och flertalet små grupprum. Skolan hade årskurs F–5 med två klas-

ser av varje. 

4.2.1 Tillgängliggjord litteratur 

I de undersökta klassrummen såg jag flera bokhyllor. De flesta bokhyllor an-

vändes inte till litteratur för eleverna utan för pedagogböcker så som lärar-

handledningar, nothäften och dylikt. I nästan alla klassrum jag observerade 
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hängde det tallrikshyllor eller tavellister där litteratur presenterades och var 

lättillgänglig för eleverna. Mängden litteratur var dock inte så att det räckte till 

en hel klass att läsa utan ett fåtal böcker. Det var endast ett klassrum som både 

hade litteratur i en bokhylla och presenterade litteratur på en tavellist. I ett 

klassrum fanns det ingen litteratur och jag fann inte några tomma bokhyllor el-

ler lådor där litteratur kan förvaras. I ett klassrum fanns det korgar med böcker 

i, bland annat en låda med ”lätt att läsa”-böcker från förlaget Bonnier Carlsen. 

I tre av fem klassrum skyltades litteratur så att eleverna enkelt kunde se fram-

sidorna och plocka dem från sin plats för att klämma och känna på böckerna. I 

två klassrum var litteraturen inte lättillgänglig. Se bilaga 5 för fotografier av till-

gängliggjord litteratur i klassrummen.  

 

I skolbiblioteket presenterades ”Nya böcker” på ett ställ som gick att snurra 

runt. Detta ställ var fyllt med böcker där några av dem var nyutgiven och po-

pulär barnlitteratur. Alla bilderböcker stod i boklådor med bokstäver på. Jag 

tror att dessa skulle ha varit sorterade efter författarnas efternamn, men detta 

var inte fallet under observationen. Övrig barn- och ungdomslitteratur stod i 

bokhyllor i det stora skolbiblioteket. Bokstöden i bokhyllorna hade bokstäver 

på ryggen (A-Ö) och var sorterade efter författarnas efternamn. Se bilaga 5 för 

fotografier av tillgängliggjord litteratur i skolbiblioteket.  

4.2.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läs-
ning  

Tre av de fem observerade klassrum hade samlingsmattor. I anslutning till 

vissa klassrum fanns det grupprum som var möblerade med soffor, fåtöljer och 

samlingsmattor för möjlighet att dela upp eleverna. I tre klassrum fanns det 

läshörnor där elever kunde sitta och läsa. Ett klassrum hade många gröna väx-

ter vilket bidrog till att skapa en inbjudande miljö i klassrummet. Eleverna i ett 

klassrum hade tagit med sig privata sittdynor till sina stolar för ökad bekväm-

lighet på den egna platsen, detta berättade en lärare jag träffade i det klassrum-

met. I klassrummen var det trästolar men som du kunde gunga lite på, sto-

larna var med andra ord inte stumma. Det fanns även fotstöd på alla elevers 

stolar. Detta gällde alla fem observerade klassrum. I varje klassrum fanns det 

extra arbetsplatser vid mindre bord där det i ett klassrum var mjuka sittpallar 

kring de två extra borden. I varje klassrum låg det dukar på de extra arbets-

platserna med antingen en ljuslykta eller grön växt som dekoration.  

 

Jag fann inga hjälpmedel i miljön som kan vara en förutsättning för att alla ele-

ver ska kunna ägna sig åt läsning, annat än att det fanns möjligheten att dela 

upp eleverna under deras egna, tysta, läsning. Se bilaga 6 för fotografier av mil-

jöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning. 

4.2.3 Är läsning viktig?  

En indikator på att skolan betraktar läsning som något viktigt var att det finns 

läshörnor på skolan och att litteratur presenterades för eleverna i flertalet 

klassrum. På väggarna i klassrummen hängde elevernas arbeten men inget av 
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detta kunde jag via observation koppla till läsning. I biblioteket hängde det 

uppe en tavla med ”Våra boktips” där elever skrivit bokrecensioner för att 

tipsa andra om vad de kunde läsa härnäst. På väggarna i korridoren hängde 

det olika inspirationstexter vilket hjälper till med att bygga en textrik miljö för 

eleverna. På väggarna i korridoren stod det texter som exempelvis: ”Olika är 

bra, tillsammans är vi starka”.  

 

På bordet i ett klassrum låg det en höstlovsutmaning som jag antar hade delats 

ut till eleverna innan de gick på lov. I denna höstlovsutmaning var uppdra-

gen: ”Be någon läsa för dig”, ”Lyssna på en ljudbok”, ”Besök ett biblio-

tek”, ”Läs högt för någon”, ”Läs en serietidning” och dylikt. Detta ser jag som 

att skolan betraktar läsning som något av värde. I ett klassrum hängde det 

uppe olika saker att tänka på för att ge arbetsro till sina klasskamrater. Jag tän-

ker att detta visar att de på skolan värdesatte att respekt för varandra och det 

innehåll som skulle läras ut var tillräckligt viktigt för att vi ska ha gemen-

samma förhållningsregler. I ett klassrum såg jag på elevernas arbetsschema att 

både egen, tyst, läsning och högläsning var schemalagda aktiviteter. 

