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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka och försöka förstå hur motivation, lek och miljö 
påverkar barns lust för att läsa och skriva. Frågeställningarna har utformats för att 
barnen ska få möjlighet att fundera på hur de ser på sin läs- och skriftspråksutveckling. I 
studien ingick åtta stycken intervjuer med barn i förskoleklass och år 1. Intervjuerna har 
genomförts på tre olika skolor.  Dessa intervjuer visar att barnens motiv för att lära sig 
läsa handlar om att bli en samhällsmedlem, som kan klara sig själv. Det handlar både 
om den yttre och inre motivationen.   
 
Resultatet visar att barnen utgår ifrån vad de tycker är roligt, att de vill vara 
självständiga och vad de behöver när de är vuxna, när de behöver och varför de behöver 
kunna läsa- och skriva. Vad det är i miljön som främjar barnens lust till att läsa och 
skriva är svårt att fånga i barnen svar. Men miljön påverkar barnen i deras val av var 
och hur de vill lära sig. Barnen vill ha en plats för mys men också en skyddad vrå. 
Genom leken får barnen en chans att spela ut sin egen roll och vara någon annan, i sin 
läs- och skrivutveckling. 
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1 INTRODUKTION 
Att läsa och skriva är en del av vardagen enligt Kullberg som framhåller att: 

Skriftspråksinlärningen ska få vara lek- och lustbetonad och vi ska samtala och fantisera mycket. 
Jag ska bygga en miljö med allt jag kan tänka oss som har med skriftspråket att göra. (Kullberg, 
1992 s. 149) 

 Flera frågor ligger till grund för denna studie om vad det är som får barnen intresserade 
av att vilja läsa och skriva. Kan klassrummets inredning och material påverka läs- och 
skrivintresset. Kan leken leda till läs- och skrivinlärning?  
Denna studie fokuserar på det som gör barnen intresserade av att läsa och lära sig 
skriftspråket och vad som kan hjälpa barnen att bli intresserade av att läsa och skriva. Vi 
antar att miljön påverkar barnen till att finna motivation till skriftspråket men frågan är 
vad som gör dem motiverade. Kan leken vara en hjälp till skriftspråket? Föreliggande 
studie genomfördes inledningsvis och delvis tillsammans med en studentkollega. 
Gemensamt skrevs bakgrund och metodkapitel och intervjuer genomfördes. 
Sammanställningen av insamlad empiri, analys och diskussion fullföljdes dock 
individuellt.  

Med den påverkan skriftspråket har i vårt samhälle i dag, är det för mig väldigt 
intressant att försöka få en bild av vad som gör barn intresserade av att kunna läsa och 
skriva. Varifrån får barnen sin inspiration och motivation och hur mycket kan miljön 
och leken påverka? Utifrån intervjuer med barn vill jag få en bild av hur de ser på sin 
läs- och skrivinlärning utifrån miljön och lek. 
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2 BAKGRUND 
 En intressant fråga är vad som får barn intresserade av skriftspråket och hur de finner 
motivation. Kan man utgå ifrån motivationsteorier, den fysiska miljön eller leken? 
Inriktningen på denna studie bygger på hur barnen uppfattar motivation, miljö och lek i 
samband med läs- och skrivinlärning. Sanderot (2002) framhåller att det är en 
benägenhet hos oss individer att få lust att lära, att ha lust att lära och att förlora lusten 
att lära. Detta är en slags vilande process som kan sättas igång av vissa faktorer och 
upphöra av andra (Sanderoth, 2002, sid102). 

2.1 Motivation och lust 
Nationella kvalitetsgranskningar, 2001-2002 (Skolverket, 2003) beskriver svårigheten 
med att definiera begreppet lust att lära. Många både barn, ungdomar och vuxna talar 
om lust att lära, som uppstår vid tillfällen då kropp och själ engageras, medan andra 
istället uppger aha-upplevelser, exempelvis när ett samband eller problem förstås. 
Lusten anges också som glädjefylld och drivs av nyfikenhet tillsammans med fantasi 
och intresse av att utforska något.  

Granberg (2003) menar att leken styrs av lust och glädje. Lust och motiv betyder här 
samma sak, där leken utgör målet och lusten är drivkraften. Ur barnets perspektiv är det 
leken som ger mening för barnet. Knutsdotter Olofsson (2003)  pekar på att leken i sig 
är ett pris, som inte fodrar applåder eller beröm. Barnens lek sker under inflytande av 
behov, motiv, intressen och känslor, likväl som sociala och kulturella förhållanden 
(Löfdahl, 2004). Leken har höga motivationsnivåer och ger möjligheter till att ha roligt. 
Leken ska passa in i institutionella miljöer (Moyles, 1995). Motivation handlar om hur 
känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd. 
Aktivitet föregås av våra känslors förväntningar, som följer med när vi utför olika 
handlingar och lägger sig som en slöja runt minnen av de utförda handlingarna förklarar 
Imsen (2006). 
Enligt Glasser (1996) handlar motivation helt och hållet om belöning, vad vi människor 
behöver för att tillfredsställas. Eftersom eleverna tillbringar så mycket tid i skolan, 
måste det finnas ett sätt att tillgodose deras behov, såväl på lektionerna som utanför.  

Magnusson (2004) har genomfört en studie som grundar sig i förskolebarns tidiga 
intresse för skriftspråket. Där uppmärksammas hur barnet med leken som redskap 
uttrycker lust och motivation för att undersöka skriften. I en senare avhandling beskriver 
Magnusson (2013) hur barns upplevelser vid skolstart gentemot det skrivna ordet kan 
variera mycket. För somliga av barnen blir detta möte förenat med lust och nyfikenhet, 
medan andra barn upplever olust och krav. Magnusson (2013) tar även upp att om de 
språkliga mönstren från hemmet stämmer överens med skolans mönster, ger det mer 
möjligheter att lyckas i skolan. Detta kan kompletteras med Taubes (1987) forskning 
som framhåller att många barn kommer till skolan starkt motiverade och redo att börja 
lära sig läsa och skriva. Dock är barnen inte alltid lika motiverade och har kvar sitt 
självförtroende efter det första året.  

Taube (1987) talar om att föräldrarnas, lärarens och kamraternas roll är avgörande för 
barnen.  Dessas attityder och förväntningar på barnet kommer att spela en avgörande 
roll för barnets självförtroende och motivation. 
Det finns skillnader i de erfarenheter som barn har av skriftspråket. Deras möte med 
läsning och skrivning har varierat och de har rört sig på olika sätt i skriftspråksvärlden. 
Barn ser olika behov med att lära sig att läsa och skriva. Vissa vill lära sig snabbt och 
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andra tar det med ro och prioriterar andra saker i livet, än att läsa och skriva (Dahlgren 
m.fl., 1999). Det är hela tiden barnets intresse och motivation som är utgångspunkten 
för att vilja lära sig läsa och skriva, poängterar Hagtvet (1990) och menar samtidigt att i 
skriftspråksstimulerande miljöer blir barnet intresserat och vill uttrycka sig genom att 
använda skriften. 

Enligt Brodin och Hylander (1997) kan det upplevas som mycket svårt att hitta det 
enskilda barnets väg till utveckling och lärande. I skolans och förskolans värld har det 
inte alltid varit i åtanke att hitta det enskilda barnets lust till lärande. Ju mer kompetens 
och lärande framhålls, desto mer värdefullt blir det att nå fram till varje barns lust. Barn 
kan reagera på olika sätt när det handlar om att lära sig nytt. Hos somliga barn är det 
nödvändigt att väcka lusten. Andra barn måste få chansen att hitta den själva, alla barn 
behöver inte aktiveras.  Ibland behöver alla barns intresse väckas. Barn har både en 
önskan och vilja att lära sig om världen, som en inre motivation, där viljan styrs av 
lusten. Det optimala lärandet är de situationer som barnet själv hittar (Brodin & 
Hylander, 1997). 

Dahlberg och Lenz Taguchi (1995) talar om det kultur- och kunskapsskapande barnet 
som i sig är ett rikt och kompetent barn.  Det beskrivna barnet är nyfiket, fyllt av lust 
och vill utmanas och utforska intressanta saker. På likande sätt resonerar Pramling och 
Sheridan (2006) om det kompetenta barnet. Utifrån detta perspektiv skapar barnet sin 
egen kunskap, har egna resurser, en nyfikenhet och lust att lära. 
Kontakten med omvärlden berör sinnena i positiv bemärkning och intresse uppstår hos 
personen. När barn möter leksaker och andra föremål, använder de dem i andra avsikter 
än att lära sig något. Motivet kan vara kommunikation med kamrater eller för att det till 
och med skapar lust hos barnet (Nelson & Svensson, 2005). Våra beteenden utgår alltid 
ifrån försök att tillfredsställa ett eller flera av våra basbehov, vare sig det är så enkelt 
som att svälja mat för att överleva eller så komplicerat som att kämpa för att få kärlek. 
Människor beter sig alltid på något sätt, eftersom vi alltid försöker att tillfredsställa ett 
eller flera av våra behov (Glasser, 1996). 

2.2 Motivationsteorier 
Imsen (2000) beskriver olika motivationsteorier, som kan påverka elever beroende på 
vilken teori man väljer att följa. I klassisk behavioristisk teori är belöning och straff 
huvudsyftet till att människor engagerar sig och handlar som de gör. Erfarenheten av 
belöning är det som får människan att utföra vissa handlingar. Eftersom erfarenhet tyder 
på att belöningen kommer att upprepas igen. Människan söker efter lust och det som de 
uppfattar som behagligt och undviker det som de ser som obehagligt. 

De kognitiva teorierna belyser vikten av hur våra tankar formar motivationen. Den 
kognitiva teorin gör påståenden om att människor är nyfikna och sökande. Människan 
går inte omkring utan att förstå vad som händer. Genom att försöka organisera världen i 
olika begrepp och kategorier, som de ser i förhållande till varandra, försöker de hitta 
mönster och sammanhang. Människor aktiverar sig med det som de finner spännande 
och det som ger en mental tillfredsställelse. Att hela tiden söka efter nya utmaningar och 
att vilja klara av de uppgifter de har bestämt sig för, är en del av människans natur 
(Imsen, 2000). 

