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Förord 

Intresset för att skriva detta arbete uppkom under vår praktik och vårt utvecklingsarbete. Vi 

fick då syn på att det inte fanns någon läsmiljö i klassrummet och vi upplevde det som att 

eleverna satt vid sina bänkar och läste en bok. Detta synliggjorde en negativitet hos eleverna 

kring läsning och vi valde då i vårt utvecklingsarbete att låta elever få en valfrihet kring var 

de ville sitta och majoriteten av eleverna lade sig ner på golvet eller satte sig i en liten vrå. 

Därför vill vi med detta arbete ta reda på vilket sätt lärare kan arbeta för att skapa en god 

fysisk läsmiljö som väcker elevernas läslust. Vi kommer fokusera på problematiken ur ett 

elev- och ett lärarperspektiv eftersom det krävs ett samarbete mellan båda parterna om en god 

fysisk läsmiljö ska uppnås. Vi har skrivit detta arbete tillsammans och hjälpts åt med varje del 

och haft ett gott samarbete hela vägen.  

 

Tack till våra handledare Anders Nilsson och Ole Olsson för hjälpen vi har fått under arbetets 

gång. Tack till vår handledningsgrupp för den feedback vi har fått som har lett till utveckling 

och förbättring av vårt arbete. Vi vill även tacka alla som har deltagit i våra intervjuer och vår 

enkät, ni har gjort det möjligt för oss att utför denna studie.  

 

Ida Nord och Sofia Henriksson  
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Inledning 

Vi är ständigt omgivna av någon form av skrift, allt från skyltar till böcker, vilket gör att vi 

varje dag läser någonting. I vårt samhälle är läsning en vardagsaktivitet och att det skulle gå 

en dag utan läsning är otänkbart (Taube & Fredriksson, 2012:15). Därför är det bestämt att i 

detta examensarbete undersöka hur en god fysisk läsmiljö ser ut ur ett elev- och 

lärarperspektiv. En god läsmiljö enligt oss definieras som en miljö som stimulerar elevernas 

läsintresse och en miljö som är behaglig för eleverna under deras läsning. En god läsmiljö är 

en miljö som tydligt synliggöra läsandet såsom att det finns böcker framme exempelvis i en 

hylla eller i ett fönster. Enligt Chambers (2015:25-26) definieras en god läsmiljö som är en 

plats där all fokus är på läsningen och det kan vara exempelvis en läshörna eller läsrum. På 

denna plats kan eleverna sitta ostört och endast fokusera på boken och läsningen. Ekström 

(2004:39-40) benämner en god läsmiljö liknande där det ska finnas en plats där eleverna kan 

njuta av sin läsning. Eleverna ska kunna sitta bekvämt och belysning som passar dem. Det ska 

även vara en lugn miljö där det inte finns saker som kan störa eleverna.  

Med enkla metoder har lärare möjlighet att stödja intresset för läsning hos barn. Det handlar 

om att medvetet skapa en god läsmiljö som tydligt signalerar för eleverna vilket värde läsning 

har. För att göra detta möjligt är det viktigt att det finns böcker anpassade för eleverna och 

deras intresse, inte minst ett stort engagemang från vuxna (Kärnebro, 2019). Redan i tidig 

ålder har läsningen en betydelse för elevers språkutveckling och är en viktig del för deras 

fantasi och tankar (Skolverket, 2019). Brink (2014) menar att elevernas läsning är 

betydelsefull för deras framtid vilket gör det viktigt att intresset för läsningen utvecklas tidigt. 

Eleverna behöver få en förståelse för vad olika böcker kan erbjuda som exempelvis glädje, 

spänning och kunskap. Erbjuder läraren rätt bok till eleverna kan eleverna slappna av och 

känna ro. Läsning öppnar även upp för ny kunskap och ger ett utvidgat ordförråd vilket 

resulterar i ett mer utvecklat språk. Det är alltså viktigt att ta tillvara på elevernas läsförmåga 

och läsglädje redan under barndomen så de sedan kan bevara det resten av livet (Brink, 2014). 

 

Det finns olika faktorer som påverkar vår läsning och en är var vi läser någonstans. Var 

läsningen sker påverkar hur vi läser, det vill säga koncentration och plats spelar roll. En skön 

säng i jämförelse med en tågstation som myllrar av människor påverkar läsningen. En annan 

sak som också spelar roll i detta är valet av bok, vilket humör läsaren har, tidsaspekten och 

störningsmoment. Allt det här tillsammans påverkar oss och vår så kallade läsmiljö. För att 
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hjälpa barnen att skapa intresse och nyfikenhet av böcker är det viktigt med lärare som vet hur 

de skapar en underlättande läsmiljö (Chambers, 2015:13-14). Wallin (mars, 2019) lyfter fram 

begreppet flexibelt klassrum där klassrummet inte behöver se ut som det alltid har gjort med 

bänkar som står riktade mot tavlan. Istället kan stolarna tas bort och bytas ut mot exempelvis 

pilatesbollar och fåtöljer, på så sätt förbättras arbetsmiljön. Till följd av det flexibla 

klassrummet kan läraren se utifrån alla elevers behov och ge alla de förutsättningar de 

behöver. Alla elever är olika och för en del fungerar det med sin vanliga bänk och för andra 

passar det bättre med ett skönare och behagligare sätt. Det flexibla klassrummet skapar en 

inkluderande miljö. Därför behöver inte klassrummet se ut som det alltid har gjort utan här 

vågar lärarna göra förändringar för elevernas lärande.  

 

Sammanfattningsvis synliggörs ett problemområde om hur en läsmiljö kan skapas som är 

gynnsam för alla elever och som väcker elevers läslust. Som tidigare nämnts tycker många 

svenska elever att läsning är tråkigt och de har svårt att finna motivation. Det är därför viktigt 

att läraren ger förutsättningar till en god läsmiljö som ger utrymme till elevernas behov när 

det kommer till läsning. Den fysiska läsmiljön påverkar elevernas läsning, identifiering av en 

god läsmiljö är av vikt och hur lärare utformar den i klassrummet.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka uppfattningar om vad en god läsmiljö är och hur 

det främjar elevers läslust i ämnet svenska. Frågeställningarna som ska besvaras är: 

1. Vad innebär en god läsmiljö för elever respektive lärare?  

2. Vilka likheter och skillnader finns i innebörden av en god läsmiljö mellan elever och 

lärare?  

Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas centrala begrepp och dess definitioner.  

 

Läsningens betydelse 

Varför läser vi? Jo, läsning är en språklig aktivitet som kan uttryckas både i tal och skrift. 

Förmedlingen av ett budskap är vad syftet med tal och skrift är, det kan vara allt ifrån olika 

uppmaningar som ska göras eller tankar om exempelvis livet. Samtal med andra människor är 

vanligtvis anknutet till en situation samtidigt som det ges möjligheter till kommunikation med 
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människor som är på en annan plats är vad det skrivna språket öppnar upp för, exempelvis vid 

brev. Vanligtvis handlar läsning om en text och få förståelse för denna (Taube & Fredriksson, 

2012:16).  

 

Världen runtomkring oss försvinner när vi läser en bok som är bra. Det enda vi vill göra är att 

fortsätta läsa, trots att boken så småningom tar slut. Genom en sådan läsupplevelse försöker vi 

hitta en ny bok som ger oss samma känsla som den förra. En sådan läsupplevelse kan också 

innebära ett nytt betydelsefullt kapitel i barnens lärande (Nasiell, 2007:19). För att förstå en 

text är ett stort ordförråd en av de viktigaste förutsättningarna. Ett barn som ska lära sig läsa 

kan snabbt skapa ett ordförråd på ungefär 500 ord och anpassas texterna till elevernas 

ordförråd kommer läsningen utvecklas. Läs- och skrivutvecklingen kommer avstanna om inga 

nya och svårare ord introduceras (Nasiell, 2007a:10). Ett sätt för synliggörande av barns 

läsande kan ske genom bokform exempelvis när de vänder blad och återberättar vad de precis 

har läst. Barnets lärande kan också iakttas när det sker under tystnad med barnets läpprörelser.  

Det är viktigt med böcker och andra typer av texter som finns tillgängliga för barnen och på 

så sätt skapa intresse (Björklund, 2008:151).  

 

Nasiell (2007a: 8-10) lyfter något annat som spelar stor roll för barnen inom läsning. Här lyfts 

deras intressen, erfarenheter och förkunskaper fram som faktorer för barns läsning. Beroende 

på vem det är som läser kan texten ha olika innebörd samt uppfattas på ett särskilt sätt ena 

dagen och på ett annat sätt andra dagen. Detta är något vuxna ska försöka profitera vid 

läsningen. Läsförståelsen hos barnen går oftast lättare om de växer upp i en omgivning där 

läsning och skrivande är en glädjefylld del av vardagen. Har de också en bra lärare som ser 

läsning på ett positivt sätt samt om läraren har ett ordförråd som är stort bidrar detta på ett 

konstruktivt sätt. Ju mer elever övar på att läsa, desto lättare kommer det vara att förstå en text 

och så småningom tillsammans med den ökade erfarenheten kommer kapaciteten att ta till sig 

svårare texter öka.  

 

Sverige deltar i studien PIRLS som står för Progress in International Reading Literacy Study, 

där deras syfte är att få kännedom om elevers läsutveckling i ett internationellt jämförbart 

perspektiv. PIRLS undersöker inte bara elevernas kunskaper utan även deras attityd till 

läsning. Studien visar att en stor andel svenska elever inte tycker om att läsa. Elever som inte 

tycker om att läsa visar sämre resultat på PIRLS provet än de elever som tycker om att läsa 

(Skolverket 2017:38).  
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Fast (2019:43-45) lyfter fram literacy som ett begrepp vilket tidigare nästintill enbart betydde 

skriv- och läskunnighet. Idag har begreppet däremot utvecklats och innefattar mer än bara 

läsning och skrivning. Numera definieras literacy något som görs av människor tillsammans 

med andra eller på egen hand. Det kan bedrivas på en särskild plats, en särskild tid eller för en 

särskild intention. Barnen får en vana att umgås med böcker vid högläsning och när de får 

möjlighet att sitta och läsa i en bok. En annan del av literacy handlar om människors 

tankesätt. Mckay (2018:395) skriver, för ett livslångt lärande är läskunnighet en viktig grund 

till ett fullt deltagande i samhället. Utveckling av läs- och skrivförmåga sker på olika sätt 

inom en mängd olika platser såsom hemmet, skola eller i samhället. Den skriftspråkliga 

utvecklingen börjar redan vid födseln. Om barnet ska komma in i det skriftspråkliga samhället 

krävs det att barnet samspelar med vuxna, andra barn, böcker, datorer m.m. Den första 

utvecklingen är viktig för läs-och skrivutvecklingen men barnens förutsättningar ser olika ut 

idag (Halvarsson, 2010:62).  