 

Avslutningsvis hittade jag en variant av läsfixarna i två stycken klassrum som 

var till för att stötta elever och hjälpa dem att utveckla olika förmågor när de 

läser. De förmågor som fokuserades på denna skola med hjälp av läsfixarna 

var: ”Spågumman Julia förutspår och ställer hypoteser.”, ”Cowboy-Jim med 

lasso fångar in det viktigaste.”, ”Fröken detektiv reder ut otydligheter.” 

och ”Frågeapan ställer frågor.”. Se bilaga 7 för fotografier av indikationer i sko-

lans fysiska miljö som visar på att skolan anser att läsning är viktig.  

4.3 Skola 3 

På skola 3 fick jag först en guidad tur av en av skolans fritidspedagoger för att 

sedan få gå runt och undersöka alla skolans klassrum själv. Skolan hade års-

kurs F–5 med två klasser av varje. Fritidspedagogen berättade att de hade 

schemalagda lästider i alla klasser och att de även arbetade med något som 

kallas för arbetsschema där läsning var med som en punkt. De arbetade i speci-

ella läsgrupper som brukade sitta utanför klassrummet i soffor som stod i kor-

ridorerna.  

4.3.1 Tillgängliggjord litteratur 

Skola tre presenterade litteratur i ett klassrum och i ett anslutande grupprum. I 

grupprummet fanns det bilderböcker, serietidningar och faktaböcker i en bo-

klåda på hjul. I klassrummet såg jag en bokhylla där det låg blandad skönlitte-

ratur och läromedel presenterade för elever att ta och läsa. Flertalet av dessa 

böcker var av äldre slag och de flesta böckerna hade slitna pärmar. I några 

klassrum fanns läromedlet ”Stjärnsvenska” från förlaget Liber vilket är nivå-

läseböcker med läsförståelsefrågor i slutet av boken. Nivåläseböckerna stod 

antingen i en bokhylla så att elever kunde ta dem själva eller vid lärarens kate-

der högt upp på små hyllor. Se bilaga 8 för presenterad litteratur i klassrum.   
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Skolans rektor berättade för mig när vi bokade in mitt besök att skolan har en 

skolbibliotekarie ½ dag i veckan som finns där för att stötta eleverna i val av 

litteratur. På golven i skolbiblioteket stod boklådor, med och utan hjul, med 

bilderböcker vilka var sorterade efter författare A-Ö. Det var enkelt att botani-

sera sig bland bilderböckerna. I direkt blickfång när jag klev in i skolbiblioteket 

såg jag ett ställ som gick att snurra runt med skylten ”Nya böcker”. Detta var 

välfyllt och jag såg flertalet nyutgivna böcker i stället. Det fanns även många 

bokhyllor fyllda med böcker för olika ålderskategorier och teman. I dessa bok-

hyllor sorterades böckerna efter teman så som: ”Sport och lekar”, ”Naturveten-

skap”, ”Dinosaurier” etcetera. Detta möjliggjorde för elever att enkelt hitta en 

bok i den kategori de var sugna på, men inte för att finna litteratur utifrån en 

författare som de uppskattade. Den möjligheten fanns dock bland bilderböck-

erna. Se bilaga 8 för presenterad litteratur i skolbiblioteket. 

4.3.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läs-
ning 

I ett klassrum stod det två stycken fåtöljer. I de övriga klassrummen fanns det 

inga soffor men utanför varje klassrum fanns det antingen i korridoren eller i 

ett grupprum en soffa. Med andra ord hade varje klass minst en soffa att tillgå. 

I anslutning till ett klassrum befann sig ett grupprum som hade ljuddämpande 

gardiner, ljuddämpande bord och avskilda platser för arbete som skildes åt av 

skärmar. Ovanför varje bord var det en lampa som eleverna kunde tända för 

att få bra belysning när de arbetade. I grupprummet fanns det även en stor 

skinnsoffa, det rummet gav med andra ord goda möjligheter att dela upp ele-

ver för enskildhet men även för en bekväm sittplats. I anslutning till ett annat 

klassrum fanns det en läshörna med en soffa, ett litet bord och en boklåda med 

bilderböcker, serietidningar och faktaböcker. Bredvid andra klassrum fanns 

det små arbetsbord med tillhörande trästolar med fotstöd för möjlighet att dela 

upp eleverna. I vissa klassrum hängde det hörselkåpor både på enskilda plat-

ser och på väggen för alla att ta del av. Endast förskoleklassen hade samlings-

mattor i klassrummen. I skolbiblioteket fanns det en stor hörnsoffa och ett ar-

betsbord med 8 sittplatser. Se bilaga 9 för miljöns förutsättningar för elevers 

egna, tysta, läsning. 

4.3.3 Är läsning viktig?  

I två klassrum hängde elevalster på väggarna där det i det ena klassrummet 

var faktatexter och det andra elevalster som berörde karaktärer ur böcker. Att 

eleverna arbetat med karaktärer ur böcker och uppmärksammat dessa genom 

en uppgift som hängts upp på väggen indikerar att läsning är något värdefullt. 

På whiteboarden i ett klassrum hängde en samling med elevers småtexter gäl-

lande novemberlovet. I majoriteten av klassrummen var det bokstavsväggar 

uppe, antingen på en tavla eller längs med taklister. I några klassrum satt det 

texter uppe som kunde användas som en guide för elever i deras skrivande. 

Detta gällande bland annat användningen av skiljetecken, ord du kan använda 

för att börja en mening, hur en berättelse är uppbyggd, ordklasser etcetera. 
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Även denna skola hade läsfixare på väggarna i flera klassrum vilket kan be-

tyda att eleverna kontinuerligt arbetar med de olika förmågorna som dessa 

står för när de läser. Denna skola hade fem stycken läsfixare uppe som berörde 

samma förmågor som de som Skola 1 hade uppsatta.  