Humanistiska motivationsteorier betonar de djupa egenskaper som skiljer oss som 
människor från djur. De tydliggör människan som en självständig och frihetslängtande 
person som letar efter mening och är redo för att ta ansvar. Människor har fler 
egenskaper som skiljer oss från djur. Människor har en inbyggd kunskap för socialt liv 
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och en önskan om att vara aktiva och att vara till hjälp för andra. De flesta sidor av 
människan kan påverka motivationen till exempel tankar, känslor och uppfattningar om 
omvärlden. Humanistiska teoriers grund är att människor har flera medfödda eller 
inlärda behov som är grund för motivationen (Imsen, 2005). 
Behovsteorier handlar enligt Imsen (2005) om mänskliga handlingar vilket bör tolkas 
med utgångspunkt i de grundläggande behoven. Inre och yttre motivation handlar om de 
behov som finns inom oss och de vi får utifrån. Den inre motivationen är att barn har ett 
behov av att leka. Aktiviteten, lärandet eller arbetsprocessen hålls igång genom intresse 
för själva lärostoffet, saken eller handlingen. Barn gör något för att det känns 
meningsfullt. Den yttre motivationen innebär att aktiviteten eller lärandet upprätthålls 
på grund av att individen hoppas kunna få en belöning eller nå ett mål som egentligen 
inte har med saken att göra. Det kan liknas vid att studera inför ett prov, där målet är att 
få ett högt betyg eller att få en present när barnet avslutat en uppgift det lovat att göra, 
som att städa sitt rum för att få godis (Imsen, 2005). 

2.3 Fysisk miljö  
I en studie har Skantze (1989) undersökt skolans fysiska miljö ur ett elevperspektiv 
(låg- och mellanstadiet) och visat att eleverna i teckningar återger miljön mycket tydlig 
och detaljrik, likt ett foto, men taget ur minnet. Resultatet visar att barnen både utforskar 
och upptäcker världen runt omkring sig med de redskap de har. De använder sina sinnen 
på ett konkret sätt för att få mening i den fysiska miljön. Känslor och stämningar 
kopplas till miljön. Då är det av betydelse med en miljö och arkitektur som är 
överensstämmande med barnens sätt att uppleva den. En opersonlig och tråkig miljö, 
trots att den är välformad, kan bli svår att identifiera sig med och på så sätt även bli 
svårorienterad för barnen. Att kunna orientera sig i en miljö, innebär att se sig själv i ett 
samband med själva miljön, där förhållandet kan urskiljas som, ”här är jag och där är 
omgivningen” eller ”här är jag och så här är omgivningen”. Nordin Hultman (1998) 
menar att den pedagogiska miljön har ett tydligt och mäktigt språk som uttalar vad ett 
barn är i rummet, hur det ska vara och vad det ska göra.  Enligt Skantze (1989) 
framkommer det att barnen i miljön skapar sina egna platser som de kryper in i eller 
använder för leken. Barnen blir bekräftade genom att själva välja var de vill vara, få 
tänka och ta egna initiativ och visa intresse, vilket kan vara väsentligt i deras perspektiv. 
På detta sätt, menar Skantze att barn skapar sin plats i en både yttre och inre mening. 
Barn är aktiva och olika aktiviteter är nödvändiga för att ett lärande ska äga rum. 
Utvecklingsprocessen är en produkt av barnens egen aktivitet i samspel med den miljö 
de befinner sig i (Andersson, 1999). 

Miljön kan indelas i fysisk och psykisk. Granströms (2003) teori om den fysiska miljön, 
får definiera begreppet miljö i denna studie. Den fysiska miljön består av arkitekturens 
fasta gränser både inne och ute. Inomhus är det väggar, dörrar, fönster och fasta föremål 
som sätter gränser för ytor, medan det utomhus är huskroppar, staket, träd med mera. 
Avgörande för vad och var barnen leker är hur rummen används och det i sin tur är 
beroende av möbler, lekredskap, leksaker och material. Utformning, placering och 
exponering är viktiga faktorer i miljön. Miljöbegreppet kännetecknas av fysiska, 
sociala, och kulturella egenskaper som befinner sig i ett ständigt växelspel. Det fysiska 
rummet kan benämnas som en verklighet i form av storlek och läge med anknytning till 
andra fysiska platser (Björklid, 2005). 

Skantzes studie (1989) handlar om barnen på en 70-talsskola, med biblioteket och 
träslöjdsalen som spännande rum. Rummen är utformade och inredda för att locka 
barnen till roliga och meningsfulla saker att utforska, att göra och att läsa om. Barnens 
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meningsskapande i miljön, menar Skantze kan benämnas som inspiration till 
verksamheten. Rummets språk tyder på att det finns meningsfulla aktiviteter och saker 
att utforska. Skolhusen samt skolans fysiska miljö tillhör barnens och ungdomarnas 
omvärld som de använder sig av på flera olika sätt för att ge mening till sig själva, sitt 
arbete, sin omvärld och de sammanhang de befinner sig i.   

Folkesson (1995) redovisar en studie där 3500 barn i årskurs 5 har haft i uppgift att 
beskriva sina skolor i ord och bild. Av studien framgår att skolans fysiska miljö har 
hamnat på efterkälken. När fokus har riktats på skolmiljön har det främst handlat om ett 
vuxenperspektiv, exempelvis den psykosociala miljön. 

Det finns risker med en traditionell förmedlingspedagogik det vill säga, ett stillasittande 
med tyst läsning och skrivande vid bänken. Skantze (1989) påvisar med sitt teoretiska 
och empiriska material att barn och ungdomar både bildar mening och kunskap på 
grund av miljön och inte bara i miljön. Andra slutsatser som Skantze (a.a.) kommit fram 
till är att barn och vuxna utforskar den fysiska miljön på olika sätt. Medan vuxna låter 
blicken uppfatta rummet i alla dess vinklar och vrår, använder barn sina sinnen, känslor 
och handlingar och rent kroppsligt utforskar rummet. Detta kräver en tydlig arkitektur 
som barnen kan identifiera sig med. Kan en fysiskt anonym miljö bli för otydlig för 
barnen, trots att vuxna lätt förstår den? Den fysiska miljön i skolan med tanke på dess 
inredning, utrustning och användning bör ”Visa barnen att deras tankar, funderingar, 
och egna skapande handlingar är väsentliga i skolans värld” (Skantze, 1989, s. 146). 
Björklid (2005) talar om att människan i sin miljö både påverkar och påverkas och 
dessutom har behov av att detta sker. Björklids (2005) studie fokuserar på den fysiska 
miljön och vikten av att hitta samspel i den fysiska omgivningen. Den fysiska miljön 
sänder budskap till eleverna som talar om huruvida man är välkommen eller inte i 
miljön. 

2.4 Skriftspråksutvecklande miljöer 
Det talade språket består av delar som att tala och att lyssna. På liknande sätt benämns 
det skrivna språket att skriva och att läsa (Dahlgren m.fl.,1999). Pramling och Mårdsjö 
(1997) beskriver läsning och skrivning likt två förmågor, varav den ena förutsätter den 
andra. 
Det är betydelsefullt att miljön runt barnet både består av och uppmuntrar till 
skriftspråket. I denna miljö utvecklas och stimuleras barnet (Dahlgren m.fl., 1999; 
Magnusson, 2004). Dahlgren m.fl. (1999) använder uttrycket att barnet i en bästa 
tänkbara miljö neddoppas i skriftspråket. Det kan även sammanfattas som Hagtvet 
(1990) uttrycker, skriftspråksmiljön driver på barns nyfikenhet och lockar till att aktivt 
delta. Trageton (2005) tar avstånd från påståenden som att klassrummen är för små för 
att innehålla arbetsvrå. Det handlar inte om kvadratmeter, nya och gamla byggnader 
eller dålig arkitektur utan om brist på fantasi, otillräckliga kunskaper om inredning och 
träning i att hitta alternativa sätt att utforma rumsmiljön. Det är betydelsefullt att miljön 
runt barnet både består av och uppmuntrar skriftspråket. I denna miljö utvecklas och 
stimuleras barnet (Dahlgren m.fl., 1999; Magnusson, 2004).  