 

Läsningens yttre påverkansfaktorer  

I följande kapitel berörs den teoretiska inramningen om de yttre faktorer som påverkar läsning 

i undervisningen. För att eleverna ska kunna delta i vårt demokratiska samhälle är det en 

förutsättning att kunna och vilja läsa. Denna process är viktig redan i förskoleålder och 

därmed spelar förskolan stor roll för många barn. Ska barn bli en läsande vuxen krävs det att 

de blir omgivna av texter av olika slag. Därför är det viktigt med texter som är tillgängliga för 

barnen på förskolan och de böcker som finns i klassrummet är i höjd med barnen så de får 

möjlighet att bläddra i böckerna när de önskar (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013:68).  

 

Läslust definieras i detta arbete som elevernas inställning till läsning, exempelvis elevernas 

vilja och lust att läsa en bok. För att ett barn ska bli en bra läsare är det viktigt att skapa 

läslust, det vill säga att eleverna har inställningen att de vill och har lust att läsa en bok. En 

viktig del i detta är att låta eleverna själva få välja vad de vill läsa. Serietidningar, 

mangaböcker och andra liknande böcker går lika bra för elevernas läsutveckling. Den läslust 

som nyligen uppstått är väldigt skör och utan lusten till läsning blir den snart en plåga istället. 

Barnen blir lätt pressade om det går för fort i början och då slutar det oftast med att de inte vill 

läsa alls. Vuxna som förmedlar litteratur till barnen är en viktig faktor för barnens lust till 

läsning. De behöver också få möjligheten till många olika böcker, få dem upplästa för sig och 

få möjligheten till läsning för sig själv (Nasiell, 2007b:19-23).  
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Fylking (2003:33) påvisar de yngre åldrarna, det vill säga åldern 3-6, vikten av att barnen 

finner lust till läsning. Eftersom det finns mängder med valmöjligheter kring böcker för 

barnen är det viktigt med en kunnig bibliotekarie och/eller lärare som kan vara vägledare för 

dem när de ska välja bok. Vilken bok de väljer är väldigt betydelsefullt för deras fortsatta 

läsning och för ett positivt förhållningssätt när det gäller läsning. Det är alltså avgörande för 

den fortsatta läsutvecklingen om barnet får tag på spännande och intresseväckande böcker. 

Löthagen (2003:165) lyfter fram målet med läsarbetet i skolan som är läslust hos eleverna. 

Det är därför viktigt att olika övningar och frågor under läsningen inte blir för många och 

istället hindrar eleverna i deras läsning. Det ska istället vara på den nivån då det endast 

bromsar upp lite för möjliggörande av reflekterande hos eleverna och inte på något sätt dra 

ner deras läsupplevelse.  

 

För att skapa läslust är det också centralt att miljön som eleverna ska läsa i är tilltalande, det 

vill säga att den fysiska miljön, läsmiljön, inbjuder till läsning och att klassrummet är 

möblerat och att det finns material som skapar en miljö för läsning. Med läsmiljö avses i detta 

arbete den fysiska läsmiljön som innebär hur ett klassrum är möblerat samt material som 

bidrar till en god läsmiljö. I begreppet ingår även böckernas betydelse för en god läsmiljö. 

Den fysiska läsmiljön kan påverkas av olika faktorer såsom ljud, temperatur, väggar, luft, 

möbler och dess placering. Om eleverna är välkomna eller inte är ett budskap som den fysiska 

miljön ska synliggöra för eleverna och det är därför viktigt med en inbjudande läsmiljö. 

Utformning av miljön är viktig och en fysisk miljö som är likformig, enkel och anonym 

speglar en otydlig fysisk miljö. Tillgängligheten i ett rum har en stor betydelse och det är 

något som inte alltid reflekteras över. Förmedling av kunskap och känsla för god funktion, 

form, material och struktur är vad en god inredning kan synliggöra. Elever ska inspireras av 

miljön och på så sätt göra saker samt utforska och upptäcka. Det är viktigt att elever får vara 

med och utforma den fysiska miljön samt en flexibilitet i hur miljön används (Björklid, 

2005:33-39).  

 

Chambers (2015:28) skriver om inställningen till läsning och det är något som spelar stor roll. 

Om inställningen till läsning är positiv kommer läsupplevelsen mest troligt också bli positiv. 

Om eleverna däremot har blivit tvingade till läsning och har en mer negativ inställning 

kommer läsningen mest troligt upplevas som tråkig. Hur bekvämt vi sitter spelar också roll. 

Sitter vi bekvämt kan vi läsa längre än om vi sitter obekvämt och blir störda. Därför är det 
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viktigt med specifika platser i skolan som är avsedda för endast läsning. Några exempel skulle 

kunna vara läshörnor, matta eller ett ställe med kuddar, filtar och sittsäckar. Detta bidrar till 

en läsning som blir bekväm och inbjudande men påverkar också koncentrationen positivt.  

En viktig roll som läraren innehar är miljön som eleverna läser i och det är av stor vikt med 

möjlighet till koncentration och inte bli störd. Björklid (2005:91) lyfter fram utrymmen där 

eleverna kan sitta och lyssna på musik, läsa och sitta i lugn och ro med sina vänner är något 

eleverna prioriterade mest vid val av utformning av utrymmen.  

 

Något som inte är så ovanligt idag är lärare i skolan som tar bort böcker från klassrummen då 

eleverna upplevs bråka om detta. Detta är tragiskt eftersom ett klassrum utan böcker upplevs 

som tomt men också eftersom böcker är en utmärkt lärsituation för eleverna. Lärsituationen 

försvinner om lärarna förflyttar böckerna ut från klassrummen (Graeske & Lundström, 

2015:83). Chambers (2015:29-30) menar att “skyltade böcker talar för sig själva”. Skyltning 

av böcker kan väcka elevernas uppmärksamhet och nyfikenhet. Ser eleverna böckerna kan det 

väcka intresse hos eleven som stannar upp, tittar och kanske till och med bläddrar i boken. 

Ska skyltningen vara värdefull måste läraren tänka igenom vad det ska finnas för böcker för 

möjlighet till intresse hos eleven, skyltningen kan då bli en dragningskraft. Damber och 

Nilsson (2015:15) skriver om betydelsen för barnen i sin fortsatta skolgång men också för 

deras identitetsutveckling, hör eleverna ett rikt och varierat språk redan i förskolan bidrar det 

positivt till deras utveckling. Eleverna får även tillgång till olika typer av böcker och eleverna 

får möjlighet till verbala uttryck när de får vara delaktiga i samtal där de blir lyssnade på. 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013:39-40) skriver om vikten av ett rikt urval av böcker. Det 

ska finnas möjlighet för eleverna att välja, känna och bläddra bland böckerna. 

 

Sammanfattningsvis kan en rad faktorer har en inverkan på läsningen i skolan urskiljas. Det är 

centralt att skapa förutsättningar för läsandet så att de blir lustfullt och det finns en plats och 

en fysisk miljö med inredning i klassrummet som bjuder in till läsning. Dessa tre faktorer 

kommer att vara en utgångspunkt för undersökningens analys. 
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Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning, metoder som studierna bygger på och de viktigaste 

resultaten. 

 

Huang, Tsai och Huang (2015:63-69) har gjort en enkätundersökning. Syftet med 

undersökningen var att få syn på olika framgångsfaktorer som främjar läsaktiviteter i 

grundskolan. Resultatet de kom fram till visar på fyra viktiga framgångsfaktorer för 

främjandet av barnens läsaktiviteter i grundskolan. Dessa är följande: skolans påverkan, 

lärarens undervisning, familjens roll samt barnens egna läsbeteenden. Slutsatsen de kom fram 

till är att läsförmågan är en av de viktigaste faktorerna i lärprocessen. Grunden där allt lärande 

börjar är läsning och därför påverkar läsförmågan inte bara barnens skolgång utan även det 

som pågår utanför skolan. Läsningen bör därmed inte förbises i barnens grundutbildning.  

 

Chou, Ching Cheng och Wen Cheng (2016:84-91) har gjort en intervju- och 

observationsundersökning där 16 barn i åldrarna fyra-sex deltog. Syftet var att undersöka hur 

förskollärare kan öka barnens motivation när det gäller läsning i klassrummet. Resultatet från 

studien visar att det finns olika sätt att öka barnens läsmotivation där öppna hyllor, interaktiva 

böcker, läsutrymme, ljud och skrivning är några av dem. Därför är det viktigt att tänka på 

böckernas placering. Det är även viktigt att böckerna är tillgängliga på rätt höjd och avstånd 

för barnen samt anpassade efter deras intresse. Chou, Ching Cheng & Wen Chengs resultat 

visar också att med detta tillvägagångssätt får barnen även möjlighet till uttryck av sina 

personliga känslor och få ett bättre självförtroende. Därför är den fysiska läsmiljön positiv och 

viktig.  

 

Som tidigare nämnts belyser Chou, Ching Cheng och Cheng att exempelvis böcker kan ha en 

inverkan på elevers motivation. En annan studie gjord av Dynia, Justice, Piasta, Schachter, 

O´connell och Yeager Pelattis (2016:7-18) visar även hur böcker kan ha en inverkan på 

elevers läskunnighet och inte bara deras motivation. Dynia, m.fl. studie grundade sig på 

observationer av 245 lärare för de tidigare åren. Deras syfte var att undersöka betydelsen av 

den fysiska miljön kopplat till läskunnigheten. Dynia m.fl. fick med hjälp av studien syn på 

olika betydande faktorer som påverkar läskunnigheten som har med den fysiska miljön att 

göra. Det här var exempelvis användningen av böcker, det vill säga både digitalt och analogt. 

De tar även upp variation som en viktig faktor samt vikten av klassrumsbibliotek och böcker 
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som är tillgängliga i klassrummet. Ett annat exempel är användningen av teknik som innebär 

exempelvis datorer som ger elever möjlighet att läsa på internet. Eftersom användningen av 

tekniken ständigt ökar är det viktigt att ta tillvara på den. Med hjälp av det här kan det finnas 

tillgång till elektroniska böcker och annan teknik i klassrummet som kan vara en fördel för 

läsningen.  

 

En annan studie som betonar vikten av digitala verktyg som hjälpmedel är Durmic (2010:17-

27). Durmic har gjort en studie vars syftet var att undersöka hur lärarna anser sig motivera 

sina elever till att lära sig läsa i grundskolans tidigare år. Durmic gjorde intervjuer med tre 

lärare. Studiens resultat visar att lärarna anser en positiv effekt på läsinlärningen är att det ska 

vara tyst och lugnt i klassrummet samtidigt som det ska vara en tillåtande miljö för 

diskussioner. Böcker ska finnas tillgängligt i klassrummet med olika nivåer på böckerna. 