 

Det hängde citat på väggarna på skolan, både i korridorer och i klassrum, och 

andra uppmuntrande texter som relaterade till lärande. Ett citat var från en 

bok av Astrid Lindgren om Pippi Långstrump och detta löd så här: ”Det har 

jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!”. Det fanns även språkrelate-

rade texter med budskapet att alla språk är ett språk som du kan lära dig något 

på eller av. Texterna på väggarna hjälpte till med att bygga en textrik miljö. På 

denna skola såg elever text på väggarna lite överallt vilket ger indikatorn att 

skolan anser att skriven text är något av värde. Se bilaga 10 för fotografier av in-

dikationer i skolans fysiska miljö som visar på att skolan anser att läsning är 

viktig.  

4.4 Skola 4 

På denna skola fick jag undersöka miljön själv och jag fick ingen guidad tur. 

Skolan är en F–9 skola med två av varje klass. Jag undersökte den fysiska läs-

miljön för årskurs F–3 för att avgränsa.  

4.4.1 Tillgängliggjord litteratur 

På denna skola skyltade de litteratur genomgående i alla klassrum som jag ob-

serverade. I båda förskoleklasserna och i den ena årskurs 1:an använde de sig 

av tavellister. Böckerna var lättillgängliga för eleverna i samtliga klassrum. På 

morgonen när jag kom till förskoleklasserna för att fotografera miljön skulle 

eleverna snart komma in och läsa. Därför hade läraren lagt fram några extra 

böcker på samlingsmattan för elever att läsa. I båda årskurs 2:ornas klassrum 

skyltades böcker utifrån temat författare. Exempel på författare var: Astrid 

Lindgren, Martin Widmark, Maria Gripe, Sören Olsson och Anders Jacobsson. 

I övriga rum som inte användes som klassrum fanns det också litteratur. An-

tingen i bokhyllor, på fönsterbräden eller på tavellister. Se bilaga 11 för littera-

tur presenterad i klassrum. 

 

Jag besökte denna skola precis innan höstlovet. Skolan hade inrett skolbiblio-

teket och skyltade litteratur efter ett aktuellt tema, nämligen Halloween. Direkt 

när jag gick in i skolbiblioteket fångades min blick av ett ställ som gick att 

snurra som var fyllt med böcker där det på skylten stod att temat var ”Läs-

kigt”. I taket hängde spöken och överallt i bokhyllor hängde låtsasspindelväv. 

I bokhyllorna fanns det små bokställ som även de skyltade böcker efter temat. 

Det satt även några skelett i bokhyllorna och spindlar var placerade här och 

var. Det mesta av pyntet var tillverkat av elever. Skolbiblioteket var i övrigt or-

ganiserat så att bilderböcker stod i en boklåda på ben där det var enkelt att bo-

tanisera sig bland utbudet. Utbudet av bilderböcker var inte stort på denna 

skola. Det fanns tre bokhyllor med Hcf-böcker vilket är böcker riktade till låg-

stadiet, fyra bokhyllor med Hcg-böcker riktade till mellanstadiet, en bokhylla 
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med faktaböcker och övriga bokhyllor med litteratur för äldre elever på skolan. 

All litteratur var sorterad i bokstavsordning efter författarens efternamn. På 

grund av detta var det enkelt att finna böcker av samma författare. Eftersom 

att skolan hade inrett skolbiblioteket och skyltade efter ett tema tänker jag att 

detta kan vara vanligt förekommande. Detta innebär då att skolan både sorte-

rar sitt bibliotek efter författare och tema. Se bilaga 11 för litteratur presenterad 

i skolbiblioteket.  

4.4.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läs-
ning  

I förskoleklassen och årskurs 1 fanns det samlingsmattor där eleverna kunde 

sitta och läsa. De flesta klassrummen på skolan hade ljuddämpande bord, ljud-

gardiner och tygklädda sittplatser där stolarna gick att ”gunga” på. Förskole-

klassen hade trästolar utan tygklädsel, dessa hade fortfarande ett ”gung” i sig 

och fotstöd. Alla klassrum hade taktila hjälpmedel för att hjälpa till med fokus. 

I de flesta klassrum såg jag luftfyllda sittkuddar med taggar på tillgängliga för 

några elever per klass att sitta på. I vissa klassrum fanns det även hörselkåpor. 

För förskoleklassen och årskurs 1 fanns det möjlighet att dela upp gruppen då 

det var grupprum i anslutning till klassrummen vilka var pyntade med dukar 

och gröna växter vilket gav en ökad trevnadskänsla. I årskurs 2 fanns det ar-

betsplatser längst bak i klassrummen med skärmar för att avgränsa arbetsplat-

serna. Där satt elever och parläste under min observation, två och två läste till-

sammans. Årskurs 3 hade en soffa och ett runt bord med 6 extra sittplatser 

längst bak i båda klassrummen. I korridoren utanför årskurs 2 och 3:s klassrum 

stod det små runda bord med två mjuka sittpallar vid varje. Några grupprum 

var tillgängliga men dessa låg inte i direkt anslutning till klassrummen. Se bi-

laga 12 för fotografier med exempel ur miljön. 

4.4.3 Är läsning viktig?  