Hagtvet (1990) skriver om att det finns skillnader mellan hur olika miljöer riktar 
barnens intresse mot skriftspråket. När det finns kunskap om att barns 
skriftspråksutveckling till stor del påverkas av miljön, är det viktigt att pedagoger ger de 
bästa förutsättningar för utvecklingen och verkligen riktar barnets uppmärksamhet mot 
skriftspråket.  
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Enligt Kullbergs (2006) studie från 1991 har den fysiska såväl som den psykiska miljön 
stor betydelse för barnens skriftspråksutveckling. Barnen var tillfrågade om vad de 
anser skulle finnas i ett rum, för att man ska lära sig läsa och skriva. Genom att de själva 
fick tänka och fråga andra i sin omgivning om hur miljön skulle vara fick de vara med 
och påverka miljön i klassrummet. Miljön blev sådan att aktivitet som genomfördes i 
klassrummet hade med skriftspråkslärandet att göra 
Skantze (1989) har kommit fram till att barn och vuxna utforskar den fysiska miljön på 
olika sätt. Medan vuxna låter blicken uppfatta rummet i dess alla vinklar och vrår, 
använder barn sina sinnen, känslor och handlingar för att rent kroppsligt utforska 
rummet. 
I den fysiska, men också sociala miljön utvecklas individen genom ett sökande efter 
kunskap och erfarenhet. Samtidigt som man utforskar miljön, testar och förändrar man 
den. På samma gång ger miljön förutsättningar och sätter gränser. Det skiljer sig i hur 
miljön upplevs och alla skapar sin omvärld på sitt eget sätt. Den fysiska miljön ger både 
möjligheter och hinder för lek och lärande. En fysisk miljö som skapar otillgänglighet 
och som inte stimulerar påverkar i sin tur att barn inte utforskar och leker i denna miljö.  
Konsekvenser kan bli att barnets utveckling avseende fysiskt, kognitivt och socialt 
lärande påverkas negativt (Björklid, 2005). 
En skriftspråksstimulerande miljö bör även fysiskt innehålla skriftspråksinbjudande 
material (Hagtvet, 1990). Hagtvets tankar kan jämföras med styrdokumenten i Sverige. 
Som läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998b) beskriver ska det finnas rika 
möjligheter för barnen att samtala, läsa och skriva för att utveckla den språkliga 
förmågan. Enligt rapporten Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2003), 
både deltar barn i och tar initiativ till läs- och skrivaktiviteter, där miljön består av 
skrivmaterial, böcker och biblioteksbesök. I denna miljö testar barn själva läs- och 
skrivaktiviteter med lekens hjälp. 
För att stimulera till läsning kan en del av utrymmet omvandla till en lugn miljö med en 
soffa eller en myshörna, menar Dahlgren m.fl. (1999). Även Pramling, Klerfeldt, 
Williams (1995) talar om läsvrår i sin rapport gällande fallstudier i de lägre skolåren, då 
barnen använder sig av kuddar och madrasser för att skapa en läsvrå i klassrummet.   
Mängden böcker är inte viktigt utan snarare att de är organiserade på ett tydligt och 
estetiskt sätt menar Dahlgren m.fl. (1999). Pramling m.fl. (1995) påpekar betydelsen av 
att synliggöra och lätt komma åt böckerna i klassrummet. Dahlgren m.fl. (1999) anger 
att litteraturen måste utgå från barnens intressen och varieras regelbundet. Även 
dagstidningar kan inspirera och ge mening till samtal. Klassens litteratur kan som Björk 
och Liberg (1996) tar upp bestå av barnlitteratur som bild- eller kapitelböcker, sagor och 
berättelser, poesiböcker och fakta- och ordböcker. Egenproducerade böcker som barnen 
skrivit bör stå på en särskild förvaringsplats.   
Whiteboard och blädderblock kan hjälpa barnen att skriva aktivt. För att barnet ska 
förstå skriftspråkets kommunikativa avsikt, kan text och bild på väggar, skåp och lådor 
var uppsatt (Dahlgren m.fl., 1999). Som jämförelse beskriver Liberg (2006) språkrum 
för skrivande som utmärks av texter som barn producerat själva eller med lärare och 
som finns på väggar. Dessa texter kan exempelvis handla om dokumentationer, där även 
bilden kan ingå, berättelser, rim och sånger. Liberg menar att det är tydligt på en 
förskola eller skola om det finns ett språkrum för skrivande. Språkrum för läsande är ett 
annat begrepp som Liberg skapat och kännetecknande för båda dessa språkrum är att 
man badar i texter (a.a. s. 155). Hon talar om bokbad som består av att barn i förskola 
och skola får bekanta sig med mycket skönlitteratur. Det kan handla om boklådor med 
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50-100 böcker. Liberg skriver inte att böckerna bör organiseras som Dahlberg m.fl. 
(1999) talar om. Däremot redovisar Liberg (1996)  språkrum som är fyllda med olika 
skriftspråkliga och rekvisitamaterial. 

Nilsson (2002) beskriver ett exempel från en F-1 klass. Här använder sig läraren av en 
gul trasmatta tillräckligt stor för hela klassen. På mattan kan alla samtala och lyssna på 
läraren som läser högt eller berättar. Samma matta används även när barnen får 
återberätta böcker de har läst. Mattan får symbolisera det dialogiska språkrummet där 
många världar möts och själva varpen är dialog. På liknande sätt använder man en stor 
matta i varje klassrum på Coombes School i England, där barnen har återkommande 
samlingar. På mattan diskuterar barn och vuxna, ställer frågor och delger varandra 
erfarenheter. Samtidigt som barnen berättar skriver läraren stödord på tavlan (Olsson, 
2002). 
Genom att få tala och använda språket tillsammans med andra, lär sig barnen tala och 
lyssna. Det händer i ett flertal informella sammanhang till exempel i vardagssamtal, i 
leken, vid läsning och skrivning och tillsammans med kamrater och vuxna. För att 
eleverna ska få en varierande och rik undervisningsmiljö som möjliggör en god 
språkutveckling måste det finnas sätt som innebär att det inte är för kostsamt, tar för 
mycket resurser eller är för krångligt. För att öppna upp för olika aktiviteter behövs en 
större öppen golvyta där barnen kan samlas till högläsning eller samtal. Varierande 
läsplatser med bord för enskild, parläsning, gruppläsning eller läsgrottor t.ex. under 
bänken är viktiga. Det kan även finnas stillsamma platser för att kunna lyssna på cd och 
för att barnen i lugn och ro ska kunna följa med i texter. Förslag på inspelningar är 
sagor, dikter eller musik skriver Björk och Liberg (1996).  Dessutom måste det finnas 
en skrivverkstad för att ge möjligheter att skriva egna texter. Lämpliga material är 
papper av olika slag, vanliga pennor, färgpennor, kritor, sax, klister, häftapparat m.m. ( 
Björk & Liberg, 1996; Hagtvet, 1990). 
Datoranvändning i skolan är ett måste för alla barn och ordbehandlingsprogram kan 
användas redan från första dagen i skolan, framhåller Björk och Liberg (1996). Liberg 
(2006) förespråkar även datorn som en del av det dagliga arbetet som en hjälp vid 
läsning och skrivning. Magnussons (2004) studie, visar att datorn stimulerar både 
barnens lust till skriftspråket, men även till samspel vid datorn. Detta kan 
överensstämma med Folkesson (2004) som utvärderade ett datorprojekt i årskurs 1-3 
och fann att barnen upplevde det både enklare och mer stimulerande att ta del av 
varandras texter och bilder vid datorn (a.a.). Dator och IT i den skriftspråkliga miljön 
skapar flera möjligheter till kommunikation (Dahlgren m.fl., 1999). 

Trageton (2005) anser att klassrummen bör utformas som en verkstad med ett flertal 
arbetsvrår redan från första dagen i skolan. Han har förslag på lösningar med fyra 
datorer i klassrummet, vilka skapar flera skrivcentrum där man kan skriva och teckna i 
alla vrår, speciellt i datorvrårna. Att ha datorer lättillgängliga i dessa vrår blir lika 
naturligt som klassbiblioteket, pennor, saxar och suddgummin.  
Som barn upptäcker allt annat i världen upptäcker de också skriftspråket om de är i en 
miljö där texter, böcker, skrivna ord och bokstäver förekommer och där andra 
människor läser och skriver så att barnen ser hur man använder skriftspråket. När barn 
är i denna miljö får de möjligheter att utforska skriftspråket (Nielsen, 2006). 
I Folkessons (1995) studie om den fysiska miljön visar och synliggör barnens bilder ett 
kalt och livlöst klassrum. Dessutom saknas det tecken på att ett arbete pågår i 
klassrummet. I studien hänvisar Folkesson till Skolverket (1993) när hon skriver att de 
allra flesta barn lär sig läsa och skriva och trivas i skolan, oberoende av hur man 
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möblerar, anpassar miljön och dekorerar i klassrummet. Miljöns betydelse på längre sikt 
vet man dock inte mycket om, enligt Folkesson. 

2.5 Lek som skapar lust till skriftspråket för barnet 
Barns största drivkraft är lust och lek. Det är därför viktigt att ge dem redskapen till att 
vilja lära sig och förstå genom att leka. ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 
det aktiva lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998b, s. 13). Shilling (1997) anser att 
den fysiska miljön är mycket viktig för barn för att de på ett lekfullt sätt ska kunna 
tillägna sig skriftspråkliga förmågor. Genom leken utvecklar barnen tidigt kunskaper i 
det skrivna språkets form och funktion samt vilka regler som gäller för detsamma. 
Förändring av lekmiljön, som även tillför datorer, kan på så sätt förstärka dessa 
möjligheter för barnen.   

Nelson och Svensson (2005) refererar till Christie (2003) som redogör för hur både 
leksaker och lekmaterial kan ingå i miljön för att vara en drivkraft i barns läs- och 
skrivutveckling. I och för sig har leksakerna inte så stort pedagogiskt värde, men vuxna 
kan med leksaker som redskap bana vägen för att aktiviteter följer en viss riktning. 
Christie (2003) tar upp att leksaker som förväntas vara pedagogiska som exempelvis 
bokstavsklossar, alfapetpussel, alfabetspel och magnetiska bokstäver inte har fått något 
stöd i forskning när det gäller om de påverkar barns läs- och skrivutveckling. Ofta kan 
det vara beroende av att de används för andra funktioner i leken som exempelvis 
ingredienser i en alfabetsoppa. Christie förespråkar andra typer av redskap i leken för att 
skapa en god läs- och skrivutveckling, där målet är lekmiljöer som överensstämmer med 
de vardagliga miljöer som barnen befinner sig i. Då kan verksamheten med skriftspråket 
vara meningsfull för barnen. 

Johnson, Christie och Wardle (2005) anser att det finns flera sätt som ökar läs- och 
skrivförmågan. De nämner dramatema i olika former som kontor, restaurang, affär, 
postkontor och bibliotek. Varierade dramateman medför rekvisitamaterial som passar in 
på respektive tema. För att kunna dramatisera kontoret kan material som pennor, 
anteckningsblock, almanacka, skrivmaskin, kuvert, papper, skyltar och 
beställningsblanketter användas. Restaurang är ett annat sätt att dramatisera och då kan 
lämpliga material vara pennor, anteckningsblock, menyer, skyltar, kokböcker, 
förvaringslådor för olika produkter, kvitton och kassaapparat. Att använda dessa 
varierade tillvägagångssätt ger större räckvidd för olika skriftspråkliga aktiviteter som 
barnen kan lockas in i och ökar sannolikheten att leken passar för deras individuella 
intressen. Material tillhörande skriftspråket passar in i nästan alla lekar. När förmågor i 
skriftspråket förvärvas har man funnit att kvaliteten i barnens dramalekar ökar.  