Resultatet visar också att en bra läsmiljö ska innefatta en soffa där eleverna kan sitta i lugn 

och ro och läsa. Eleverna kan även sitta och lyssna till en saga med hjälp av en bandspelare.  

Durmic nämner även att skapandet av en inbjudande läsmiljö kräver ett stort klassrum som 

gärna får vara utsmyckat på väggarna med planscher och texter. Å ena sidan kan utsmyckning 

på väggar vara en god inbjudande läsmiljö, å andra sidan kan det påverka eleverna negativt 

eftersom de tappar lusten till att läsa. Det kan upplevas som distraherande om eleverna inte 

har varit delaktiga i utsmyckningen av väggarna. Det ska finnas ett rent klassrum från början 

som eleverna kan vara med och utsmycka till ett rum som alla trivs i. 

 

En studie av Fatheddine (2018:57) som också belyser val av platser, har presenterat ett 

resultat som visar att platser där läsning äger rum och sökandet av platser är viktigt för elever 

som tycker om att läsa. Valet av plats har en påverkan på hur eleverna upplever läsningen. 

Skolans litteraturundervisning bör skapa miljöer som är skapta för läsande där en glädjefylld 

läsning kan ske. Syftet med Fatheddines avhandling var en diskussion och problematisering 

av den svenska skolans litteraturundervisning med fokus på bildning och kroppslighet. 

Studien genomfördes med hjälp av observation, textanalys och intervju. Elever i årskurs fyra 

och fem har deltagit i studien.  

 

Kartal, Ozkilic och Caglar Ozteke (2012:4216-4218) har gjort en studie vars syfte var att se 

förhållandet mellan läsning i skolan och på fritiden. De använde sig av enkäter som 42 elever 

svarade på. Studiens resultat visar att elever väljer att läsa eftersom de måste och inte på 

grund av intresse, nyfikenhet eller för nöjets skull. Försvinner elevernas önskan till att vilja 
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läsa redan i tidig ålder försvinner det mest produktiva verktyget för ett livslångt lärande. 

Resultatet visar även att eleverna ville läsa om lärarna tog initiativ och frågade vad de ville 

läsa för böcker. De ville även läsa tillsammans med lärarna och deras föräldrar. De ville också 

ha mer tillgång till fler intressanta böcker i skolan. Detta är även något Bernhardsson och 

Pernstig (2005:13-17) nämner i sin studie vars syfte var undersökningen av elevernas läslust 

och läsmiljön i klassrummet. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av 

observationer och intervjuer. Det var sex lärare som deltog i undersökningen. Resultat från 

studien visar vikten av att eleverna känner läslust och inte bara läser för lärarna säger det. 

Tvingar lärarna eleverna att läsa kanske de inte vill läsa igen och därför är en trygg läsmiljö 

viktig för elevernas skull.  

 

Bernhardsson och Pernstig (2005:13-17) skriver även att lärarna måste presentera olika 

böcker för eleverna för att de ska få en större valmöjlighet. Detta leder till en känsla av 

bekräftelse hos eleverna och de får en känsla av att deras intressen är viktiga och elevernas 

intresse för läsning ökar. Fler soffor i klassrummet kan göra läsmiljön mysigare och det är 

viktigt att läsmiljön är genomtänkt och utifrån elevernas förutsättningar. Mysiga läshörnor 

och mysigare belysning är önskvärt i en god läsmiljö. Kan lärarna ge eleverna en inbjudande 

läsmiljö kan det främja elevernas läslust. En annan aspekt som kännetecknar en god läsmiljö 

är en tystnad och ett lugn. Det är viktigt att eleverna kan läsa utan störningsmoment. 

Högläsning ger eleverna en möjlighet till en gemensam lässtund där de få njuta av en bok 

samtidigt som de får vila. Vid högläsning utmanas elevernas tankar samtidigt som det föds 

nya.  

 

Barrett, Davies, Zhang och Barett (2017:427-441) har gjort en observationsstudie utifrån 153 

klassrum, 27 grundskolor och 3766 elever. Syftet var att ta reda på hur klassrummets fysiska 

utformning påverkar lärandeprocessen. I denna studie fick Barrett m.fl. syn på den fysiska 

miljön i klassrummet vad gäller färger och hur stor inverkan det har för eleverna. Vissa färger 

är mer att rekommendera för ett klassrum för att eleverna ska få en mer optimal inlärning än 

andra. Färgerna var exempelvis vitt på väggarna men färgglada möbler. Färg i måttlig 

användning i klassrummet visar att hjärnan stimuleras och därmed påverkas humöret och 

välbefinnandet.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Chou, Ching Cheng och Wen Cheng (2016), Dynia m.fl. (2016) och Bernhardsson och 

Pernstig (2005) har kommit fram till vikten av böcker i klassrummet och dess betydelse för 

elevernas läsning. Barett m.fl. och Durmic (2010) studier visar att inredning spelar roll för 

läsmiljön. Durmic (2010) och Bernhardsson och Pernstig (2005) betonar vikten av möblers 

betydelse i läsmiljön. Bernhardsson och Pernstig (2005:13-17) och Kartal, Ozkilic och Caglar 

Ozteke (2012) resultat visar att eleverna känner tvång till att läsa. Fatheddine (2018) belyser 

vikten av val av platser vid läsning. Huang, Tsai och Huang (2015) har kommit fram till 

slutsatsen att läsförmågan är en av de viktigaste faktorerna i lärprocessen. Forskning kommer 

användas till att diskutera resultatet av denna studien där likheter och skillnader lyfts fram.  

 

Forskningen ovan som vi har tagit del av har varit relevant för vår studie på olika sätt. En del 

forskning nämner böcker vilket är en stor del i vår studie eftersom böcker har en betydelse för 

elevernas läslust och oftast ingår i en läsmiljö. Dynia, m.fl. (2016) är en studie vi har valt att 

skriva om som nämner böcker och läslust men även om digitala verktyg vilket inte är relevant 

för vår studie men vi gjorde det urvalet eftersom mycket annat kring böcker anser vi har varit 

relevant. Men studien har även lett oss till att intressera oss för vidare undersökning av 

digitala verktyg kring läsning. Huang, Tsai och Huang (2015) kan upplevas som orelevant då 

de inte benämner läsmiljön. Den nämner däremot läsförmågan som ändå har stor betydelse för 

vår studie.  Urvalet kring tidigare forskning gjordes utifrån begrepp som vi ansåg var relevant 

såsom böcker, läsmiljö, möbler, läsning och läslust. Flera forskningsartiklar nämner likartat 

innehåll medan vi endast har en artikel som nämner färger i ett klassrum men som vi har valt 

att använda ändå eftersom det är intressant för vår studie.  

 

Metod 

I detta kapitel presenteras studiens urval och hur empirin samlats in. Etiska aspekter 

diskuteras liksom analysmetod. Detta följs av en metoddiskussion. 

 

Urval  

Empirin samlades in från en F-6 skola med ca 600 elever. Skolan är utrustad med ett bibliotek 

som är relativt litet i jämförelse med skolan. Kommunen skolan ligger i satsar mycket på 

digital utrustning, därför ger skolan möjlighet för eleverna att läsa digitalt. I jämförelse med 
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andra skolor i kommunen är skolans ekonomi medel. Kontakten med skolan har sedan innan 

varit god och därför kändes det naturligt att välja just denna. Både lärare och elever har 

använts till studien för att få två perspektiv på det som skulle undersökas. Detta var hur 

lärarna upplever en god läsmiljö för eleverna och vad eleverna anser är god läsmiljö är för 

dem. Empirin som samlades in utfördes på 32 elever i en årskurs tre och tre lärare. Två av 

lärarna arbetade i en årskurs tre medan den tredje arbetade i årskurs ett men har tidigare varit 

verksam i en årskurs tre.  

 

32 elever och tre lärare har varit med och deltagit i studien. Urvalen gjordes eftersom studien 

utgår från ett elev- och lärarperspektiv och därmed behövdes svar från båda parter för att 

sedan kunna besvara vår frågeställning. Eleverna som deltog går i en årskurs tre. Anledningen 

till att just denna årskurs valdes var eftersom ett utvecklingsarbete gällande läsning tidigare 

under terminen utfördes i denna klassen. Det passade därför bra att ta hjälp av dem till detta 

arbete då det också handlar om läsning. En annan anledning till valet av en årskurs tre är att 

utifrån tidigare erfarenheter, under den verksamhetsförlagda utbildningen, varit med om en 

negativ inställning till läsning.   

 

Datainsamling 

Undersökningen bygger på intervjuer och enkäter (se bilaga 1 & 2). Vid genomförandet av 

enkäten delades den ut till två grupper där eleverna anonymt fick svara på frågorna. Vi valde 

att använda oss av gruppenkäter vilket innebär att dessa delas ut till en eller flera grupper av 

elever. Något som var positivt med denna typ av enkät är att vi var närvarande under tiden de 

svarade på frågorna vilket gjorde att vi fanns tillgängliga om eleverna inte förstod eller 

behövde hjälp med någon fråga. Eleverna kan även genom detta motiveras till att svara på 

frågorna (Dimenäs, 2007:87-90).  

 

Innan enkäten delades ut fick eleverna berättat för sig vad en enkät innebär och syftet med 

denna. Syftet var att få syn på vad eleverna anser är den bästa läsmiljön för dem. Enkäten 

inleddes med hjälp av en bakgrundsfråga där frågan handlade om kön. I efterhand har vi insett 

att denna fråga inte har varit relevant för vår studie. Resten av frågorna skiljde sig åt, en del 

med flera svarsalternativ där eleverna fick kryssa i mer än ett svar om de ville. På någon var 

det ”ja” eller ”nej” som efterfrågades och den sista frågan var en öppen fråga där de fick 

möjlighet att skriva vad de ville. Anledningen till att enkäten endast hade en öppen fråga var 
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eftersom det skulle bli svårt för oss att sammanställa enkäterna om alla frågor hade varit 

öppna. Detta eftersom svaren kan bli väldigt varierande då vissa elever kanske endast svarar 

med ett ord medan andra har en lång utläggning (Dimenäs, 2007:87-90).  

 

Det fanns inget internt bortfall eftersom eleverna som deltog svarade på alla frågorna. Internt 

bortfall innebär att uppgifter i undersökningen ej har besvarats. En elev vars förälder hade 

tackat nej till sitt barns deltagande på enkäten svarade därför ej. Detta gjorde att det fanns ett 

externt bortfall, det vill säga att en elev som egentligen skulle ingått i undersökningen ej 

deltog. Anledningen till att en enkät gjordes med eleverna var eftersom de skulle få möjlighet 

att vara ärliga. Hade en intervju genomförts kanske eleverna hade känt att det hade varit svårt 

att berätta direkt till oss vad de tyckte. Nackdelen med enkäten kan vara att eleverna känner 

svårigheter med att uttrycka sig vad de tycker då det finns begränsade svarsalternativ. 