I skolans korridorer fanns det många elevalster av blandad karaktär. Det som 

var relaterat till svenska som jag fann var: faktatexter, bokrecensioner och be-

rättelser. Faktatexterna som hängde uppe handlade om olika författare där jag 

kände igen många från de böcker som var skyltade i årskurs 2:s klassrum. För-

skoleklasserna arbetade även med månadens författare där en bild på författa-

ren och kort fakta om denna stod inramade på ett litet bord.  

 

I alla klassrum satt det uppe bildstöd på väggarna med dagens schema där det 

var schemalagd lässtund för eleverna och högläsning i varje klass. Detta visar 

för eleverna att läsning är värdefullt då det två gånger per dag var schemalagd 

läsning. I förskoleklassens klassrum satt det uppe bokstavsväggar och på 

pennburkar, sopsortering, toaletten och många fler ställen satt det uppe texter 

som beskrev vad det var för rum eller vad för saker som skulle förvaras vart. 

Eleverna möter med andra ord text överallt i förskoleklassen. Hela skolan var 

noga skyltad där det utanför varje rum stod vad rummet var till för. Se bilaga 

13 för fotografier med indikationer på att skolan ser läsning som något viktigt.  
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4.5 Skola 5 

På skola 5 fick jag en guidad tur av en resurspedagog som följde med mig hela 

tiden när jag observerade och fotograferade miljön. Skolan hade årskurs F–3 

men jag såg inte alla klassrum då det pågick fritidsverksamhet i vissa under ti-

den jag var där. På grund av detta såg jag 4 stycken klassrum.  

4.5.1 Tillgängliggjord litteratur 

I alla klassrum fanns det korgar eller plastlådor med litteratur. I ett klassrum 

stod det även en blandning av kapitelböcker och lättlästa böcker presenterade 

på sidan av lådorna. I ett klassrum låg det läromedel med läseböcker till ele-

verna synligt på en hylla. Se bilaga 14 för litteratur presenterad i klassrum.  

 

I skolbiblioteket presenterades böcker på tavellister med rubriken ”Nyheter”. I 

en bokhylla presenterades även ”Nya lättlästa böcker” och ”Nyheter för de 

yngsta”. Skolan hade många bilderböcker som inte var sorterade efter någon 

specifik ordning, men då de stod i boklådor var det enkelt att bläddra bland 

dem och se omslagen. Böckerna i bokhyllorna var sorterade efter författarens 

efternamn på ena sidan i skolbiblioteket, på andra sidan var de sorterade efter 

genre eller tema så som: ”Faktaböcker”, ”Fabler” etcetera. Det fanns även ett 

ställ med serietidningar. Se bilaga 14 för litteratur presenterad i skolbiblioteket. 

4.5.2 Miljöns förutsättningar för elevers egna, tysta, läs-
ning  

Elevernas stolar var stumma och tillverkade i plast eller trä och de flesta stolar 

hade fotstöd. Det fanns en läshörna utanför ett klassrum med en soffa, ett bord 

och en trästol med fotstöd. I skolbiblioteket stod det en soffa att sitta i nedanför 

presenterade ”Nyheter”. Det fanns extra arbetsplatser utanför två klassrum 

med bord där elever kunde sitta och arbeta vilket gav möjligheten att dela upp 

eleverna. Ett rum var ett extra klassrum och i detta fanns det en soffa. Se bilaga 

15 för fotografier med exempel.  

4.5.3 Är läsning viktig?  

I alla klassrum satt det bokstavsväggar uppe och texter med klassens egna reg-

ler där vad som var godkänt respektive icke godkänt beteende stod i skrift. På 

toalettdörren och ovanför toaletten satt det uppe instruktioner hur du skulle gå 

till väga där inne. En klass på skolan hade skrivit en egen presentation om sig 

själv med en bild på barnet som de satt ovanför deras platser där de hängde 

sina kläder i kapprummet.  

 

I ett klassrum träffade jag en lärare som berättade att årskurs 3 läste för årskurs 

1 en gång i veckan i 30–40 minuter. Läraren berättade även att lärarna i årskurs 

3 lästränar tillsammans med elever varje dag under en schemalagd lässtund. 

Jag fick även information om att skolan hade ett läsprojekt varje år. Där sam-

lade de också lästa sidor och när eleverna uppnått ett utsatt mål så fick de göra 

något roligt tillsammans. I årskurs 3 förde de läslogga hela året.  
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I skolbiblioteket hängde det uppe en poster med läsande barn som kan fungera 

som en förebild för elever. Det hängde även uppe en liten instruktion gällande 

hur du hittar en bok som är på rätt läsnivå för dig. På dörren till skolbiblioteket 

fanns det sammanfattande texter som beskrev olika serier med läseböcker som 

tips för eleverna. Det satt även uppe någon tidningsartikel som handlade om 

en bokserie. Alla dessa bokserier kunde jag hitta i skolbiblioteket. Se bilaga 16 

för fotografier ur miljön som ger indikationen att skolan ser läsning som något 

viktigt.  

4.6 Skola 6 

Efter telefonsamtal bad skolans rektor mig att ringa upp nästkommande vecka 

för att boka in en dag där någon anställd på skolan kunde visa mig skolans fy-

siska läsmiljö. Rektorn berättade att skolan inte hade mycket att visa upp då 

den endast hade en bokvagn att tillgå på en tvåparallellig F-9-skola, men att 

det kunde vara bra för min studie att få se hur det kan se ut på olika skolor. 