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken är ett sorts symbolspråk som har 
samhörighet med talspråket. I leken skapar barnen sin egen värld. Deras 
föreställningsförmåga övas så att bokstäverna i en bok leder till bilder, känslor och 
upplevelser. När föreställningsförmågan däremot inte är tränad blir det svårt att ta till 
sig en bok. Hon menar att: ”Språket, det talade och det skrivna, bygger på att det 
associeras till föreställningar och bilder hos mottagaren. Annars är språket dött”. 
(Olofsson 2003, s. 78) 
Tala, läsa och skriva är att skapa menar Björk och Liberg (1996). Därför är det viktigt 
att integrera skapande ämnen med andra ämnen och låta undervisningen genomsyras av 
alla sinnena. För det mesta kan läsupplevelser dramatiseras, vilket kan medföra att 
många barn kan leva sig in i en berättelse med kroppens hjälp i stället för med ord. Med 
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utklädningskläder kan barnen dramatisera läsupplevelser, vilket även Magnusson (2004) 
förespråkar.  
Enligt Lindqvist (2002) är lekmiljöer och rekvisita helt avgörande för pedagogiken och 
att leken ska stå i relation till de olika skolämnena. I England är man kritisk till den fria 
leken och menar i stället att leken ska vara en metod där barn utvecklar grundläggande 
färdigheter ibland annan läsning, skrivning och matematik. Sculy och Roberts (2002) 
har efter sina studier och forskning blivit övertygade om värdet av att använda leken för 
att hjälpa barn att läsa och skriva. När undervisning endast är koncentrerad uteslutande 
på papper, med pennor och i böcker har man ignorerat barnens kognitiva utveckling, där 
det är ett faktum och även väsentligt att barnen måste involveras aktivt. Sanningen är 
emellertid att lekfullt lärande inte enbart att gör undervisningen mer rolig, utan läsning 
och skrivning blir mer verklig och engagerande för barnen.  
Hall (1996) tar upp att det är få delar av livet där det tryckta ordet inte finns med. 
Genom att ge barn mycket relevant tryckt material när de leker, får de möjlighet att 
uppleva läs- och skrivträning på ett meningsfullt och målinriktat sätt och i lämpliga 
sammanhang. I realistiska lekmiljöer fragmenteras inte läs- och skrivträningen genom 
konstgjorda undervisningsprocesser. Läsningen och skrivningen används hur som helst i 
leken. När barnen går och handlar, äter på restaurang, reser, är på sjukhus och så vidare. 
Läs- och skrivkunnigheten uppstår när den behövs i lekens sammanhang, inte för att 
undervisningen kräver det.  
I leken är det barnen som avgör hur läsningen och skrivningen används. Det är 
oundvikligt att de ofta använder den på ett okonventionellt sätt.  Det visar ofta att de har 
en omfattande förståelse av läsningens och skrivningens olika användningsområden, var 
olika former är lämpliga och när de behövs. När barn gör valen blir inlärningen en 
mycket mer energigivande aktivitet, menar Hall (1996). 
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3  SYFTE  
I en lustbetonad miljö, med fantasi och i samtal gagnas skriftspråksinlärningen, skriver 
Kullberg (1992). Det övergripande syfte med denna studie är att utforska barns 
uppfattningar om vad som påverkar deras motivation för att lära sig skriftspråket.   

 

• Vilka motiv har barnen för att lära sig läsa? 
 

• Hur kan miljön motivera till läsning? 
 

• Hur kan leken motivera till läsning? 
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4 METOD 
Den här delen handlar om valet av mina tillvägagångssätt och min undersökningsgrupp. 
Vidare handlar kapitlet om hur de kvalitativa intervjuerna har genomförts, val av 
undersökningsgrupp och etiska överväganden. 

4.1  Metodval 
Valet av intervjuer som metod gjordes för att få veta barns uppfattning om vad som 
påverkar deras intresse för att lära sig skriftspråket. Den kunskapsbakgrund som 
beskrivs, behandlar villkor för barns skriftspråksutveckling. Istället för att välja att 
intervjua lärare för att studera hur de ser på miljön och lekens påverkan att ge 
motivation till skriftspråksutvecklingen, har jag vänt mig till barn. Intervjuer med barn 
kan vara ett sätt att få inblick i hur barn tänker om att hitta motivation genom leken och 
miljön och om den påverkar deras skriftspråksutveckling.  
I en ostrukturerad intervju, som består av öppna frågor, får barnen besvara frågorna på 
ett friare sätt, än vid en strukturerad intervju. Barnen får resonera med sig själva och 
beskriva sammanhang som de anser är betydelsefulla. De beskriver sin bild av 
verkligheten, intervjun ger förståelse för människors erfarenheter (Lantz, 2007). 
Frågorna ses som fria för barnen, som blir intervjuade, de får på sitt eget sätt tolka och 
resonera från sina inställningar och erfarenheter utan att de blir rättade eller att jag 
kräver ett speciellt svar. (Patel & Davidsson, 2003). Struktureringens grad påverkar 
vilket utrymme barnen får att svara och tänka kring frågorna. Om intervjuerna är 
strukturerade ger de inte mycket utrymme till att svara öppet på frågorna, medan en 
ostrukturerad intervju ger barnen stor möjlighet att tänka fritt runt frågorna (Patel & 
Danielsson, 2003). Målet var att barnen själva skulle få utrymme att tänka på hur de ser 
på sina upplevelser i skolan. Kvalitativa intervjuer ger mig möjligheter att ta del av 
intressen, attityder och värderingar utifrån barnens eget tänkande.  Huvudsyftet med 
intervjun är att hitta samband mellan barnens värld och uppfattningar om läs- och 
skrivutveckling. Det är inte möjligt att i förväg strukturera svarsalternativen eller avgöra 
vad svaret på frågan kommer att bli. I den kvalitativa intervjun är både barnen och jag 
delaktiga i samtalet.  Den som genomför intervjun kan i den kvalitativa intervjun hjälpa 
barnen att i samtalen bygga upp sammanhängande resonemang om frågeställningen. 
Genom kroppsspråk, gester och språkbruk kan man underlätta för barnen och göra dem 
delaktiga i samtalet (Patel & Danielsson, 2003). 
 Det är bara frågorna som är bestämda i den kvalitativa intervjun, medan följdfrågorna 
kan variera beroende hur de intervjuade barnen svarar. (Johansson & Svedner, 2001).  
Val av kvalitativ intervju som metod bygger på att den ger den information som jag 
letar efter i undersökningen. Den ger mig insikt i hur barnen resonerar kring 
frågeställningen. I den kvalitativa undersökningen är det betydelsefullt att intervjun inte 
blir ett vardagssamtal (Johansson & Svedner, 2001).  

Jag har valt att intervjua barnen i par. I en gruppintervju ser man att elevernas svar ger 
upphov till nya frågor och funderingar hos dem, de påverkar varandra. Fördelen med 
gruppintervju är att barnen blir medvetna om att det finns olika sätt att tänka, då de får 
ta del av sina kamraters tänkande och reflekterande (Doverbog & Pramling Samuelsson, 
2000). 

4.2 Undersökningsgrupp 
Sammanlagt ingick 16 barn i studien. I studien intervjuades fyra barn i varje 
förskoleklass och år 1 på två olika skolor. Valet av just dessa skolor beror på att jag 
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tidigare har varit på skolorna under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller arbetat 
där. Jag var således inte helt främmande för barnen. Doveborg och Pramling 
Samuelsson (2000) pekar på att om man inte har en relation till barnet som bygger på 
förtroende blir det ingen bra intervju. Att valet för intervjuerna blev barn i förskoleklass 
och år 1 beror på att de är mitt i sin skrifspråksutveckling. De två skolorna ligger i två 
olika kommuner. 

4.3 Undersökningsmiljöerna 
I följande avsnitt beskrivs de olika miljöerna, i klassrummen, där barnens undervisning 
sker dagligen. 
 
År 1 skola a 
Ett klassrum är stort och luftigt med fem fönster. Väggarna är i ljusgula färger med 
mycket teckningar och egenproducerat material. Det finns även materialskåp och hyllor 
med faktaböcker, spel och pussel. Därutöver finns två olika små datahörnor som är 
avskärmade med skärmvägg, där barn även kan sitta och arbeta i lugn och ro. Det finns 
en stor whiteboard med siffror och kartor uppsatta på. Bänkarna/borden står mot tavlan 
två och två, i mitten är fyra bänkar hopsatta, så att alla kan se vid genomgång av läraren. 
En lugnare vrå är uppbyggd med skärmväggar som ger plats till 4-6 barn. Alfabetsbilder 
sitter på väggen. Ett bord längst kortsidan består av lego, korsord, pennor, kritor, papper 
och andra material. Även ett bokbord, med blandad skönlitteratur i varierande svårighet 
finns i klassrummet. 
 
Förskoleklass skola a 
Förskoleklassen består av ett stort rum som används både som klassrum och fritidshem. 
Här finns det mycket yta till lek och arbete. Klassrummet är uppdelat i flera delar, en 
köksdel, soffdel och en arbetsdel. På väggarna hänger alfabetsbilder och hyllor där 
barnen har sina lådor med böcker och annat material. Det finns ett litet rum i anslutning 
till det stora, som används som hemvrå. I arbetsdelen finns ett stort ovalt bord och ett 
litet runt. Barnen har inga bestämda platser utan får själva välja var de vill sitta. 
År 1 skola b 
Klassrummet i skola b är ett stort rum, som är uppdelat i flera rum, en soffdel, arbetsdel, 
materialdel, datadel och en del för ett barn och assistent. I mitten av rummet har barnen 
sina bänkar och de sitter i par, på två långa rader. 
Förskoleklass skola b 
 
Förskoleklassen i skola b består av ett stort rum, som tidigare har varit en aula. Scenen 
finns kvar och används som byggplats. Där finns också en soffgrupp och ett arbetsbord. 
Det finns en stor matta på golvet där barnen har samlingar och lekar samt en dator där 
barnen kan spela och skriva. 