Dessutom kan eleverna uppleva att det är svårare att uttrycka sig i skrift än muntligt.  

 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med lärarna, vilket innebär att det finns en 

intervjuguide (se bilaga 1) där frågor har en ordningsföljd men som inte behöver följas. En 

semistrukturerad intervju ger även möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman, 2011:206). Vi 

använde en intervjuguide med samtalsfrågor men höll oss inte till ordningen frågorna var 

utformade efter. Eftersom respondenternas svar i förväg var ovissa, ställdes följdfrågor 

beroende på vad hen svarade på de frågor som ställdes. Alla följdfrågor var alltså inte 

bestämda i förväg. Anledningen till att intervjuer valdes framför enkäter var för att studien 

skulle byggas på två olika metoder. Därför föll valet på att göra intervjuer på tre verksamma 

lärare som har arbetat i skolan mellan 10 - 20 år eftersom de har mycket erfarenhet av yrket. 

Vi upplever även det som enklare att intervjua vuxna än barn. Precis som tidigare nämt kan 

eleverna uppleva att det är enklare att vara ärlig i en enkät än i en intervju. Kontakt med de tre 

lärarna har tidigare ofta förekommit vilket ledde till förväntningar om att de hade kunnat 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjuerna spelades in för att lättare komma ihåg vad 

som sades och intervjuerna har transkriberats för att sedan kunna analyseras. Lärarna 

benämns som “L1”, “L2” och “L3”.  

 

Intervjufrågorna bygger på studiens frågeställning för att på så sätt få fram ett resultat. 

Intervjufrågorna skickades till respektive handledare innan det var dags för intervju för att få 

deras godkännande samt förbättringsförslag. Intervjuerna skedde på lärarnas arbetsplats i 

deras klassrum. Detta gjorde det möjligt att se hur deras klassrumsmiljö såg ut. Syftet med 
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intervjuerna var att få reda på hur lärarnas läsmiljö ser ut i deras klassrum och hur de hade 

velat utveckla läsmiljön för att den ska bli så bra som möjligt för eleverna.  

 

Etiska aspekter 

Studien har utgått från de fyra etiska principerna; informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007). Utifrån informationskravet 

informerades eleverna om studien och en etikblankett skickades ut till vårdnadshavarna. 

Lärarna blev informerade innan om vad intervjun skulle handla om och vad intervjun skulle 

användas till. Här kommer även samtyckeskravet in då eleverna får bestämma själva om de 

vill delta eller inte. Detta gjordes på så sätt att föräldrarna svarade på blanketten om deras 

barn fick vara med eller ej. Eleverna fick även chansen att tacka nej om de inte ville svara på 

enkäten. En blankett kom tillbaka där en vårdnadshavare svarade att hens barn inte fick vara 

med i undersökningen. Lärarna blev tillfrågade innan intervjun startades om de vill delta eller 

inte. Vad det gäller konfidentialitetskravet kommer elevernas uppgifter inte att spridas vidare 

till någon obehörig. Detta uppnåddes när eleverna fick vara anonyma i enkätfrågor samt att 

lärarna var anonyma under intervjun då de ej nämndes vid namn. Vi använde fingerade namn 

till lärarna när vi transkriberade materialet och när vi skrev fram resultatet från enkäterna 

användes bara ordet elever. Nyttjandekravet uppfylldes genom att den insamlade empirin 

endast används som hjälp till studien.  

 

Analysmetod 

Studien bygger på både kvalitativ- och kvantitativ metod. Kvalitativ metod innebär att studien 

är baserad på intervjuer och/eller observationer. I denna studie har intervjuer genomförts. 

Kvantitativ metod innebär studier som baseras på siffror eller statistik, i denna studie har 

enkäter använts. En kvalitativ analys har genomförts på intervjun då betydelsen av intervjun 

är vilka begrepp som används och vad meningen med begreppen är. Kvantitativ analys har 

utförts på enkäten då det har analyserats hur många svar som har uppkommit på en fråga 

(Ahrne & Svensson, 2015:10).   

 

Till en början bearbetades och transkriberades utfallet av de tre intervjuerna. Transkribering 

innebär att materialet överförs från tal till skrift. Varje intervjus transkribering blev tre A4 

sidor. Efter det skrevs transkriberingarna ut för att kunna färgkodas med hjälp av olika färger. 

Detta för att få syn på vilka begrepp som uppkom flertalet gånger för att sedan kunna få fram 
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olika kategorier till resultatet. Grön färgpenna användes när ordet böcker framkom ofta. Blå 

färgpenna användes till begrepp som möblemang, väggar osv. Rosa färgpenna användes när 

det synliggjordes svar om elevernas placering när de läser och vid högläsning. Med hjälp av 

tre färger kom tre kategorier fram som var: böckernas betydelse i läsmiljön, den fysiska 

klassrumsmiljön och elevernas val av placering. Citat från transkribering kommer användas i 

resultatet för att förstärka det som har framkommit i analysen. Enkäterna analyserades sedan 

och resultaten togs fram i procent (se bilaga 3). På detta vis kunde det synliggöras vilken 

fråga som fick flest svar. För att får fram svaren i procent togs antalet svar och dividerades 

med antal deltagare. När analysen sammanställdes synliggjordes det att enkätsvaren kunde 

användas tillsammans med kategorierna från intervjuerna då en del frågor och svar var i likhet 

med varandra.  

 

Tidigare forskning tillsammans med den teoretiska inramningen synliggjorde olika faktorer 

som påverkar elevernas läsning.  För att undersöka läsmiljön och hur läsandet blir lustfullt 

och meningsfullt är lustskapande, läsplats och inredning centrala analysbegrepp. Dessa 

kommer användas för att analysera våra enkäter och intervjuer om läsmiljö. Studien utgår från 

ett elev -och lärarperspektiv. Enkäter som har besvarats av elever och intervjuer där lärare har 

deltagit. De här perspektiven är viktiga att analysera utifrån för att kunna få svar på både 

frågeställning och syfte.  

 

Metoddiskussion  

Validitet innebär att vi undersöker det vi avser undersöka. Mäts det som avses att mäta är 

validiteten hög (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018:102). För att det ska bli hög validitet på 

studien och för att den ska kunna utvecklas är det bra om den empiriska datan ifrågasätts och 

kritiskt bedöms. Inför undersökningen bör undersökningsinstrumenten, i detta fall enkäter och 

intervjuer, vara väl granskade. Detta eftersom giltigheten ökar om någon kunnig person vill 

ge förbättringsförslag på intervjufrågorna eller enkätkonstruktionen (Kihlström, 2007:231). 

Därför hjälpte handledarna till med intervjufrågorna i denna studien. Validiteten anses hög 

eftersom intervjufrågorna och enkätfrågorna är utformade utifrån frågeställningen, alltså mäts 

det som avses att mätas. En annan aspekt som kan diskuteras är om eleverna har svarat ärligt 

på frågorna eller svarat som de har tolkat frågorna vilket är svårt att veta. På så sätt är det 

opålitligt om syftet med frågorna har besvarats och därför kan studiens validitet upplevas som 

låg. Ett sätt att få validiteten hög är precis som har nämnts tidigare att vi fanns med när 
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eleverna svarade på enkäten. Frågorna gicks igenom tillsammans med eleverna innan de 

svarade för att hjälpa eleverna förstå alla frågor.  

 

Reliabilitet innebär studiens trovärdighet och-/eller tillförlitlighet. Det finns flertalet sätt att 

pröva reliabilitet. Ett exempel på det är att låta en annan person undersöka det som har 

undersökts för att sedan se om hen får samma resultat. Om validiteten och reliabiliteten sedan 

jämförs är alltså validiteten beroende av vad det är som mäts medan reliabiliteten är beroende 

av hur det mäts (Bjereld m.fl., 2018:104). Förutsättningarna kan se olika ut på olika skolor 

samt att människor är olika och tycker olika. Detta gör att resultaten från likadana 

undersökningar hade kunnat skilja sig åt. Därför kan studiens resultat inte generaliseras. En 

god läsmiljö för någon anses kanske inte vara det samma för någon annan. Generaliserbarhet 

innebär att något kan sägas om en större befolkning eller en annan miljö än den som har 

studerats, detta kan ha betydelse för studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015:26).  

 

Reliabiliteten i denna undersökningen anses hög med tanke på hur den har genomförts. 35 

enkäter har samlats in och tre intervjuer har uförts, på så sätt finns det mycket empiriskt 

material till grund. Intervjuerna spelades även in på mobiltelefoner för att på så sätt kunna gå 

tillbaka och lyssna om på frågor och svar när det har behövts och respondenternas svar har 

hörts tydligt. När det gäller enkäterna vars resultat har visats i procentform ger det ett tydligt 

svar på vad eleverna anser är en god läsmiljö och det är inget som kan tolkas.  

 

En brist i urvalet som har framställts är att de två klasserna som valdes ingår i samma 

byggnad där de två lärarna jobbar tillsammans med varandra. Detta medför att läsmiljön hos 

de båda klasserna är ungefär likvärdiga. Urvalet kunde istället genomförts på två olika klasser 

som inte har någon samhörighet med varandra. Detta hade möjligtvis gjort att svaren varit 

mer varierande då barnen har olika upplevelser vad det gäller läsmiljön och läsningen 

generellt. När enkäten med elevernas svar analyserades synliggjordes det att fler frågor hade 

behövts för att få en bredare syn på en god läsmiljö. Samtidigt fanns det tio frågor varav den 

sista frågan var en öppen fråga där eleverna fick svara vad de ville utan några alternativ. Hade 

fler frågor funnits på enkäten kanske inte eleverna hade orkat svara på alla och tröttnat när de 

hade kommit halvvägs. Enkäter upplevs ändå som ett bra sätt för eleverna att svara på som 

tidigare nämnts i analysmetoden. Genom enkäter får lov att vara anonyma jämfört med om de 

hade blivit intervjuade. Intervju med eleverna hade troligtvis gett oss mer eftersom det funnits 

möjlighet till följdfrågor till eleverna som det inte finns möjlighet för i en enkät.  
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En fråga som ställdes under intervjun var hur deras läsmiljö i klassrummet såg ut just då. Å 

ena sidan kan denna fråga upplevas som orelevant eftersom den inte svarar på 

frågeställningarna. Å andra sidan är den relevant eftersom lärarna har upplevt att en del av 

deras nuvarande läsmiljö är positiv. Detta är då relevant för vår frågeställning eftersom de 

nämner en positiv faktor för en god läsmiljö. Två frågor i enkäten kan anses som ledande då 

vi benämner begreppen mysigt, kuddar och filtar. Begreppen har då redan innan eleverna 

börjat svara väckt en idé hos dem. På så sätt kan detta påverka studiens trovärdighet då vi inte 

vet om eleverna hade svarat som de gjorde om begreppen inte hade skrivits fram tidigare.  

