
Policy för läsmorgon i årskurs 1 

 

Varje klass i årskurs 1 har en halvtimmes läsmorgon fyra dagar i veckan under perioden från 

höstterminsstarten fram till höstlovet. Läsmorgnarna är obligatorisk undervisningstid med lärare i 

rummet, men de ingår inte i någon kurs och betygsätts inte. Syftet med läsmorgnarna är att eleverna 

ska få en lugn, skön och ostörd start på dagen som ger läsupplevelser, stimulerar läslusten och tränar 

läsfärdigheterna. För att det ska vara möjligt gäller följande: 

 Vi läser skönlitterär prosa (dvs romaner, noveller eller liknande) som var och en väljer fritt, 

på svenska. Elev som har annat modersmål får läsa på det språket. Det går bra att läsa 

skönlitterära texter som ingår i skolarbetet, t ex en roman som klassen läser i svenskan. 

 

 Vi läser böcker, dvs inte text på ipad, telefon, datorskärm etc. Boken tar vi med oss hemifrån 

eller lånar på bibliotek. Den som glömt sin bok eller läser ut den under läsmorgonen går inte 

iväg och hämtar en annan (då stör man alla andra). I stället lånar man en novellsamling som 

finns i klassrummet. 

 

 Tystnad. Vi sitter stilla och läser utan att prata eller viska med varandra. Vi lyssnar inte heller 

på musik i lurar under läsningen. Elever som har stort behov av att höra texten uppläst 

medan de själva läser kan däremot få det efter godkännande av mentor eller rektor. 

 

 Vi kommer i tid. Sen ankomst till klassrummet accepteras inte eftersom alla andra blir störda 

i läsningen. Den som ändå råkar komma för sent får gå till ”uppsamlingsrummet” M8 och 

läsa där. 

 

 Vi äter frukost i förväg. Kaffe, annan dryck eller mat hör inte hemma på läsmorgonen. 

 

 Innan läsningen börjar hänger vi av oss jackorna och ställer väskor och kassar på golvet, inte 

på bänken. Telefon, ipad, dator osv ligger inte heller på bänken under läsmorgonen utan i 

väskan. 

 

STEG önskar dig många sköna läsmorgnar! 

 