4.4 Genomförande 
Först genomfördes en pilotstudie för att se om frågorna var anpassade för barnen som 
skulle intervjuas. Syftet med frågorna förklarades tydligt för barnen. Jag ville veta vad 
som ger dem motivation till att läsa och skriva. Genom att genomföra intervjuerna i 
barnens klassrum, fick de möjlighet att visa hur de ser på den fysiska miljön på plats, 
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hur och var de tycker om att sitta när de arbetar och att visa upp sitt rum. Genom mina 
frågor ges det möjlighet för barnen att reflektera kring den fysiska miljön när de 
befinner sig i den. Samma frågor som användes i pilotstudien, användes även i 
intervjuerna, frågorna passade bra och barnen gav tydliga svar, som låg i linje med 
syftet med undersökningen. Valet av en lugn plats är mycket betydelsefullt vid 
intervjutillfället så att barnen känner sig trygga och kan koncentrera sig, menar 
Doveborg och Pramling, Samuelsson (2000).  

4.4.1  intervjuerna 
Intervjuerna tog sin utgångspunkt i intervjuguiden. I intervjuguiden finns det åtta 
övergripande frågor med utgångspunkt i studiens syfte. Jag valde att följa guiden i alla 
intervjuerna, frågorna som ställdes var öppna, så att barnen skulle få chans att berätta 
hur de ser på skolan och deras uppgift. Intervjuerna ägde rum i barnens klassrum, där 
bara barnen och jag befann oss under intervjun. Alla intervjuerna spelades in med hjälp 
av mp3 spelare och mobil.  

4.4.2  Bearbetning och redovisning av materialet 
Det inspelade materialet transkriberades efter intervjutillfällena för att kunna 
sammanställa resultaten. Efter att ha gått igenom hur barnen svarade på frågorna, tog 
jag bort det som inte hade med studien att göra.  Barnen berättade till exempel om vad 
de hade gjort i helgen och vad de skulle göra efter skolan. 

Resultatet redovisas i löpande text varvat med citat från intervjuerna under följande 
huvudrubriker vilka också är studiens forskningsfrågor:  

• Vilka motiv har barnen för att lära sig läsa och skriva? 
• Hur kan miljön motivera till läsning och skrivning? 
• Hur kan leken motivera till läsning och skrivning? 

 

4.5 Etiska överväganden 
Före intervjun informerade jag alla lärare och föräldrar om studien och att intervjuerna 
var konfidentiella. Jag bad föräldrarna att skriva på ett papper med sitt godkännande om 
barnens medverkan. Jag informerade om att intervjuerna kommer att spelas in, men att 
det endast är jag som kommer att lyssna på det inspelade materialet och att min 
handledare kommer att läsa det utskrivna. Jag informerade om syftet med min 
undersökning och att det var frivilligt att delta och att barnen när som helst kan avbryta 
medverkan, utan att de kommer att påverka min undersökning (Johansson & Svedner, 
2001). Jag använder inte några barns namn i det skrivna materialet för att inte röja deras 
identiteter, då intervjuerna endast skulle användas för undersökningen.  

4.6 Metodkritik och felkällor   
Barn berättar väldigt mycket om vad de tänker på just nu och när jag ställde vissa frågor 
började de tänka på andra saker de gjort eller skulle göra. För att komma på djupet med 
hur de får motivation till läsning, fick jag ta bort några av svaren som handlade mer om 
vad de skulle göra på kvällen eller hur de hade haft det under helgen. Dessa svar hade 
inget med studien att göra. Genom att barnen hade möjlighet att berätta om precis vad 
de tänkte på, kunde många svar på frågorna komma fram, när de berättade om annat. 
Deras tankar om hur skolan är och ser ut fick dem att tänka på mycket runt om kring 
skolan och hur de har det hemma. 
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Att barnen får möjlighet att berätta om precis vad de vill, verkar inte förekomma så ofta 
för barnen i skolan. Det är ofta en fråga som har ett givet svar, som de ska svara på. 
Barnen hade kanske gett ett annat svar, om det hade varit kortare frågor, som inte gav 
dem utrymme till att berätta om vad de tänker på just nu. Om jag hade avbrutit dem och 
tryckt mer på att de skulle svara på frågan jag ställt, hade nog resultatet varit 
annorlunda. Det är barn jag har intervjuat och de ger ofta väldigt öppna svar om vad de 
tänker på för stunden. 
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5 RESULTAT  
I kapitlet presenteras studiens resultat i löpande text som varvas med citat från 
intervjuerna. Studiens forskningsfrågor bildar huvudrubriker.  Utifrån barnen påverkar 
motivation, miljö och lek läs- och skrivinlärningen? 

5.1  Motiv för läs- och skriv  
Barnen utgår ifrån vad de tycker är roligt, att de vill vara självständiga och vad de 
behöver när de är vuxna, när de behöver och varför de behöver kunna läsa- och skriva.  

 

5.1.1 Roligt  
Nästan samtliga barn anser att det är roligt och bra att kunna läsa och skriva Barnen 
anser att det är roligt att läsa böcker och tidningar. 

I-Varför är det bra att kunna läsa och skriva? 
B- Att skriva är kul, att skriva brev. Jag brukar skriva till min farmor och farfar. (flicka f-klass) 

Det är mycket i det samhälle vi lever idag som påverkar barnens lust och vilja till att 
lära sig läsa och skriva. Men att göra någon glad är väldigt viktigt.  
När jag samtalade med barnen om varför de behöver kunna läsa och vad som gör det 
roligt hade de väldigt skilda svar. För många barn var det bara något man ska kunna, 
varför motiverades inte riktigt.  

I-Varför är det bra att kunna läsa och skriva? 
B-Det är inte så viktigt, inte jätte jätteviktigt, men lite. (flicka f-klass) 

Att läsa böcker tycker barnen om, en del barn uppfattar inte att det är viktigt, bara att det 
är roligt och därför läser de. Det kan vara bra att läsa men inte så viktigt att kunna 
skriva. Om man inte har något att göra kan man alltid sätta sig och läsa en bok och det 
är roligt.  

5.2 Självständighet 
För barnen är det viktigaste att bli självständiga. De kan själva formulera sig och få tag 
på den information de söker, så att de kan klara av allt som krävs. Målet är att de kan 
klara sig själva så mycket som möjligt och inte behöva be någon om hjälp. De letar efter 
motivation i situationer där de behöver kunna läsa och skriva. Fokus för många barn var 
att man ska klara så mycket som möjligt själv och att det fick dem att känna sig 
självständiga.  De flesta av alla dataspel och mobilspel kräver att barnen kan läsa vad de 
ska göra och vad spelet går ut på. Det verkar också kopplas till innehållsliga aspekter 
som betydelsen av att veta vad man skriver.  

Att få möjligheten att förmedla ett budskap till andra och lämna ut information är 
centralt. Chansen att kunna skriva ett meddelande i stället för att berätta det, är en viktig 
del i att kunna läsa och skriva enligt en pojke. 

I-När är det bra att kunna läsa och skriva? 
B- Om man ska sätta lappar på ryggen, då måste man kunna skriva! (pojke f-klass) 
I-Varför är det bra att kunna läsa och skriva? 
B-Om man ska hjälpa någon är det bra att kunna (pojke f-klass) 

 
I-Varför är det bra att kunna läsa och skriva? 
B- Så slipper man be sin mamma och så får man försöka lära sig läsa (flicka f-klass). 
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Hur vi får till oss läsning och skrivning och vilket syfte det har för barnen var också 
något som ingick i vårt samtal. 

I-Hur är det att börja läsa och skriva? 
B- För går man typ i 3an och bara en i klassen kan läsa, får ju dem springa runt och läsa för alla, 
då blir ju den trött (flicka f-klass) 
 
I-När är det bra att kunna läsa och skriva? 
B-Om man ska köpa dricka, så man vet vilken sort man köper och vad den kostar. (flicka f-klass) 

Barnen är på väg ifrån att alltid vara beroende av någon till att kunna hantera sin vardag 
själva och kunna fatta egna beslut. Läsa och skriva kan också innebära att utföra en 
handling åt någon annan. Barnen vill klara sig själva och stå på egna ben, det kan 
handla om att ha kontroll över sin tillvaro. Barnen vill bli vuxna och självständiga och 
klara av allt deras föräldrar och syskon kan. 

I-Varför är det bra att kunna läsa och skriva? 
B-För om man får ett brev på datorn och inte kan läsa själv, måste man ju be sin mamma att läsa 
vad det står och tänk om mamma och pappa inte är hemma, då måste man ju ringa. (flicka f-
klass) 

5.1.3 Vuxenvärlden 
Dagens IT-samhälle spelar en stor roll i barnens tankar om läsning och skrivning, 
barnen vill kunna skicka mail och sms. De ser på vuxna i sin närhet och ser fördelarna 
med att kunna läsa och skriva. Idag använder alla barnens föräldrar mobiltelefoner och 
datorer. Det är en del av dagens samhälle. För att de ska kunna använda IT behöver de 
kunna läsa och förstå hur de ska hämta hem informationen de söker. Barnen tar även 
upp att det är lättare att lära sig när man är barn, för det blir svårare när man är vuxen. 
När jag ställde frågan när det var bra att kunna skriva, handlade det om att kunna ta del 
av information för att handla rätt i samhället, till exempel var man ska parkera sin bil.  