 

Resultatredovisning 

Här presenteras resultatet av empirin med påföljande analys. Analysen utförs med 

utgångspunkt från ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv. Först presenteras resultatet 

utifrån ett elevperspektiv som sedan analyseras. Därefter presenteras resultat utifrån 

lärarperspektiv som följs av en analys. I slutet av resultatredovisningen finns en 

sammanfattning av analysen. För att strukturerar upp resultatredovisningen har vi urskilt tre 

teman i det empiriska innehållet som strukturerar upp kapitlet och fungerar som rubriksättare. 

Dessa teman framkom när vi bearbetade empirin och dessa var tongivande under stora delar 

av empirin. De tre teman som analyserats utgör underrubriker i den fortsatta framställningen, 

nämligen: mysig och bekväm klassrumsmiljö, böcker lyfter läsmiljön och elevers val av 

placering har en viktig roll.   

 

Mysig och bekväm klassrumsmiljö 

En fråga som ställts till eleverna i enkäten (se bilaga 2) var hur de upplevde läsmiljön just nu. 

50 % av eleverna ansåg att läsmiljön inte var något speciellt men 31% upplevde ändå 

läsmiljön som avslappnande. Endast 22% ansåg att läsmiljön var mysig. En elev valde att 

svara ett annat alternativ än vad som fanns och skrev att eleven upplevde läsmiljön som 

högljudd. En annan fråga som ställdes var hur de ville att klassrummet skulle vara när de 

läste. Här svarade majoriteten (78%) att det skulle vara tyst. 56 % ville ha en mörkare 

belysning medan 53% ville ha lugn musik. En annan fråga var om eleverna upplevde att det 

var roligare/enklare att läsa om de har tillgång till filtar och kuddar. Hela 69% svarade ”ja” på 

denna frågan medan 22% svarade ”ibland”. Det var endast 9% som svarade ”nej”. På frågan 
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hur eleverna vill att det ska vara när läraren har högläsning svarade majoriteten av eleverna 

(53%) ”mysigt”. Svarsalternativen ”sitta var jag vill” och ”helt tyst när läraren läser” fick 

båda 50%.  

 

Sista frågan i enkäten är en öppen fråga där eleverna fick chansen att skriva vad de ville om 

hur klassrummet skulle vara och se ut när de läste. Resultatet från denna fråga var att eleverna 

ansåg att det ska vara mörkt och mysigt i klassrummet, gärna med mörka väggar. Exempel på 

färger på väggarna var gröna och svarta. Många ville även att det skulle finnas en mysigare 

belysning såsom stjärnor i taket, ljusslingor eller en liten lampa. Någon elev kom med förslag 

på lampa med blå belysning. Samtliga elever ville att det ska vara tyst men gärna med lugn 

musik i bakgrunden. En elev påpekade att hen skulle vilja ha musik från sin egen dator med 

hörlurar på sig. Någon nämnde att det ska vara tyst men det är okej att viska och till och med 

fnissa lite med sin kompis om hen kanske skulle vilja visa någonting från sin bok. Kuddar och 

filtar visade sig vara något eleverna gärna ville ha tillgång till i klassrummet. Det framgick 

även förslag på madrasser som de kunde ligga på när de läste. Läshörna i klassrummet var 

något en del elever önskade.  

 

Utifrån elevperspektivet framgår det tydligt av elevernas svar att deras läslust framkommer 

utifrån olika förhållanden. Inredning såsom belysning spelar stor roll för samtliga elever då de 

uttrycker att det ska vara mörkt runt omkring dem när de läser. Eleverna kom också med 

förslag på olika lampor som kan göra läsmiljön behaglig och mysig. Detta kan betyda att 

eleverna vill ha en trivsam och skön läsplats när de läser. Ett tyst och lugnt klimat under 

läsning är något eleverna önskar. Lustskapande sker vid lugn musik i bakgrunden vilket kan 

främja deras koncentration och skapa en ro i deras sinnen när de läser. Som det nämns ovan 

från enkätsvaren ska det finnas möjlighet att visa för en kompis vad hen har läst. På så sätt 

inspirerar eleverna varandra till att läsa varandras böcker. Läsmiljön tycks ha en stor 

betydelse för elevernas läslust och koncentration eftersom de flertalet gånger påpekar att 

läsmiljön ska vara mysig, det vill säga skönt och behagligt. Inredning skapar möjligheter för 

en positiv läsmiljö där tillgång till kuddar och filtar möjliggör en mysig läsplats.  En speciell 

läshörna är en inredning som kan tes sig som positivt för klassrummets läsmiljö. Det utläses 

vad eleverna behöver för deras läslust eller för deras koncentration och utifrån deras svar på 

första frågan har deras nuvarande läsmiljö inte uppnått elevernas begäran.  
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På frågan om läsmiljön är något lärarna tänker och lägger mycket fokus på, svarade de 

intervjuade lärarna likartat. Alla lärarna var överens om att skapa en god läsmiljö utifrån 

förutsättningarna de har och att eleverna gärna får sitta var de vill när de läser. L1 och L3 

svarade att det skulle vara mysigt medan eleverna läser och L2 har svarat det ska vara en 

miljö där eleverna kan inhämta kunskap på olika sätt. Så här uttrycker L1 detta:  

 

L1: Ja, jag tänker på det, jag lägger fokus på det utifrån förutsättningarna vi har och hur 

klassrummet ser ut och tillgängligheten. och så tänker jag på att det ska vara en mysig 

stund när de läser och man behöver inte prompt sitta vid sin bänk utan man kan få gå till 

ett annat rum och lägga sig i en soffa eller sätta sig i en vrå där man kan få gotta ner sig i 

en bok. Så tänker jag (Ljudinspelning 1, 19-04-10, 10.42). 

 

Lärarna fick svara på hur deras läsmiljö såg ut just nu och vad de kunde utveckla. Även här 

var lärarnas svar likartade. De verkade inte nöjda med den läsmiljön de erbjöd sina elever 

eftersom de väntar på att en ny skola ska byggas och de vill därför inte lägga någon större 

fokus på att köpa in nya saker för tillfället. L1 svarade att hennes klassrum var väldigt slitet 

med trasiga väggar och slitna möbler. Det finns inte mycket plats i klassrummet eftersom 

elevernas bänkar tar mycket plats men det finns en liten golvyta med en stor grön matta. L2s 

miljö upplevs som tyst, lugn och inte stökig. L3s miljö har fria stora ytor för att det ska skapa 

ett lugn hos eleverna. En möbel alla lärare framhöll som de gärna ville ha i klassrummet var 

en saccosäck som eleverna kunde sitta i när de läste en bok. De ville gärna skapa en läshörna i 

klassrummet. Alla tre påpekar i intervjuerna att läsmiljön ska bli mysigare. L3 uttrycker det 

såhär:  

L3: Ja men absolut, om man hade haft obegränsat med pengar så haha. Tittar man på nu 

på den nya skolan ju och tittar på många olika så tänker man en våningssäng. Dom här 

loftsängarna som man krypa upp och sätta sig och läsa. Det är jättemysigt. Vi titta på en 

annan lärares klassrum idag som är i fyran och hon har börjat med saccosäckar och 

sittmöbler som man kan jobba vid. Det hade varit jättespännande. Så ja inför den nya 

skolan så (Ljudinspelning 3, 19-04-12, 13.26).   

 

En fråga om färger på väggarna och möbler ställdes (se bilaga 1). Två av lärarna nämnde att 

det ska vara en enhet, det vill säga att det ska vara likadana färger på väggar, gardiner, mattor 

osv. L3 menade att det skulle ha lugnat eleverna. L2 menade på att eleverna behöver lite färg 

och att hon därmed vill ha harmoniska och lugna färger i klassrummet. En följdfråga ställdes 

om huruvida de ansåg att eleverna påverkas av material som finns på väggarna. L1 svarade att 

det gör det absolut men samtidigt tror hon att en del elever kan stänga av det. L3 nämnde att 
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det behöver finnas en balans på hur mycket som ska finnas på väggarna. Samtidigt vill hon ha 

material där eftersom hon gärna vill visa eleverna vad de har producerat. L1 påpekade också 

att det kan bli mindre inspirerande att inte ha något på väggarna. L2 svarade att de eleverna 

hon har just nu inte stör sig på det som hängs på väggarna men hon har haft elever som 

tidigare har haft problem med detta. Hennes lösning var att plocka bort det.  

 

L2: Ja då hade jag tagit bort det. Vi hade någon.. jag har haft något klassrum där vi jobbar 

med rymden också gjorde vi raketer i taket och då var där en elev som sa ”åh det är så 

jobbigt när dom hänger där och dom är överallt och dom rör sig” och så.. så då tog vi bort 

dom. Det tänkte ju inte jag på men det var.. så absolut man får ha det med sig 

(Ljudinspelning 2, 19-04-10, 13.54). 

 

Utifrån lärarperspektivet syns det tydligt i deras svar att en god läsmiljö är viktig men att det 

spelar roll vilka förutsättningar de har. På grund av olika faktorer såsom ekonomi och andra 

prioriteringar har de intervjuade lärarna inte möjlighet till att skapa den miljö som en läsplats 

bör ha. Samtliga lärare menar att en god läsmiljö är en miljö där eleverna har tillgång till en 

varierad klassrumsinredning, förutom när det gäller färger, eftersom koncentrationen och 

läslusten då främjas. Inredning såsom ljusa färger skapar ett lugn hos eleverna vilket då kan 

påverka koncentrationen. Inredning såsom material på väggarna är något lärarna ger både en 

positiv och negativ syn på. Å ena sidan kan det vara ett störande moment för en del elever 

som då inte kan koncentrera sig på att läsa. Å andra sidan kan det var lustskapande eftersom 

det inspirerar och gör eleverna glada när de får se vad de har arbetat med. Att inte ha något 

material på väggarna alls kan vara hämmande. Det som förefaller sig vara viktigt är att hitta 

en balans som passar alla elever, precis som en av lärarna nämner.   

 

Sammanfattningsvis ser vi skilda åsikter kring den fysiska läsmiljön hos elever och lärare. 