Rektorn svarade aldrig igen trots flera försök till kontakt.  

 

Då jag under min forskning har funnit att tillgången till ett skolbibliotek enligt 

lag ska finnas har jag funderat om det är anledningen till att jag inte fick kon-

takt igen. Händelsen har definitivt väckt mitt intresse för hur eftersatt skolans 

läsmiljö möjligtvis är i övrigt. Skolan är en friskola med en specifik inriktning 

och det skulle vara spännande att kontakta fler skolor inom samma koncern 

och fråga om hur deras fysiska läsmiljö ser ut.   
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5 Diskussion 

Jag har i resultatdelen på detta självständiga arbete svarat på frågeställningen: 

”Hur kan skolor främja läslust i den fysiska miljön?” genom att förklara vad jag 

observerat på skolorna och visat fotografier med exempel ur miljön. I sökandet 

efter de faktorer i den fysiska miljön som främjar läslust utgick jag från olika 

forskningsfrågor som jag i denna diskussionsdel kommer att förtydliga utifrån 

det som är skrivet i resultatet. På så vis kopplar jag teori till praktik.  

 

Presenteras litteratur i miljön på ett sätt som gör att den blir lättillgänglig för elever?  

Om det inte finns en mängd litteratur som är lättillgänglig för eleverna och på 

en lämplig nivå för dem tros det ska ha en negativ inverkan på elevers läslust 

(Chou et al., 2016, s. 81–83). Alla skolor förutom skola 3 hade skyltad litteratur i 

antingen alla, eller i princip alla klassrum. I vissa klassrum på skolorna befann 

sig litteratur för högt upp för att det skulle vara enkelt för eleverna att när som 

helst ta en bok och läsa, på andra skolor stod litteraturen i bokhyllor i exempel-

vis korgar vilket skulle göra det enkelt att ställa fram litteratur men att den då 

inte alltid är lättillgänglig. I vissa klassrum presenterades litteraturen i bokhyl-

lor på elevernas nivå och i andra på tallrikshyllor och tavellister för enkel åt-

komst. Skola 4 var den enda skolan som genomgående i alla klassrum hade lät-

tillgänglig litteratur som var tydligt presenterad för eleverna, skyltade efter 

tema enligt Chambers modell (2014, s. 30–35) men även bara uppställda böcker 

som var lättåtkomliga.  

 

Enligt Körling (2012, s. 57f) är det en bibliotekaries roll att stötta elever i att finna 

litteratur som passar dem och att lära elever hur de kan hitta själva i biblioteket. 

Den enda skola som jag fick veta hade en skolbibliotekarie var skola 3 som hade 

den ½ dag/vecka. Jag observerade alla skolbibliotekens sortering för att se om 

dessa var sorterade på ett sätt för att litteraturen skulle vara lättillgänglig och 

enkel att hitta utan en bibliotekaries hjälp. Skola 1 och 3 hade sorterat böckerna 

efter genre, det som skiljde sig åt mellan dessa var att skola 1 hade sina bilder-

böcker osorterade i boklådor som var enkla för eleverna att botanisera sig bland. 

Skola 3 hade sorterat sina bilderböcker efter författarens efternamn men också 

där i boklådor så det var enkelt att bläddra och titta, övrig litteratur var sorterad 

efter genre och tema. Skola 2, 4 och 5 hade osorterade bilderböcker i sina skol-

bibliotek men dessa stod i boklådor på golvet så det var enkelt för eleverna att 

se utbudet.  

 

Bokskyltningar efter tema så som nya böcker, veckans författare och böcker med 

gemensamma nämnare kan bidra till läslust (Chambers, 2014, s. 29–35). Skola 2, 

3 och 5 presenterade ny litteratur som kommit till biblioteket vilket förenklade 

för elever att hitta något nytt. Skola 2 och 4 sorterade övriga biblioteket efter 
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författares efternamn. Dock hade skola 4 inrett sitt skolbibliotek efter ett Hallo-

ween-tema och presenterade böcker i ett eget ställ och i bokhyllorna i biblioteket 

med temat ”Läskigt”. Skola 5 hade på ena sidan av skolbiblioteket sorterat 

böcker efter genre och tema, och andra sidan av skolbiblioteket var sorterat efter 

författarens efternamn. Jag anser att alla fem observerade skolbibliotek hade 

lyckats att skapa skolbibliotek där litteratur var lättillgänglig. De bibliotek som 

jag ansåg att böckerna var enklas att bara gå in, hitta en bok och direkt läsa var: 

skola 1, 4 och 5. Detta då de var mycket öppna bibliotek som gav intrycket av 

att vara tydligast sorterade för att ett barn endast ska kunna gå in och bli lockad 

att ta en bok som var presenterad för dem. Körling (2012, s. 57f) menar att ett 

skolbibliotek är ett passande ställe för elever att diskutera litteratur och utforska 

dess författare och illustratörer tillsammans. Jag anser att skolbibliotek 1, 4 och 

5 lämpade sig bäst för detta också då det var en inbjudande miljö.  

 

Ger miljön förutsättningar för elevers egna, tysta, läsning? och Finns det hjälpmedel i 

miljön vilket ökar förutsättningen för att alla elever ska kunna tillägna sig läsning?  