I-När är det bra att kunna läsa och skriva? 
B-När man är vuxen ska man läsa grejer som skyltar och papper då är det viktigt, som om man 
ska parkera (flicka år 1) 

Utgångspunkten är vad man gör när man är vuxen.  Ett sådant exempel är att läsa för 
sina barn. Även när de ska utföra sina vardagliga sysslor som att handla och läsa priser 
och erbjudanden. Mycket av de motiv barnen har handlar om att ta ett steg in i 
vuxenvärlden, att stå på egna ben, att de slipper be sina föräldrar om hjälp. Läsning- och 
skrivning handlar för barnen om att de ska förbereda sig för att bli vuxna och bli 
självständiga. 

I-När är det bra att kunna läsa och skriva! 
B-När man ska skicka sms, måste man veta vad man skriver. (flicka f-klass) 

 
I-När är det bra att kunna läsa och skriva? 
 B- Det är bara om man vill bli författare det är bra att kunna skriva. (flicka f-klass) 

Barnen visar att de har en tanke om att de ska ha ett arbete när de blir vuxna och som 
innehåller kunskap om hur man gör för att kunna skriva. 

Mycket handlar för barnen om att få vara någon annan, att kunna läsa och skriva kan 
innebära att vara vuxen och göra det någon annan äldre gör. Flera av flickorna i 
förskoleklasserna brukar leka skola, där ett barn får vara lärare. Det kan vara ett sätt för 
barnen att stimulera skriftspråket.  

Flickor hade mer tankar om att man behövde läsa och skriva när man blir stor. Att 
kunna läsa i affären, när man handlar och att kunna läsa brev och tidningen. Läsning 
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och skrivning handlar för barnen om att de ska förbereda sig inför att bli vuxna och att 
stå på egna ben och att bli självständiga. När jag frågade när det var bra att kunna 
skriva, handlade det om att kunna göra läxorna och att hjälpa de som inte själva kan och 
att de ska kunna läsa för sina barn när de blir stora.  
Barnen framhåller att de handlar speciellt för att förbereda sig på sitt kommande arbete. 
Av barnen i förskoleklassen vill väldig många av flickorna bli lärare.  

I- När är det bra att kunna läsa och skriva? 
B- Vill man bli lärare är det extra viktigt att kunna läsa, så att man kan lära sina elever det. 
 (flicka f-klass)  
 
 I-När är det bra att kunna läsa och skriva? 
 B-För om man är lärare måste man kunna läsa vad det blir för mat och vem som har 
 Namnsdag. (flicka f-klass) 

Att få skriva det läraren säger får dem att känna sig som en lärare. Vill man bli lärare är 
det extra viktigt att kunna läsa, så att man kan lära barnen det och berätta vad det blir för 
mat och vem som har namnsdag. Ytterligare ett motiv för att det är viktigt att kunna när 
man är vuxen.  
 
5.2 Miljö för läs och skriv 
Vad det är i miljön som främjar barnens lust till att läsa och skriva är svårt att fånga i 
barnen svar. Men miljön påverkar barnen i deras val av var och hur de vill lära sig. 
Barnen vill ha en plats för mys men också en skyddad vrå. 

5.2.1 En plats för mys 
Barnen satt gärna i soffan, med kuddar och filtar runt sig. Men om det var kuddarna 
som gjorde att de fick lust att läsa eller om det var känslan av att sitta och mysa i soffan 

kunde de inte riktigt förklara. Att få känslan av att vara lite ombonad och att få mysa 
med filtar och kuddar, gav många en trevlig upplevelse. Det framgick också att barnen 
önskade datorer som var nyare med fler spel och aktiviteter för barnen. Alla barnen 
hade bättre datorer och fler spel hemma. Ett annat exempel barnen framhöll var ett 
mysrum, där de själva kunde få dekorera och bestämma hur det skulle se ut och vad som 
skulle finnas i rummet. Här var det många idéer om hur det skulle se ut, barnen i denna 
skolklass visste precis vilket rum de skulle använda och hur det skulle inredas, men här 
skilde det sig mellan pojkar och flickor hur det skulle inredas. De som inte hade soffor i 
sina klassrum ansåg trots det att de hade allt. Det fanns inget som saknades i 
klassrummet, de hade allt de behövde. Enligt barnen har inte miljön någon större 
betydelse för dem när det gäller att lära sig läsa och skriva. Utan det är något som de ska 
lära sig oavsett hur det ser ut i klassrummen 

I-Vad saknar du i klassrummet? 
B-Större soffor eller fåtöljer som vi kan sitta och läsa i. (flicka år1) 

Det verkade viktigt för barnen att de kunde sitta med en filt och många kuddar och 
böckerna nära. De som hade en soffa hade böckerna framställda vid soffan, eftersom 
boklådan stod på golvet bredvid. 

I-Var är det bäst att läsa och skriva? 
B-Soffan är min favoritplats för den är mjuk och skön. (pojke f-klass) 

Det framgår att barnen vill att det ska vara bekvämt och skönt för att få lust till att läsa 
och skriva och en plats där de får möjlighet att mysa och slappna av. När barnen fick 
frågan vad de saknade i klassrummet, saknade alla, fler kuddar, filtar och större soffor 
eller fåtöljer som de kunde sitta och läsa i. De skulle gärna vilja att klassrummet såg 
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mer ut som ett vardagsrum, ansåg både pojkar och flickor. I barnens svar framgick att 
det gärna får vara duk på bordet och helst en matta under soffan. 

5.2.2  En egen skyddad vrå 
Barnen anser att det är viktigt att ha en skyddad liten vrå där de kan sitta och 
koncentrera sig på läsningen. Alla har någon plats i klassrummet där de kan arbeta 
ostört och få möjlighet att vara lite enskilda, men det skiljer sig mycket i hur miljön ser 
ut på platserna. Platser där de kunde sitta lite ostört var populära, för att ge dem en 
chans att arbeta ostört och att sitta ensamma.  

I-Var är det bäst att läsa och skriva? 
B- Att sitta där borta vid hörnet, där man kan vara själv.(pojke år1) 

För många barn spelar det inte så stor roll var de satt i klassrummet eller vad som fanns 
där. Mycket har att göra med vad de ska arbeta med. Det kan gälla om de ska läsa för 
sin egen skull, med en valfri bok, eller som de ska göra en uppgift som läraren har gett 
dem. De barn som inte har någon soffa i klassrummet, väljer platser efter vad de ska 
göra. 
Barnen tillfrågas om det är något som de saknar i sitt klassrum.  

I-Är det något du saknar i klassrummet? 
B-Det finns allt, vi har allt vi behöver (pojke år 1). 

5.3 Lek för läs- och skriv 
Genom leken får barnen en chans att spela ut sin egen roll och vara någon annan, någon 
som hjälper till i utvecklingen. 

I-Vad brukar ni leka i klassrummet? 
B- Vi brukar leka skola, en är fröken och ger oss läxor. (flicka f-klass) 

Barnen anser att det är roligt att läsa böcker och tidningar, att kunna läsa vad det står på 
alla flaskor när man köper dricka. Även här handlar det om att de ska klara sig i 
vardagliga situationer, som att handla, att skriva egna lappar och att läsa själva i böcker 
och tidningar. Det roliga för barnen är att de kan göra det själva. Mycket av de lekar de 
leker i klassrummet handlar om att vara vuxen och klara att ta hand om sig själv. 

I samtalet behandlas vilken roll leken har i klassrummet och om barnen upplever att det 
finns möjlighet till att leka. 

I-Kan man lära sig att läsa och skriva när man leker? 
B-Ja om man leker skola eller affär lär man sig. I skolan måste man ju läsa och skriva(pojke f-
klass)  

Barnen som går i förskoleklasserna är vana vid att de kan och får leka inne i 
klassrummet. Det är en del av verksamheten att ha den fria leken. Deras klassrum är 
utrustat med leksaker och lekmaterial. I år 1 leker de inte i klassrummet. Här läser de i 
stället för att leka.  

I en utav skolklasserna för år 1 hade de lite lego som barnen kunde leka med. Barnen 
säger att de börjar bli för stora för att leka med lego. 

När barnen går i år 1 är de stora och då leker de inte förklarar barnen i det klassrummet 
som det fanns lego i. Flickorna i det klassrummet var noga med att förklara att det var 
pojkarnas lego och att flickorna inte lekte med det.  
Barnen i förskoleklasserna leker hela tiden. De ger många förslag på olika lekar som de 
leker i klassrummet 
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I-Vad brukar ni leka här? 
B-Lite engelska, lite Afrika, djurlekar, lekar när man läser och skriver som fruktsallad (flicka f-
klass) 

Möjligheten till lek finns, men barnen är inställda på att man inte leker i skolan och ser 
ngen koppling mellan lek och lärande. 

5.4 Sammanfattning  
Utifrån de intervjuer jag har genomfört med barnen, finns det inget i den fysiska 
klassrumsmiljön som påverkar deras lust att vilja läsa och skriva. Mycket utav det som 
barnen får sin lust ifrån kommer från samhället och viljan att få vara stor och klara sig 
själv. Alla klassrum ser olika ut och har olika förutsättningar.  Oavsett hur det ser ut i 
klassrummen, lär sig barnen att läsa och skriva. 

Med utgångspunkt i intervjuerna med barnen handlar det mesta om att få en chans att 
klara sig själv. Att redan som sex, sjuåring få chansen att vara stor. För att stimulera 
lusten till att lära skriftspråket visar det sig betydelsefullt att lägga stor vikt vid att 
kunna klara själva. Barnen vill kunna läsa och skriva brev, läsa för sina syskon, veta 
vem som har namnsdag, visa sin kunskap och att de har lärt sig själva. Barnen är 
nyfikna och sökande. Målet med att kunna läsa och skriva är att visa att de klarar sig 
själva och kan hjälpa till. De söker efter en belöning, både efter den inre och yttre 
motivationen. Att ge sig själva känslan av att de kan, är ett exempel på inre motivation, 
att få ett tack för hjälpen, stärker den yttre. Genom att kunna läsa, kan de hjälpa till mer 
hemma. De kan få gå till affären och handla och hjälpa till att skicka ett brev eller mail. 
Det tillfredsställer både den inre och yttre motivationen. Barnen känner att de kan och 
att de gör något som hjälper andra. 