Elever vill att inredningen ska vara mörk och behaglig samtidigt som lärare tycker det ska 

vara ljust och mysigt. Båda parter var överens om inredningen gällande kuddar och filtars 

tillgänglighet. En läsplats bör vara tyst och lugn samt gärna med lugn musik i bakgrunden för 

att den ska vara lustskapande. Saccosäckar var en inredning som framkom som positivt hos 

alla tre lärare. Material på väggarna är något som kan vara till hjälp men mängden varierar 

utifrån den tillfälliga barngruppen. Eleverna bör ha inflytande över vilken inredning som ska 

finnas i en läsplats för att den ska vara lustskapande för dem.  
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Böcker lyfter läsmiljön  

När det kommer till böckernas betydelse i läsmiljön finns det i enkäten en fråga om eleverna 

tycker att det ska finnas möjlighet att välja böcker i klassrummet. 84% svarade ”ja” medan 

16% svarade ”nej”. Den påföljande frågan handlar om var de ville att böckerna skulle vara 

placerade. 69% svarade att de skulle finnas i en hylla i klassrummet, 28% att de skulle vara 

synliga så att de kunde se böckerna och 3% svarade att böckerna skulle vara placerade i en 

korg. På den öppna frågan svarade eleverna att det ska finnas fler böcker i klassrummet i en 

hylla eller i fönsterna och de ska gärna vara spännande. Någon svarade att fanns det böcker i 

klassrummet fick de chansen att byta bok om de ville. En elev nämnde att det är jätteviktigt 

med en bra bok.  

 

Av stor betydelse för läslusten är valet av en bra bok. Inredning så som böcker bör finnas 

tillgängliga för en bra läsmiljö. Böcker i klassrummet inspirerar eleverna till att välja en bok 

som de vill läsa vilket ger intryck av att böckerna synliggörs i klassrummet gärna på en hylla. 

Detta möjliggör ett lustskapande hos eleverna. Eleverna menar att finns det böcker i 

klassrummet och/-eller vid läsplatsen finns det möjlighet till byte av bok ifall de märker att 

deras bok de läser för stunden inte är bra. Eleverna nämner att spännande böcker bör finnas i 

klassrummet, detta visar att elevernas intresse bör prioriteras i val av böcker i klassrummet för 

elevernas lustskapande.  

 

En fråga som ställdes till lärarna var hur deras böcker var placerade i klassrummet och om 

denna placering har någon betydelse. L2 nämnde att hon tror den har betydelse men att hon 

inte har tänkt särskilt mycket på det. Hon önskar att hon hade varit bättre på att byta ut de 

böcker som finns i klassrummet för ett ökat intresse hos elevernas. Hon sa även att det kan bli 

för mycket intryck för eleverna om det finns för mycket böcker i klassrummet. L2 sa även att 

hon inte är så nöjd med hur hon har böckerna idag och att hon hade önskat lite låga bokhyllor 

där hon kunde delat upp de olika böckerna i genrer och nivåer. L3 svarade att hennes böcker 

är placerade i korgar och i elevhöjd för att eleverna ska ha möjlighet att själva kunna sitta och 

titta i dem. Hon säger även att de älskar att sitta med sina böcker och att det är viktigt att ge 

dem den tiden eftersom det främjar läsintresset. En följdfråga om L3 tror att eleverna vill läsa 

mer böcker om de är skyltade och syns tillkommer. Hon svarar då att hon absolut tror det. L1 

sa att hon gärna har böcker snyggt uppställt så som i fönster eller på öppna bänkar där barnen 

kan se böckerna men att hon inte har det idag. Hade hon haft böcker framme hade hon valt att 

blanda genrerna eftersom eleverna kanske då får upp ögonen för en annan bok än vad de 
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vanligtvis brukar läsa. L2 säger även att hon oftast har böcker framme när det förekommer 

olika teman.  

 

L1: När är man har ett podium upp någonstans, absolut. Jag har kommit av mig där men 

jag har gärna läsböcker uppe ehh så som i fönster eller på öppna bänkar. Ja där dem ser 

det.  

Sofia: Där dem ser det ja.   

L1: Ja, snyggt uppställt. Det har jag hemskt gärna. Jag har inte det idag.   

Sofia: Om du hade haft det, hade du placerat böcker så efter genre?  

L1: Jag hade nog satt lite mystiskt där, lite fakta där och lite humoristisk där. Det hade jag 

säkert gjort. Så man hade kunnat mm... fast jag hade nog haft ett bord där det hade varit 

blandat därför att just kanske för bara för att nån man ska bryta om man hela tiden tror att 

det är det man vill läsa, just kan bara för att de ska få upp ögonen för en elev som alltid 

väljer samma. Ja kanske göra det lite enklare som blir spontant, inspirerande och 

intressant. (Ljudinspelning 1, 19-04-10, 10.42) 

 

Lärarna uttrycker ett missnöje med inredningen av böckerna i klassrummen, både när det 

gäller dess placering men också böckerna i sig. Resultat visar att val av böcker och dess 

position är en viktig del i den fysiska läsmiljön och för elevernas läslust. Lustskapande sker 

tillsammans med böcker i klassrummet som på så sätt inspirerar eleverna och främjar deras 

läslust. För att detta lustskapande ska ske kan placering av böcker vara i elevhöjd för att 

eleverna ska ta eget initiativ till att välja bok. Lärarna påpekar också vikten av att ha böckerna 

placerade i rätt höjd och anpassningen till elevernas intresse för att eleverna ska känna sig 

inspirerade. När eleverna visar läslust är det viktigt att ta tillvara på den känslan och därför ge 

eleverna tiden till att läsa och få titta på böckerna som finnas i klassrummet. L3 tycker det är 

viktigt att ha lagom mängd böcker uppställda på olika läsplatser i och-/eller utanför 

klassrummet. Detta eftersom för mycket böcker kan ha en negativ effekt på elevernas 

koncentration och kan bli för mycket intryck.  

 

Sammanfattningsvis tycks, enligt studien, att inredning såsom böcker bör finnas tillgänglighet 

för en läsplats där ett lustskapande sker. Är böckerna synliga och enkla att nå kan detta vara 

läsmiljön till gagn. Elevernas intresse för ett specifikt område kan ligga till grund för vilken 

bok som läses. Böcker kan lånas både i klassrummet och i biblioteket för att eleverna då ser 

båda delar. Böckerna i klassrummet ska inte ta över en annan läsplats såsom biblioteket utan 

fungerar som en förlängning. Det finns då möjlighet att ge eleverna tiden till att läsa och 

bläddra i en bok när de har lust. Precis som tidigare nämnt gällande mängden av inredning 
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gäller detta även böcker då det kan hämma eleverna läslust eftersom det kan bli för mycket 

intryck.  

 

Val av elevernas placering har en viktig roll  

I enkäten fick eleverna också en fråga om var de ville sitta när de läste. De flesta av eleverna 

(47%) ville sitta med sina kompisar. 28% ville sitta i en liten hörna och 22% ville sitta vid sin 

bänk. På den sista frågan (se bilaga 2) framkom det att eleverna ville sitta var de vill när de 

läste, gärna i ett hörn med en kompis. Några svarade att de ville bestämma själv vem de skulle 

sitta med.  

 

Elevernas läslust uppkommer när de får sitta på den läsplats de vill, uppger flera elever. 

Samtliga elever önskar att få sitta med en kompis så de kan inspirera varandra att läsa 

varandras böcker eller diskutera något i boken och på så sätt få en lustskapande läsning. Flera 

elever uppger även att lustskapandet till läsningen främjas om de själva får ha inflytande över 

sitt eget läsande. På så sätt är val av placering under läsningen, elevernas egna val. Inredning 

så som bänk eller en plats i en hörna är läsplatser som vissa elever gärna väljer utifrån var de 

själva känner att de läser som bäst. Om koncentrationen är god under tiden de sitter med en 

kompis tåls att fundera över, men utifrån elevperspektiv upplevs den tydligt som god. En del 

elever kan känna en trygghet i att ha en vän i närheten när de läser istället för att sitta helt 

ensam i ett hörn. Ett lustskapande kan för andra ske när de får sitta ensamma när de läser 

eftersom det kan upplevas som lugnt och skönt.  

 

Frågorna som ställdes till lärarna om var eleverna fick sitta under tystläsning och högläsning, 

hade svar som var likartade (se bilaga 1). De svarade att eleverna fick sitta var de ville. L1 

svarade att det är viktigt att de får sitta behagligt så de kan slappna av. Hon märker oftast om 

eleverna kan slappna av beroende på om boken som hon läser är bra eller inte. Samtidigt som 

hon vill att eleverna ska sitta valfritt så beror det på eleverna själva eftersom en del elever 

dras till varandra och stör de andra eleverna när de lyssnar under högläsningen. Hon 

framhåller att de inte alltid sitter upp när de läser tyst i sin bok. Eleverna sitter ofta ensamma 

fast ändå i närheten av en vän. L3 svarade ungefär samma när de gäller valfriheten men det 

var ändå inte lika valfritt hos henne. Hon väljer att placera ut eleverna för att de inte ska sitta 

tillsammans med sina kompisar eller i samma läspar hela tiden. L2 svarar ungefär samma men 

hon är kluven till valfriheten eftersom hon menar på att 18 elever inte kan sitta på samma 
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ställe. Valfritt för henne i klassrummet blir att antingen får eleven sitta kvar på sin plats, välja 

vid lottning eller sätta sig ensam. L3s högläsning sker på olika platser såsom vid borden eller 

på golvet. L3 använder sig av bilder samtidigt som hon läser för att eleverna ska hålla fokus 

men samtidigt eftersom det finns en viss språklig sårbarhet i klassen. L2s högläsning sker på 

samma plats som är vid golvet på en matta och då får eleverna sitta var de vill. 

 

L2: Ja men då sitter dom på golvet på en matta. Eh och då får dom också sitta lite hur 

dom vill och då rör dom sig väldigt mycket och det snurras på snygg och mage och vissa 

ligger och vissa halvsitter och absolut det är helt okej och det är deras eget val 

(Ljudinspelning 2, 19-04-10, 13.54). 

 

Utifrån ett lärarperspektiv ser det annorlunda ut jämfört med elevperspektivet kring val av 

placering. Lärarna upplever att koncentrationen störs när elever väljer en läsplats som 

innefattar en plats bredvid sin kompis eftersom fokus på läsningen då minskar. När lärarna 

använder sig av bilder vid högläsning ökar det elevernas koncentration då de tvingas hänga 

med i texten. En god läsmiljö under högläsning framkommer när eleverna väljer en läsplats 

där de känner ett välbehag under tiden de lyssnar. Möjligheten att sitta upp eller ligga ner 

finns under tiden de lyssnar på högläsningen. Om det sker ett lustskapande när eleverna själva 

får välja om de vill sitta upp eller ligga ner när de lyssnar/läser är upp till eleverna själva 

enligt L2. Inredning såsom bord och golv är läsplatser för både högläsning och tystläsning.  