Evanshen (2012, s. 182) menar att om det finns sköna sittplatser med kuddar, 

blommor på borden och att det finns möjligheten att dela upp elever så har du 

börjat utveckla skolans fysiska miljö på ett positivt sätt. Skola 1–5 hade möjlighet 

till sköna sittplatser och möjligheten att dela upp sina elever där de kunde få 

sitta vid antingen extra arbetsbord, i soffor, läshörnor, deras bekväma sittplatser 

i klassrummet eller på samlingsmattor. Alla klassrum jag observerade hade möj-

ligheten att dela upp eleverna i anslutande rum, alternativt hade stora klassrum 

där uppdelning var möjlig även där. Skola 1, 2 och 4 hade dukar och växter på 

extraborden vilket skapade är trevlig miljö. Alla skolor hade kuddar i minst en 

soffa som fanns på skolan.  

 

Skollagen statuerar att alla elever ska ledas och stimuleras efter deras behov i 

sin lärandeprocess och personliga utveckling för att på så vis kunna nå sin 

högsta potential utefter lärandemålen vi har i skolan (Sverige, 2018, s. 33). Uti-

från detta har jag kollat vilka förutsättningar förutom möjlighet att dela upp 

grupper som skolmiljöerna har haft. Som tidigare nämnt har alla de observerade 

skolorna haft möjligheten att dela upp eleverna vilket i sig är en förutsättning 

för att alla elever ska kunna tillägna sig läsning. Utöver detta hade skola 1 hör-

selkåpor och gemensamma läsregler i vissa klassrum för eleverna att förhålla sig 

till. Skola 3 hade ett rum med ljudgardiner, ljuddämpande bord och avskilda 

platser för arbete som skildes åt av skärmar. Dessa hade en egen lampa ovanför 

varje arbetsplats. Många klassrum hade även hörselkåpor tillgängliga för ele-

verna. På skola 4 hade de flesta klassrummen på skolan ljuddämpande bord, 

ljudgardiner och tygklädda, mjuka, sittplatser på stolar med ”gung” i. Alla 

klassrum hade lådor med taktila hjälpmedel i som elever kunde klämma och 

känna på för att bibehålla fokus. De flesta klassrum på denna skola hade även 

luftfyllda sittkuddar med taggar på ena sidan tillgängliga för några elever per 

klass att sitta på. I vissa klassrum fanns det hörselkåpor för eleverna och i två 

klassrum fanns det arbetsplatser bakom skärmar som skapade ett rum i rummet 

för extra enskildhet på mjuka sittpallar.  
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Befinner sig eleverna i en textrik miljö? 

En faktor som främjar läslust är om elever befinner sig i en textrik miljö (Hult-

gren et al., 2017, s. 3f). På skola 1–5 fanns det litteratur och på alla skolor hängde 

arbeten och texter på väggarna, i olika stor utsträckning. På flertalet skolor 

hängde det inspirerande citat eller instruktionstexter på väggarna utöver elever-

nas egna alster. Efter mina observationer vill jag påstå att alla elever befann sig 

i en textrik miljö utifrån tillgängliggjord litteratur, bildstöd med instruktionstex-

ter, elevalster på väggarna utifrån olika teman, citat, bokstavsväggar och övriga 

instruktionsplanscher. Utöver det observerade i deras fysiska miljö tänker jag 

att eleverna även möter flera olika typer av text i undervisningen.  

 

Ger något i skolmiljön indikatorn att läsning är värdefullt? och Finns det specifika plat-

ser för läsning i skolmiljön? 

Evanshen (2012, s. 182) förklarar hur skolor kan visa sin lärkultur genom att 

sätta upp bilder på väggarna med exempel som kan agera föredöme för elever. 

Skola 5 hade en plansch som föredöme från förlaget ”En bok för alla”, se bilaga 

16, och i en av Skola 1:s läshörnor hängde det uppe en gubbe som läste ur en 

bok som det stod ”Storläsning” på och planscher på väggarna som beskrev hur 

du ska vara en smart läsare, se bilaga 4. Flertalet skolor hade uppsatta bokrecens-

ioner i bland annat skolbiblioteken för att tipsa andra elever om olika bokserier 

och författare etcetera. Detta anser jag visar att läsning är något som ses som 

värdefullt på skolan och att även detta kan föregå som exempel på att många 

elever på skolan läser och tipsar om böcker. Det tänker jag bidrar till att bilda en 

gemenskap kring läsningen.  

 

Huruvida läsbelöningar är något som påverkar elevers läslust positivt eller inte 

kunde jag inte finna, men jag tänker att så länge syftet med läsbelöningarna är 

tydligt för eleverna går det att se ur ett formativt perspektiv. Detta grundar jag 

i det Harrison och Howard (2013, s. 14f) nämner gällande att involvera elever i 

deras lärprocess genom att synliggöra syftet med något vilket hjälper elever att 

utveckla sitt självförtroende inom ämnet och deras motivation. Både skola 1 och 

5 använde sig av läsbelöningar där de samlade minuter och sidor som eleverna 

läst för att sedan ge dem en belöning för ett bra arbete.  

 

Hultgren et al. (2017, s. 1) menar att när en skola har specifika platser för läsning 

så visar det för eleverna att läsning är något som är värde- och betydelsefullt. 