Vad det är i miljön som främjar barnens lust till att läsa och skriva är svårt att fånga i 
barnen svar. Men miljön påverkar barnen i deras val av var och hur de vill lära sig. 
Barnen vill ha en plats för mys men också en skyddad vrå. 
Genom leken får barnen en chans att spela ut sin egen roll och vara någon annan, någon 
som hjälper till i utvecklingen. 
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6  DISKUSSION   
Helhetsbilden av varför barnen behöver lära sig att läsa och skriva skiljer sig inte så 
mycket, barnen vill kunna bli självständiga och klara sig själva. Oberoende hur det ser 
ut i klassrummet eller vad de har för tillgång till lek. Lär barnen sig det. 
6.1 Motiv för läs-och skriv 
Utifrån barnen var det viktigt att kunna läsa och skriva, för att de kan klara sig själva 
och slipper att be om hjälp. Motivationen är glädjefylld och det finns en nyfikenhet 
tillsammans med fantasi och intresse av att utforska något nytt och spännande 
(Granberg, 2003). Mycket av dagens teknik, med mobiler, datorer och spel, kräver att 
man kan läsa och skriva, vilket driver lusten att kunna det. Barn ser olika behov med att 
lära sig att läsa och skriva. En del barn vill lära sig snabbt och andra tar det med ro och 
prioriterar andra saker i livet, än att läsa och skriva (Dahlgren m.fl., 1999). 

6.1.1  Självständighet 
Att blir självständiga, var det viktigaste för de flesta barnen, det kan handla om att klara 
sig själva och inte behöva be om hjälp. Barnen har självförtroende som innebär att de 
kan klara allt. Nästan alla barnen berättar mycket om att de vill kunna göra saker själva. 
Taube (1987) anser att många barn kommer till skolan starkt motiverade och redo att 
börja lära sig läsa och skriva, dock är de inte alltid lika motiverade och har kvar sitt 
självförtroende efter det första året. Viljan hos barnen är stor och barnen utgår ifrån att 
de ska kunna allt, och räknar sällan med att misslyckas. 

Dagens teknik gör att barnen vill lära sig läsa och skriva snabbare, de vill kunna skicka 
sms, mail och brev. Samtidigt som de anpassar sig att bli vuxna och självständiga och 
vill lära sig allt, kan det ibland vara svårt att knäcka koden. Det är mer i vardagen som 
kräver att de kan läsa och skriva, än vad som krävdes för 15 år sedan.  Barnen är 
omgivna av det skriva ordet överallt.  I dag har nästa alla barnen en dator eller läsplatta 
hemma och alla föräldrar/syskon har en mobiltelefon. Barnen är medvetna om att man 
kan skicka sms och mail. De vill också kunna göra det, för barnen vill förmedla att de 
finns och syns. Motivet kan vara kommunikation med kamrater eller för att det till och 
med skapar lust hos barnet (Nelson & Svensson, 2005).    
För att förmedla ett budskap, som handlar om att här är jag och detta vill jag berätta för 
dig, krävs något av barnen. Att visa att de finns och att de har något att berätta är en 
viktig punkt för många av barnen som jag intervjuade.  Det kan uttryckas med, att jag 
är värd att lyssna på. Det är hela tiden barnets intresse och motivation som är 
utgångspunkten för att vilja lära sig läsa och skriva, poängterar Hagtvet (1990) och 
menar samtidigt att i en skriftspråksstimulerande miljö blir barnet intresserat och vill 
uttrycka sig med skriften. Med allt som händer runt barnen i samhället och dagens 
teknik blir det viktigare för dem att kunna förmedla sitt budskap. 

6.1.2  Vuxenvärlden 
Barnen förbereder sig på att bli vuxna, de vill klara allt själva och vill bevisa att de kan 
det. Som barn har du fått höra hela ditt liv att när du blir stor får du göra det du vill. Nu 
vill de visa att de är stora och äldre. De går i skolan då kan de allt, de vilja vara stora. 
Människor beter sig alltid på något sätt, eftersom vi alltid försöker att tillfredsställa ett 
eller flera av våra behov (Glasser, 1996). Människor har en inbyggd kunskap för socialt 
liv och en önskan om att vara aktiva och att vara till hjälp för andra. Genom att få tala 
och använda språket tillsammans med andra, lär de sig att tala och lyssna. Det händer i 
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ett flertal informella sammanhang till exempel i vardagssamtal, i leken, vid läsning och 
skrivning och tillsammans med kamrater och vuxna. Här får de en chans att visa att de 
kan och att de lär sig mer hela tiden. 

6.2 Miljö för läs- och skriv 
Helhetsbilden av hur barnen upplever skolans miljö i skriv- och läsutveckling skiljer sig 
inte så mycket. Barnen anser inte att det är hur klassrummet ser ut, som ger dem 
motivationen till att lära sig läsa och skriva. De reflekterar inte riktigt över hur det ser ut 
i klassrummen. Efter att ha intervjuat barnen, för att få fram deras bild av hur den 
fysiska miljön påverkar skriftspråket och att se hur de uppfattar skolans fysiska miljö 
utifrån sina förutsättningar och möjligheter framgår att barnen inte har några större 
förväntningar på hur det ska se ut eller vad som ska finnas i miljön. De letar inte i 
miljön efter saker som kan motivera dem, utan utgår ifrån vad samhället förväntar sig av 
dem. Barn vill ändra på en del saker, men inte för att det skulle påverka deras 
undervisning, istället mer för att det skulle vara kul att ha fler eller andra saker. De ser 
inte på andra klassrum och undrar inte varför de exempelvis inte har samma saker som 
någon annan skolklass. För barnen handlar det inte om hur det ser ut, för dem handlar 
det mer om vad de får lära sig i skolan. 

Medan vuxna låter blicken uppfatta rummet i alla dess vinklar och vrår, använder barn 
sina sinnen, känslor och handlingar för att rent kroppsligt utforskar rummet (Skantze, 
(1989). Efter intervjuerna med barnen fick jag bilden av att de tycker om sina klassrum 
som de är. Deras önskemål på hur de ville ha det i sina klassrum, handlade mycket om 
att barnen vill ha kuddar, soffor och fåtöljer.  Enligt Skantze (1989) framkommer det att 
i miljön skapar barnen sina egna platser som de kryper in i eller använder för leken. 
Barnen blir bekräftade genom att själva välja var de vill vara, få tänka och ta egna 
initiativ och visa intresse, vilket kan vara väsentligt i deras perspektiv. På detta sätt, 
menar Skantze att barn skapar sin plats i en både yttre och inre mening.  Hagvert (1990) 
framhåller att den fysiska miljön kan ha en avgörande roll för vilket intresse barnen 
kommer att ha för sin egen skriftspråksutveckling. Har de haft en miljö som inspirerar 
och gör dem intresserade för skriftspråket får de mer intresse för att lära sig. Vad än vi 
gör, försöker vi alltid fylla ett behov (Glaser 1986). 

6.2.1  En plats för mys 
Barnen vill ha mys, där de kan ha filtar och kuddar runt sig. En skriftspråksstimulerande 
miljö bör även fysiskt innehålla skriftspråksinbjudande material (Hagtvet, 1990). 
Barnen vill ha böcker nära, de vill kunna välja mellan flera olika och få chans att sitta en 
längre stund, titta och välja vilken/vilka böcker de vill läsa. Det får gärna vara en mysig 
plats med kuddar och filtar. Det finns inga resultat som visar att barn lär sig att läsa och 
skriva bättre, om det finns en soffa i klassrummet eller om de sitter i grupp eller en och 
en. Hur det ser ut i klassrummen är helt upp till läraren och till skolan beroende på vad 
det finns för tillgångar. Det barnen saknade i denna studie var en mjuk och skön plats att 
läsa och arbeta vid. 

6.2.2 En skyddad vrå 
Barnen vill ha en liten vrå, där de kan sitta och mysa, få lite eget utrymme och möjlighet 
till att koncentrera sig på att lära sig läsa. Gärna en mjuk plats, med kuddar och filtar. 
Lugna vrår som påminner dem mycket om sina egna hem. En miljö som de är mer vana 
att vara i. De som inte hade soffor och kuddar i sitt klassrum i denna studie, ville gärna 
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ha en liten plats/vrå där de kunde komma bort från resten av klassrummet. Där de kunde 
vara ensamma. 

6.2.3 En traditionell syn på klassrummen 
Nordin (1998) tar upp att det finns traditioner om hur klassrummen bör se ut och vad 
som förväntas att finnas i dem. Om denna tradition är anpassad för barnen framkommer 
inte. Skantzes (1989) studie tar upp att en opersonlig och tråkig miljö, trots att den är 
välformad, kan bli svår att identifiera sig i och på så sätt även blir svårorienterad för 
barnen. Att kunna orientera sig i en miljö, innebär att se sig själv i ett samband med 
själva miljön, där förhållandet kan urskiljas som, ”här är jag och där är omgivningen” 
eller vidare ”här är jag och så här är omgivningen”. 

Oberoende av hur det såg ut i de klassrummen barnen gick i tycks de alla har hittat sitt 
förhållande i att urskilja sig och omgivningen.  Barnen jämför inte klassrummen, de 
tänker inte på hur det ser ut i klassrummet bredvid, varför de inte har samma saker. 
Hagvert (1990) tar upp att miljöer kan påverka hur barnen ser på sin 
skriftspråksutveckling, att skriftspråksutvecklingen till stor del påverkas av miljön. 
Ligger det någon djupare i tanke varför klassrum ser ut som de gör och att det sitter ett 
alfabet över tavlan? Blir alla barn intresserade av att läsa och skriva av det? Vad som 
finns i ett klassrum beror mycket på traditioner. Barnens egen syn på hur det ska se ut i 
klassrummet framkommer väldigt lite. Hur kan man med barnets uppfattning, skapa lust 
och motivation till skriftspråket med hjälp av den fysiska miljön? Som barn upptäcker 
allt annat i världen upptäcker de också skriftspråket om de är i en miljö där texter, 
böcker, skrivna ord och bokstäver förekommer och där andra människor läser och 
skriver, så att barnen ser hur man använder skriftspråket.  När barn är i denna miljö får 
de möjligheter att utforska skriftspråket (Nielsen, 2006). 