 

Sammanfattningsvis är valfriheten kring placering motsägelsefullt. Eleverna vill välja sin 

läsplats själva och väljer helst att sitta tillsammans med en kompis för att deras läsning ska bli 

lustskapande. Lärarna menar att eleverna har lätt för att störa varandra under läsningen om de 

sitter med någon annan. Därför vill lärarna ha ett inflytande i elevernas val av läsplats. 

Ytterligare en aspekt är att eleverna känner att de sitter behagligt när de läser och det kan 

göras både sittande och liggande om det finns möjlighet till detta. Inredning så som bänk eller 

en plats i en hörna, bord och golv är läsplatser som vissa elever gärna väljer utifrån var de 

själva känner att de läser som bäst medan lärare gärna väljer dessa platser vid högläsning. 

 

Sammanfattning av resultaten  

Sammanfattningsvis ser vi skilda åsikter kring den fysiska läsmiljön hos elever och lärare. 

Elever vill att inredningen ska vara mörk och behaglig samtidigt som lärare tycker det ska 

vara ljust och mysigt. Inredning såsom böcker bör finnas tillgänglighet för en läsplats där ett 
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lustskapande sker. Är böckerna synliga och enkla att nå kan detta vara läsmiljön till gagn. 

Valfriheten kring placering av elever är motsägelsefullt. Eleverna vill välja sin läsplats själva 

och väljer helst att sitta tillsammans med en kompis för att deras läsning ska bli lustskapande. 

Lärarna menar att eleverna har lätt för att störa varandra under läsningen om de sitter med 

någon annan. Därför vill lärarna ha ett inflytande i elevernas val av läsplats. För att eleverna 

ska känna ett behag när det läser finns ofta möjligheten att både sitta och ligga ner när de 

läser. En aspekt som båda parter var överens om var inredningen gällande kuddar och filtars 

tillgänglighet, detta var något som eleverna ansåg gjorde läsplatsen till mysig läsmiljö. 

Saccosäckar var en inredning som lärarna nämnde som positiv för en god läsmiljö. En läsplats 

bör också vara tyst och lugn samt gärna med lugn musik i bakgrunden för att den ska vara 

lustskapande och för att koncentrationen ska främjas. Mängden av inredning gällande material 

och böcker kan hämma eleverna läslust eftersom det kan bli för mycket intryck och störa 

elevernas koncentration.   

 

Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion utifrån analys och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras 

studiens slutsatser och didaktiska implikationer.  

 

Böckernas tillgänglighet i klassrummen är inredning som bör finnas i en god läsmiljö. Dynia, 

m.fl. (2016:7-18) är i linje med dessa resultat då de menar att böckernas tillgänglighet i 

klassrummet är viktig, men också dess placering. Ett lustskapande sker tillsammans med 

böcker i klassrummet som på så sätt inspirerar eleverna och främjar deras läslust. För att detta 

lustskapande ska ske kan placering av böcker vara i elevhöjd för att eleverna ska ta eget 

initiativ till att välja bok. Att ha böckerna placerade i rätt höjd och anpassningen till elevernas 

intresse får eleverna att känna sig inspirerade. Eleverna önskar att böckerna ska vara synliga 

vid den befintliga läsplatsen. Detta kan bero på att eleverna direkt vill få möjligheten att 

kunna se vilka böcker som finns utan att behöva leta runt i en korg. Ligger böckerna i en korg 

ligger de oftast på varandra och eleverna får därmed inte samma möjlighet att kunna se tydligt 

vad som erbjuds. Bernhardsson och Pernstig (2005:13-17) skriver även att lärarna måste 

presentera olika böcker för eleverna för att de ska få en större valmöjlighet. Detta leder till att 

eleverna känner sig bekräftade och de får en känsla av att deras intressen är viktiga. Detta gör 

också att elevernas intresse för läsning ökar. Har lärarna böcker i en korg är de inte speciellt 
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synliga för eleverna och på så sätt blir inte eleverna inspirerade till att vilja läsa. Detta kan ge 

den motsatta effekten av vad Bernhardsson och Pernstig skriver då eleverna inte känner att 

deras intressen inte är viktiga eftersom lärarna inte tar tiden till att göra böckerna synliga och 

mer presentabla. Chou, Ching Cheng och Wen Cheng (2016:84-91) menar även detta att 

böckernas placering i klassrummet är en viktig sak att tänka på. De menar också att höjd, 

avstånd och anpassning efter barnens intresse är av stor vikt. Forskning kring böcker har vi 

flera urval av där forskare nämner vikten av böcker i och utanför klassrummet. Böcker är en 

stor del av läsningen och vi har hittat många positiva Forskningsartiklar kring böcker i 

klassrummet men å ena sidan hade det varit intressant att hitta forskning som talar mer emot 

böcker i klassrummet för att få ett annat perspektiv. Å andra sidan visar detta hur viktigt det är 

med böcker i elevers läsmiljö.  

 

Enligt tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen har det synliggjorts att 

eleverna gärna går och byter bok ofta om det finns ett skolbibliotek i närheten. Detta upplevs 

som att eleverna inte ger boken en ordentlig chans eller att eleverna lätt blir uttråkade. Byte av 

bok nästintill varje lektion kanske även tyder på att eleverna inte ser någon mening med 

läsningen eller inte är tillräckligt motiverade eller inspirerade. Det är därför viktigt att berörda 

lärare stöttar och hjälper de elever som är i behov av hjälp under bokval. Läsplatserna bör 

inredas med böcker för att eleverna ska få möjligheten till att byta bok. Böcker anses som 

positivt precis som forskningen ovan av Dyna m.fl. (2016:7-18) nämner. En negativ aspekt 

med detta kan vara att eleverna utnyttjar tillfället att byta bok hela tiden och inte ger sin bok 

en ärlig chans. Det kan då även upplevas som mycket spring vid läsplatsen vilket leder till att 

resterande elever blir störda i sin läsro.  

 

När ett lustskapande sker bör det tas tillvara på och därför är det viktigt att ge eleverna tid till 

att sitta med sina böcker. Det är viktigt att känna av när eleverna vill läsa och när de inte vill 

läsa. Både Bernhardsson och Pernstig (2005:13-17) och Kartal, Ozkilic och Caglar Ozteke 

(2012:4216-4218) lyfter att om lärarna tvingar eleverna till läsning kanske de inte vill läsa 

igen och att eleverna ofta känner att de läser eftersom de måste och inte av egen vilja. Det är 

viktigt att vi tar tillvara på elevernas läslust för att de ska fortsätta vilja läsa resten av livet. 

Tar vi inte tillvara på detta kan lustskapandet hos eleverna försvinna. Huang, Tsai och Huang 

(2015:63-69) menar också att läsförmågan är en av de viktigaste faktorerna i lärprocessen. 

Grunden där allt lärande börjar är läsning och därför påverkar läsförmågan inte bara barnens 

skolgång utan även det som pågår utanför skolan. Å ena sidan kan forskning kring läsförmåga 
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ses som orelevant då vår studie handlar om läsmiljö och läslust. Å andra sidan som Huang, 

Tsai och Huang (2015) nämner bör läsförmågan tas tillvara på tidigt. Läsmiljön har därför en 

betydande roll för läsförmågan och därför är studien relevant.  

 

Något som anses motsägelsefullt mellan lärare och elever är när det kommer till färger och 

belysning i klassrummet. Eleverna visar en önskan gällande inredning om mörka färger eller 

en mörkare belysning som gör det behagligt och trivsamt. Lustskapandet hos eleverna 

framkommer precis som nämnt när det är mörkare belysning vid läsplatsen. En enhet av ljusa 

färger främjar koncentrationen enligt lärarperspektivet. En studie av Barrett m.fl. (2017:427-

441) nämner att det ska vara vitt på väggarna för att uppnå en maximal inlärning. Ljust i 

klassrummet kan fungera under genomgångar eller annan undervisning men när det handlar 

om en läsplats där vi läser skönlitterära böcker kan läsplatsen fungera bättre när det är mörkt 

och mysigt. Vi har bara en forskningsartikel som nämner färger på väggarna vilket kan ses 

som otillräckligt men samtidigt är det intressant för vår studie då vi har fått fram två olika 

resultat från elever och lärare som har med färger på väggarna att göra.  

 

Utifrån tidigare erfarenheter har det framkommit att eleverna vid tystläsning har valt att sätta 

sig i rum som går att släcka ner. Det förekommer även att de sätter sig under ett bord eftersom 

färgerna på väggarna har varit ljusa. Inredning såsom saccosäckar, läshörnor, filtar och 

kuddar är något som främjar lustskapandet hos eleverna och ger möjlighet till en läsplats som 

bjuder in till läsning. Det bör vara bekvämt när eleverna sitter och läser vilken inredning 

såsom soffor kan underlätta. Madrasser eller sängar är inredning som ses som önskvärt. Detta 

kan vara något som skapar en mysigare och bekvämare känsla för eleverna under läsningen. 

Samtidigt är det också något som öppnar för större valmöjligheter hos eleverna när de får 

välja var de vill läsa. Durmics (2010:17-27) resultat är i likhet med detta då en bra läsmiljö 

innefattar en soffa där eleverna kan sitta i lugn och ro och läsa. Anledningen till att eleverna 

väljer att det ska vara på ett visst sätt när de läser kan också beror på hur eleverna har det 

hemma när de läser. Eleverna kanske ligger i sin säng, har det mörkt med en lampa tänd och 

har täcke på sig. Säng eller soffa kan vara en läsplats hemma hos eleverna där de känner ett 

lustskapande och därför önskar de en möjlighet till detta i klassrummet också. Har lärarna 

gjort en bekväm och mysig läsplats som de inrett med kuddar, filtar och soffor kan detta 

inspirera eleverna till att vilja läsa då det bjuder in till en mysig lässtund. Kuddar kan öka 

elevernas koncentration då de får ligga skönt med nacken på en kudde jämfört om de hade 
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suttit upp och tittat ner i en bok. Har inte eleverna möjligheten att läsa där det känns bekvämt 

kan eleverna uppleva läsning som jobbigt och då tappa koncentrationen.   

 

Något som kan vara motstridigt är elevernas val av placering under läsning. Väljer elever att 

sitta bredvid en kompis kan detta leda till att eleverna drar sig till varandra under läsning och 

stör resterande klasskamrater. Fatheddine (2018:57) menar att val av plats är viktigt för 

eleverna och platsen har även en påverkan på hur eleverna upplever läsningen. Det bör därför 

finnas läsmiljöer som är skapta för en glädjefylld läsning. Det är viktigt att respektera 

elevernas önskan om var de vill sitta så länge det är platser där de läser. Där det sker ett 

lustskapande vid läsning bör eleverna sitta. Däremot kanske inte eleverna alltid vet sitt bästa 

och därmed gärna vill sitta bredvid sin kompis trots att de stör varandra och resterande elever 

i klassen. Därför bör lärarna vara vaksamma på vad som fungerar och inte för just dessa 

elever, även om valfriheten inte ska plockas bort helt. Å ena sidan kanske eleverna väljer sin 

läsplats själv och därmed att sitta bredvid sin kompis eftersom den vill ha stöttning vid svåra 

ord eller bara diskutera vad de läser med varandra. Å andra sidan kan det finnas andra elever 

som vill sitta med en kompis endast för att slippa läsningen och istället tala med sin kompis i 

smyg.  