Kragh-Müller (2012, s. 55-59) förklarar att i en god lärmiljö med läshörna kan 

sittplatser för elever vara i form av en matta, stolar eller en soffa. Även Chou et 

al. (2016, s. 94f) visar i sin forskning hur en specifik läsplats med tillgängliggjord 

litteratur kan främja läslust och höja elevers självförtroende för sig själva som 

läsare. Fatheddine (2018, s. 56-59) nämner hur läslust och lustfylld läsning påstås 

vara en helhetsupplevelse vilket förutsätter att kroppen till stor del är delaktig 

vilket Hultgren et al. (2017, s. 6) styrker. Alla skolor hade specifika läsplatser i 

form av läshörna eller genom att skapa ett rum i rummet i användning av sam-

lingsmatta som läsplats, för samlingsmattan se bilaga 12. Den skolan som hade 
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färst specifika läsplatser var skola 4. Dock hade denna skola mycket bättre 

grundförutsättningar i sin miljö utifrån att skolan hade ljuddämpande bord och 

ljudgardiner i de flesta klassrum och att elevernas vanliga sittplatser var stolar 

med mjuka sittdynor. Skolan hade även taktila hjälpmedel och extra sittkuddar 

vilket jag inte kunde finna på de andra skolorna. De taktila hjälpmedel som sko-

lan hade kopplar jag till det Theilmann och Madsen (2012, s. 108) skriver gäl-

lande att elever är i behov av olika anpassningar för att utvecklas så långt som 

möjligt. Jag tänker att om en elev är i behov av ett taktilt hjälpmedel för att fo-

kusera på läsning är det en förutsättning för att det barnet ska lyckas.  

 

Enligt en studie visade elever läslust till följd av schemalagd egen, tyst, läsning 

(Chou et al., 2016, s. 88). Heimer (2016, s. 15f) och Körling (2012, s. 29–31) nämner 

även hur schemalagd högläsning har en viktig funktion för ökad läslust och 

språkutveckling hos elever. Skola 1, 3, 4 och 5 hade schemalagda lästider på sko-

lan vilket visar att läsning är något som värdesätts. Jag fann inga tydliga indi-

kationer på att skola 2 hade schemalagda lässtunder, men skolan hade flertalet 

läshörnor vilket ändå är en indikation på att skolan värdesätter läsning.  
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6 Slutsats 

Alla de fem observerade skolorna i denna studie hade någon läslustfrämjande 

insats i sin fysiska skolmiljö i olika stor utsträckning. Jag tycker att det var väl-

digt spännande hur det skiljde sig i miljöerna där skola 1, 2, 3 och 5 var kommu-

nala skolor och skola 4 var en friskola. Friskolans klassrumsmiljöer hade bättre 

förutsättningar för att alla elever skulle kunna vara i klassrummet samtidigt i 

och med ljuddämpande bord, ljudgardiner, sköna sittplatser vid borden och tak-

tila hjälpmedel. Skola 6 var också en friskola och denna hade inte tillgång till ett 

skolbibliotek utan endast en bokvagn. Mellan de kommunala skolorna skilde 

det sig mycket åt från skola till skola hur litteratur presenterades, hur fräsch 

litteraturen var och hur miljön såg ut överlag trots att det var inom samma kom-

mun. Utifrån dessa resultat tänker jag att det i min fallstudie inte spelade någon 

roll om skolan var en friskola eller en kommunal skola, utan det som betydde 

något var vad skolorna hade valt att lägga sin skolpeng på. Med andra ord vad 

skolorna hade valt att satsa på. Denna tanke leder även vidare till att jag skulle 

vilja veta vad som har gett initiativet till utformningen av skolornas fysiska läs-

miljöer. 

 

Jag har två områden där tankar växt fram under mitt självständiga arbete. Det 

första är att det skulle vara intressant att i efterhand göra en mätning av elever-

nas läslust på respektive skola för att se hur stor påverkan den fysiska läsmiljön 

har. Har elever som går på de skolorna med fler läslustfrämjande inslag i miljön 

större läslust än de med färre läslustfrämjande inslag? Hur stor påverkan har 

miljön och hur mycket påverkar en möjliggörande vuxen i den befintliga miljön? 

Detta då jag inte fick möjligheten att se hur lärare arbetade med att stötta elever 

i val av litteratur, vilket också ska vara en läslustfrämjande insats i elevernas 

miljö. Det andra området är relaterat till skola 6 som var en friskola, utan tillgång 

till skolbibliotek, med en speciell inriktning där jag inte fick möjligheten att 

komma och observera skolan. Det skulle vara intressant att undersöka flertalet 

friskolor med speciella inriktningar för att se om deras läsmiljöer är eftersatta i 

och med bortprioriteringar för att hålla den bestämda inriktningen.  

 

Detta självständiga arbete har för mig varit väldigt intressant att genomföra och 

jag har nu fått se många praktiska exempel på hur skolor kan utforma en miljö 

som främjar läslust. Jag har förhoppningen att detta självständiga arbete kom-

mer att kunna påverka mina framtida elevers läslust på ett positivt sätt, och att 

det ska bidra till att de faktiskt vill läsa under våra schemalagda lässtunder.



 
 

  
 

37 

 

7 Referenser 

Ahlén, B. & Gustavsson, K. (2012). Hoppa in i böckernas värld!: om läsinlärning, 

lässtimulans och lästräning för barn och ungdomar. (10., omarb. uppl.). Lund: BTJ 

förlag. 

Chambers, A. (2014). Böcker inom och omkring oss. ([Ny utg.]). Stockholm: Gilla 

böcker. 