Barnens syn på skolan och den fysiska miljön handlar inte så mycket för dem om att 
lära sig utan att de ska känna sig hemma i sitt klassrum. Vad det gäller material och 
böcker i klassrummet, handlar det mycket för barnen om att hitta saker som de själva 
känner sig som hemma. Hur kan så att enligt barnets uppfattning, skapa lust och 
motivation till skriftspråket med hjälp av den fysiska miljön? Det kan ske genom att ge 
dem en miljö som påminner dem mer om hemmet. Barnen vill ha myshörnor och en del 
som påminner dem om hemmet. Men det finns inget som säger att barnen skulle lära sig 
mindre om klassrummet var mer likt hemmet. För att eleverna ska få en varierande och 
rik undervisningsmiljö som möjliggör en god språkutveckling måste det finnas sätt som 
innebär att det inte är för kostsamt, tar för mycket resurser eller är för krångligt. I 
studien hänvisar Folkesson till Skolverket (1993) och att de allra flesta barn lär sig läsa 
och skriva och trivas i skolan. Oberoende av hur man möblerar, anpassar miljön och 
dekorerar i klassrummet. Miljöns betydelse på längre sikt vet man dock inte mycket om, 
enligt Folkesson (2004). 

6.3 Lek för läs- och skriv 
Att leka i klassrummet är inget man gör när man går i skolan, enligt barnen. Det är 
tillåtet när man går i förskoleklass, men inte i skolår 1. Magnusson (2004) tar upp i sin 
studie att barn får leka med redskap som ger dem lust och motivation till att undersöka 
skriftspråket.  
Enligt Skantze (1989) framkommer det att barnen skapar sina egna platser som de 
kryper in i eller använder för leken. Barnen blir bekräftade genom att själva välja var de 
vill vara, få tänka och ta egna initiativ och visa intresse, vilket kan vara väsentligt i 
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deras perspektiv. I dagens klassrum finns det inte så mycket möjlighet eller plats för 
barnen att skapa sina egna rum och vad de vill göra och använda rummet till. Mycket av 
detta kan ha att göra med att barnen söker miljöer som påminner dem om sitt hem. 
Shilling (1997) anser att den fysiska miljön är mycket viktig för barn för att de på ett 
lekfullt sätt ska kunna tillägna sig skriftspråkliga förmågor. Genom leken utvecklar 
barnen tidigt kunskaper i det skrivna språkets form och funktion samt vilka regler som 
gäller för detsamma. Förändring av lekmiljön, som även innehåller datorer, kan på så 
sätt förstärka dessa möjligheter för barnen.  Barnen behöver möjlighet till att få leka i 
klassrummet. Men under de intervjuer som har genomförts finns det ingen möjlighet till 
lek i skolan. Från det att barnen lämnar förskoleklassen finns det inget utrymme för lek. 
Ingen av de barnen jag har intervjuat har möjlighet till att leka i klassrummet.  

6.4  Min egen syn 
Bilden av hur skolan ser ut och hur eleverna upplever den skiljer sig väldigt mycket 
mellan barnen, vissa av dem tycker att allt är bra som det är, medan andra vill göra mer 
ändringar och har mer vilja att förändra. De forskare som jag har hämtat inspiration 
från, har beskrivet vad det behövs för att skapa en intressant och lärorik miljö. Frågan är 
om det har något med vad eleverna tycker är viktigt och mysigt. Oavsett hur gamla 
barnen är eller vad som finns i klassrummet, är det viktigaste att de känner sig trygga. 
Att ge dem möjlighet att själva få vara med och hitta sin motivation. Barnen vill kunna 
allt som deras kompisar kan. Men visst kan en viss möblering i den fysiska miljön ge 
dem mer lugn och trygghet och få den att känna sig hemma. Det är nog därför barnen 
gärna vill att klassrummet mer ska likna hemmet. En bra lärare behöver inte ha mycket 
material, men samtidigt så är det intresserade lärare som vill göra elevernas miljö så 
intressant och givande som möjligt, men det är att fånga deras motivation som är 
viktigast.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor  
Hur gammal är du? 
Hur är det att börja läsa och skriva? 
När tyckte du att det var roligt att läsa och skriva?  
När är det bra att kunna läsa och skriva? 
Finns det någon speciell plats i klassrummet som det är roligt att läsa och skriva? 
Saknar ni något i klassrummet? 
Vad brukar ni leka i klassrummet?  
Kan man lära sig att läsa och skriva genom leken? 
 
Sammanställning av intervjuerna 
 
Den första frågan som ställdes var hur gamla barnen var, för att ge den en lätt fråga att börja 
med.  
Sen fick de breskriva hur det är att börja läsa och skriva och varför det är kul att kunna läsa 
och skriva. Nästan alla barn tycker att det är kul och bra att kunna läsa och skriva, så att de 
kan skriva brev och läsa brev som andra har skrivit. Att de kan klara sig själva och inte 
behöver be någon om hjälp.  Att de själva kan formulera sig och få tag på information de 
söker. Många av barnen tänker på att de behöver kunna det när de är stora. Även dagens it 
samhälle spelar en stor del, de vill kunna skicka mail och sms. Men även att se hur samhället 
är uppbyggt, att handla, läsa skyltar men de tar även upp att det är lättare att lära sig när man 
är barn, för det blir svårare när man är vuxen. Att läsa böcker tycker de om för att nu kan de 
göra det själva.  
Varför det är viktigt att kunna läsa och skriva har barnen lite olika meningen med, en del barn 
tycker inte att det är viktigt men det är kul, därför läser de. De tycker inte att det är så viktigt, 
det kan vara bra att läsa men inte så viktigt att kunna skriva. Även här kommer det upp att de 
slipper be sina föräldrar om hjälp, för om de inte har något att göra kan de alltid sätta sig och 
ta en bok och läsa. Det är bara om man vill bli en författare som det är bra att kunna skriva. 
Läsningen och skrivning handlar för barnen att de ska förbereda sig på att bli vuxna och att 
stå på egna ben, att bli självständiga. När vi frågade när det var bar att kunna skriva, handlade 
mycket om att kunna göra läxorna och att hjälpa de som inte kan, att man kan läsa för sina 
barn när man blir stor. Vill man bli lärare är det extra viktigt att kunna läsa, så att man kan 
lära barnen det och att man kan berätta vad det blir för mat och vem som har namnsdag.  
 
När tyckte du att det var roligt att läsa och skriva?  
När man fick sätta lappar på ryggen, alltid roligt, roligt att lära sig, när jag kan läsa själv och 
kan skriva av den fröken skriver, jag vet inte riktigt, men det är roligt att kunna, det är kul att 
läsa böcker och tidningar, att kunna läsa vad det står på alla brukar när man köper dricka. 
Barnen tycker att det är bra att kunna läsa, när vi frågar när det är roligt kommer det även här 
upp att det är bra och roligt att kunna, även här handlar det att de ska klara sig i vardagliga 
situationer, som att köpa dricka, att skriva egna lappar och att läsa själva i böcker och 
tidningar. Det roliga är för dem att de kan göra det själva. 
 
Finns det någon speciell plats i klassrummet som det är roligt att läsa och skriva? 
Många av barnen har valt soffan som favorit plats där det är roligt att läsa och skriva, mycket 
för att det är mjukt och skönt. Att de kan sitta med en filt och massa kuddar, de tycker att 
böckerna är nära, mycket för att på flera ställen var böckerna framställda vid soffan. Men för 
många barn spelar det inte så stor roll, mycket har att göra med vad de ska göra. De barn som 
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inte har någon soffa i klassrummet, väljer platser efter vad de ska göra. Alla har någon plats i 
klassrummet där de kan vara mer ifred och möjlighet att vara lite avskilda.  Men att ha en 
mjuk plats betyder mycket för barnen.  
När de fick frågan vad de saknade i klassrummet, saknade alla de barn som hade soffa i 
klassrummet, fler kuddar och filtar, större soffor eller fåtöljer som de kunde sitta och läsa i. 
Eller datorer som var nyare med fler spel och aktiviteter för barnen. Eller ett mys rum, de som 
inte hade soffor i sina klassrum tyckte att de hade allt, det fanns inget som saknades i 
klassrummet, de hade allt de behövde.  
 
Vad brukar ni leka i klassrummet?  
Här skildes svaren mycket beroende på om barnen gick i förskoleklass eller år 1. Barnen som 
går i förskoleklasserna är vana att de kan och får leka inne i klassrummet. Men i år 1 leker de 
inte i klassrummet. Här läser dem i stället för att leka. I den ena år 1 klassen hade de lite lego 
som barnen kunde leka med, men barnen säger att de börjar bli för stora för att leka med lego.  
Men alla barnen oberoende av liken klass de går i, så leker inte barnen i år 1. Barnen i 
förskoleklasserna leker hela tiden, de ger en massa förslag på olika lekar som de leker i 
klassrummet. 
 
 Här är leken en naturlig del av dagen. 
 
Kan man lära sig att läsa och skriva genom leken? 
Även här fick vi svar som skilde mycket mellan år 1 och förskoleklassen. Barnen i 
förskoleklassen kan se ett samband mellan att leka lekar som skola, affär, att man har läxa så 
lär man sig menar barnen, de kan leka lekar där de får ljuda ihop ord. Men barnen i å1 menar 
att man inte kan lära sig i leken, för när de leker kan de ju inte läsa. Ett barn svarar att om de 
har rätt saker och lekar så går det nog, men de kan inga lekar där de lär sig läsa och skriva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