 

När det kommer till inredning av klassrum såsom utsmyckning nämner Durmic (2010:17-27) 

att utsmyckning på väggarna både kan ses som inbjudande men också få en negativ inverkan 

och då kan upplevas som distraherande, detta kan då påverka elevernas koncentration och 

lustskapande. Eleverna bör ha inflytande över vilken inredning som ska finnas i en läsplats för 

att den ska vara lustskapande för dem. En balans vad det gäller inredning är av stor vikt. 

Mängden material på väggarna bör anpassas till barngruppen läraren tillfälligt har, då alla 

elever är olika. För vissa elever fungerar det bra med material på väggarna medan det inte 

fungerar alls för andra. Balansen om vad som är tillräckligt mycket eller inte är upp till var 

och en, därför bör lärarna ge eleverna inflytande om vad som ska hängas upp på väggarna och 

inte. För mycket böcker kan också vara distraherande då eleverna eventuellt bara fokuserar på 

böckerna när det inte är tid för läsning utan exempelvis matematik. Istället för att låta det bli 

till något negativt kan lärarna ta tillvara på det och se det som ett lustskapande tillfälle för 

eleverna och avsluta lektionen med läsningen eller låta dem sitta och bläddra i böckerna. Vi 

bör ta tillvara på elevernas läslust och ge dem möjlighet till att läsa när de själva vill.   
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Slutsatser & didaktiska implikationer  

Enligt tidigare forskning är läsförmågan en av de viktigaste faktorerna för att lära. Därför 

behöver det finnas böcker tillgängligt i klassrummet och inredning som ger en god läsmiljö. 

Elevernas valfrihet kring var de vill sitta är viktig och har betydelse för elevernas läsning. 

Samtidigt behöver eleverna själva bestämma när de vill läsa och inte känna tvingade till det. 

Problemområde som synliggjordes var hur en läsmiljö kan skapas som är gynnsam för alla 

elever och som väcker elevers läslust. Som tidigare nämnts tycker många svenska elever att 

läsning är tråkigt och de har svårt att finna motivation. Det är därför viktigt att läraren ger 

förutsättningar till en god läsmiljö som ger utrymme till att läsa utifrån elevernas behov. Den 

fysiska läsmiljön påverkar elevernas läsning, därför är det viktigt att identifiera vad en god 

läsmiljö är och hur lärare utformar den i klassrummet. Syftet som vår studie bygger på är att 

undersöka vad en god läsmiljö är och hur det främjar elevers läslust i ämnet svenska. 

Frågeställningarna som besvarats är: 

Vad innebär en god läsmiljö för elever respektive lärare? Och vilka likheter och skillnader 

finns i innebörden av en god läsmiljö mellan elever och lärare?  

 

Sammanfattningsvis av resultatet är att den fysiska läsmiljön har en stor inverkan på eleverna. 

Det ska vara mysigt när eleverna läser och för att göra det möjligt är det viktigt med tillgång 

till kuddar och filtar. Det finns även annan inredning och andra möbler som kan främja 

elevernas läslust men då krävs det att möjligheten till detta finns. Att eleverna får tillgång till 

böcker på andra ställen än skolbiblioteket, såsom i klassrummet, visar sig ha en god inverkan 

på deras läslust. Detta eftersom böcker kan inspirera samt att en läsmiljö inte ser inbjudande 

ut utan böcker. Valfriheten kring var eleverna får sitta när de läser är något som motsägs av 

båda perspektiven. Eleverna önskar att få välja var de vill sitta och med vem medan lärarna 

oftast vill bestämma var de ska sitta när detta krävs.  

 

Slutsatsen som kan lyftas fram utifrån resultatet är att en god läsmiljö som främjar elevernas 

läslust är när det finns utrymme till att ha möbler som gör det mer bekvämt att läsa och även 

att det ska vara mysigt när eleverna läser. Eleverna ska även ha inflytande i läsmiljöns 

utformning och var de vill sitta när de läser.  En annan slutsats som har synliggjorts är att det 

är svårt att tillgodose alla elevers behov. Ibland vet inte elevernas sitt eget bästa och ibland 

finns det inte möjligheter att ge det eleverna vill för att det ska bli den bästa läsmiljön. I 
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slutändan är det eleverna som är det viktigaste och lärarna behöver göra sitt yttersta för att ge 

eleverna det som de behöver för att öka deras läslust.  

 

En intressant fråga som har framkommit i samband med detta arbete som hade varit tänkvärd 

att undersöka är om läsning måste ske i klassrummet. Studiens resultat visar flertal exempel 

som har framförts från lärare och elever om hur en god läsmiljö kan skapas med hjälp av olika 

material och elevernas inflytande. Därför har tankar uppkommit om själva rummet egentligen 

är det bästa tänkbara. Möjligtvis går det att skapa en ännu bättre läsmiljö för eleverna om de 

hade fått tagit sig ut i naturen för att läsa en bok eller om de hade fått möjlighet att sitta och 

läsa i ett bibliotek istället. De didaktiska implikationerna vi tar med oss ut i vår 

yrkesverksamhet är att ta tillvara på de möjligheter som finns vad det gäller den fysiska 

läsmiljön. Alla barngrupper ser olika ut och har olika behov vilket gör att det inte finns något 

tydligt exempel eller exakt svar på hur en god fysisk läsmiljö skapas. Vi behöver därför arbeta 

utifrån den barngruppen vi har och se till deras önskan och nödvändigheter. Däremot finns det 

vissa delar i den fysiska läsmiljön som utifrån enkäter och intervjuer visat sig vara mer 

uppskattade än andra vilket vi kommer ha i åtanke. Urvalet i denna studie var en skola som 

satsade mycket på det digitala vilket är något vi önskat vi tittat mer på. Därför har vi tagit 

lärdom av denna studie där vi har undersökt läsmiljön och lagt fokus på det analoga så som 

fysiska böcker. En idé till en framtida studie kan efter detta vara att titta på digitala redskap 

kring läsning.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 
1. Är läsmiljön i ert klassrum något ni tänker/lägger fokus på?  

 

2. Hur ser er läsmiljö ut i klassrummet?  

 

3. Hur är era böcker placerade i klassrummet? Tror du placering har en betydelse?  

 

4. Lägger ni mycket fokus på färger i ert klassrum? Dvs. väggar, möbler, inredning osv.  

 

5. Hur kan ni utveckla er läsmiljö i klassrummet?  

 

6. Hur arbetar ni med läsning? 

 

7. När du har högläsning med eleverna, var sitter eleverna då?  

 

8. När eleverna läser tyst, var sitter eleverna då?  

 

9. När upplever ni att eleverna tycker de är som roligast att läsa?  

 

10. Tror ni eleverna påverkas av miljö i klassrummet? På vilket sätt?  
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Bilaga 2 

Enkät som handlar om läsmiljön i klassrummet  

 

Kille [  ] Tjej [  ]  
 
Du får kryssa i flera alternativ 
 
Vad tycker du om läsmiljön i klassrummet?  
 
Mysig [  ] Tråkig [  ]  Avslappnande [  ]   Inget speciellt [  ]  Annat förslag:    
 
 
Hur vill du att det ska vara i klassrummet när du läser?  
 
Tyst [  ] Lugn musik [  ] Mörkare belysning [  ] Helt ljust [  ]      
 
Annat förslag:  
 
 
Vart vill du sitta när du läser?  
 
Vid min bänk [  ]  på golvet [  ]  i en liten hörna [ ] i ett grupprum [  ] med kompisar [  ]  
 
Annat förslag: 
 
 
Tycker du att roligare/enklare att läsa om du har tillgång till filtar och kuddar? 
 
JA [  ] NEJ [  ] IBLAND [  ]  
 
 
Hur vill du att det ska vara när läraren har högläsning? 
 
Sitta var jag vill [  ] mysigt [ ] lugn musik i bakgrunden [  ] helt tyst när läraren läser [  ]  
 
Annat förslag: 
 
 
Tycker du det ska finnas möjlighet att välja böcker i klassrummet?  
 
JA [  ] NEJ [  ]  
 
 
Vart vill du att böckerna ska vara isåfall?  
 
I en hylla i klassrummet [  ] i en korg [ ] synligt så att jag ser böckerna [  ] Annat förslag: 
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Om du hade fått bestämma hur klassrummet skulle se ut för att du skulle vilja läsa, 
vad hade då varit viktigt för dig?  

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
Tack för dina svar / Sofia och Ida  
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Bilaga 3 

Tabell 
 

Hur vill du 
att det ska 
vara i 
klassrummet 
när du läser? 

Tyst Lugn musik Mörkare 
belysning 

Helt ljust Annat förslag 

Antal svar 25 17 18 0 1 
Andel % 78% 53% 56% 0% 3% 

 

Vart vill du 
sitta när 
du läser? 

Vid min 
bänk 

På golvet I en liten 
hörna 

I ett 
grupprum 

Med 
kompisar 

Annat 
förslag 

Antal svar 7 5 9 4 15 1 

Andel % 22% 16% 28% 13% 47% 3% 
 

Tycker du att 
det är 
roligare/enklare 
att läsa om du 
har tillgång till 
filtar och 
kuddar? 

Ja Nej Ibland 

Antal svar 22 3 7 

Andel % 69% 9% 22% 

 

Hur vill du 
att det ska 
vara när 
läraren har 
högläsning? 

Sitta var jag vill Mysigt Lugn musik i 
bakgrunden 

Helt tyst när 
läraren läser 

Annat förslag 

Antal svar 16 17 6 16 2 

Andel % 50% 53% 19% 50% 6% 

Vad tycker du 
om läsmiljön i 
klassrummet? 

Mysig Tråkig Avslappnande Inget speciellt Annat förslag 

 7 6 10 16 1 

Andel % 22% 19% 31% 50% 3% 
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Tycker du det 
ska finnas 
möjlighet att 
välja böcker i 
klassrummet? 

Ja Nej 

Antal svar 27 5 

Andel % 84% 16% 

Vart vill du 
att böckerna 
ska vara i så 
fall? 

I en hylla i 
klassrummet 

I en korg Synligt så att 
jag ser 
böckerna  

Annat förslag 

Antal svar 22 1 9 1 

Andel % 69% 3% 28% 3% 
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