Chou, M-J., Cheng, J-C. & Cheng, Y-W. (2016). Operation Classroom Aesthetic Rea-

ding Environment to Raise Children’s Reading Motivation [Elektronisk resurs]. (s. 81–

97)  

Evanshen, P. (2012). Goda lärmiljöer i skolan. I Kragh-Müller, G., Ørsted Ander-

sen, F. & Veje Hvitved, L. (red.). Goda lärmiljöer för barn (s. 173–187). (1. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Fatheddine, D. (2018). Den kroppsliga läsningen: bildningsperspektiv på litteraturun-

dervisning. Diss. (sammanfattning) Karlstad: Karlstads universitet, 2018. Karl-

stad.  

Gibbs, G.R. (2018). Analyzing qualitative data. (Second edition). Los Angeles: 

Sage Publications Ltd. 

Harrison, C. & Howard, S. (2013). Bedömning för lärande i årskurs F-5: inne i ”the 

primary black box”. (2. Uppl.). Stockholm: Liber. 

Heimer, M. (2016). Högläsning: läsutveckling från teori till handledning. (1. uppl.) 

Stockholm: Gothia fortbildning. 

Hultgren, F., Johansson, M. & Bjur, L. (2017). Läsmiljö [Elektronisk resurs] Att skapa 

rum för läsande. Stockholm: Skolverket. 

Johansson, M. & Hultgren, F. (2017). Didaktik för fri läsning [Elektronisk resurs]. 

Stockholm: Skolverket.   

Jönsson, K. (2016). Läsning och skrivning som sociala praktiker. I Axelsson, M. 

& Jönsson, K. Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i 

förskola och skola (s. 92–118). (2., uppdaterande uppl.) Stockholm: Liber. 

Kragh-Müller, G. (2012). Ögat hoppar över muren – om pedagogiken i Reggio 

Emilia. I Kragh-Müller, G., Ørsted Andersen, F. & Veje Hvitved, L. (red.). Goda 

lärmiljöer för barn (s. 39–60). (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Kåreland, L. (2013). Barnboken i samhället. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=EJ1086186
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1173299
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1173355


38 

 

Körling, A. (2012). Den meningsfulla högläsningen. (1. uppl.) Stockholm: Natur & 

kultur. 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. 

(3., utök. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Löthagen, A. & Staaf, J. (2009). Skön litteratur: vägar till läslust och språkutveckl-

ing. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Marx Åberg, A. (2016). Meningsfulla möten med litterära texter – Läsning bor-

tom läsförståelse. I Eriksson, K.L. Möten med mening: ämnesdidaktiska fallstudier i 

konst och humaniora (s. 155-171.). Lund: Nordic Academic Press.  

McTague, B. & Abrams, B. (2012). Access to Books: A Scaffolded Program Creates 

Readers [Elektronisk resurs]. 

Punch, K.F. & Oancea, A. (2014). Introduction to research methods in education. 

London: Sage publications Ltd.  

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2017) 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011: reviderad 2019. (Sjätte upplagan). [Stockholm]: Skolverket.  

Sverige. (2018). Skollagen (2010:800: med lagen om införande av skollagen 

(2010:801). (Nionde upplagan). Stockholm: Norstedts juridik.  

Theilmann, R. & TH. Madsen, B. (2012). En hållbar naturpedagogik – om pro-

jekt Mariendal. I Kragh-Müller, G., Ørsted Andersen, F. & Veje Hvitved, L. 

(red.). Goda lärmiljöer för barn (s. 101–120). (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Westlund, B. (2017). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse: fk-års-

kurs 3. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.  

 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ955049&site=ehost-live


 

 
 

 
Bilaga 1. Missivbrev  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Skola 1 – Tillgängliggjord litteratur 

Litteratur presenterad i klassrum 

 

 

Litteratur presenterad i biblioteket 

 

 

 



 

Bilaga 3. Skola 1 – Miljöns förutsättningar för elevers 

egna, tysta, läsning 

  

 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Skola 1 – Är läsning viktig?  

 

 

 

 
 



 

Bilaga 5. Skola 2 – Tillgängliggjord litteratur 

Litteratur presenterad i klassrum 

 

 
 

Litteratur presenterad i skolbiblioteket 

 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 6. Skola 2 – Miljöns förutsättningar för elevers 

egna, tysta, läsning 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7. Skola 2 – Är läsning viktig?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 8. Skola 3 – Tillgängliggjord litteratur 

Litteratur presenterad i klassrum 

 

 
 

Litteratur presenterad i skolbiblioteket 

 

 



 

 

Bilaga 9. Skola 3 – Miljöns förutsättningar för elevers 

egna, tysta, läsning 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 10. Skola 3 – Är läsning viktig?  

 

 

 
 



 

Bilaga 11. Skola 4 – Tillgängliggjord litteratur 

Litteratur presenterad i klassrum 

 

 

 
 

Litteratur presenterad i skolbiblioteket 

 



 

Bilaga 12. Skola 4 – Miljöns förutsättningar för elevers 

egna, tysta, läsning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 13. Skola 4 – Är läsning viktig?  

 

 

 

 



 

Bilaga 14. Skola 5 – Tillgängliggjord litteratur 

Litteratur presenterad i klassrum 

 

 
 

Litteratur presenterad i skolbiblioteket 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 15. Skola 5 – Miljöns förutsättningar för elevers 

egna, tysta, läsning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 16. Skola 5 – Är läsning viktig?  

 

 

 

 


