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Förord 
 
Äntligen är vi klara med vårt examensarbete, vilket innebär att vi börjar närma oss slutet på vår 
utbildning till lärare för yngre åldrar. Härmed vill vi tacka vår vetenskapliga handledare Maria 
Larsson Palo. Hon har varit ett stöd och till stor hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka vår 
VFU- handledare samt de elever som medverkat i undersökningen. Till sist vill vi tacka Marina 
och Ulrika som med deras opposition förbättrat vårt arbete.  

 
Luleå  den 19 maj 2005 
 
Camilla Sandberg       Frida Sandberg 



Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att undersöka om metoden ”Stor och liten bok” utvecklar elevens läs- och 
skrivförmåga. Bakgrunden baseras till stor del av tidigare forskning kring läs- och skrivinlärning. 
Den tar även upp vikten av motivation vid inlärning, pedagogens roll samt varför kunskapen att 
läsa och skriva är viktig. Bakgrunden belyser olika läs- och skrivmetoder där ”Stor och liten bok” 
har en central plats. Undersökningen genomfördes i en klass 1-2 under vår verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) som varade i fem veckor. Vi valde att utföra en kvalitativ undersökning, där 
gruppen bestod av fem elever som valts ut slumpmässigt av klassläraren. Den utfördes med hjälp 
av de informationshämtande metoderna, intervju och observation. Vi började med att intervjua 
eleverna för att se var de stod i sin läs- och skrivutveckling samt att be klassläraren att bedöma 
dem utifrån LUS (Läsutvecklingsschema). Sedan arbetade vi med eleverna under fem veckor 
utifrån ”Stor och liten bok” som härstammar från Nya Zeeland. I slutet av undersökningen 
bedömdes eleverna på nytt med hjälp av LUS. För att ytterligare öka trovärdigheten i 
undersökningen observerades elevernas läs- och skrivsituation i skolan samt deras utveckling. 
Resultatet av undersökningen visade att två av eleverna utvecklat sin läs- och skrivförmåga så att 
de kommit till nästa LUS- punkt. Vi kunde även se en utveckling hos de tre resterande eleverna. 
Vi kan inte med säkerhet påstå att elevernas läs- och skrivutveckling under dessa veckor helt 
berodde på vår undersökning men vi tycker oss se ett visst samband. Som blivande lärare 
kommer vi att ha stor nytta av den litteratur vi läst, samt de tips och idéer vi fått från vår 
undersökning. 
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Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras tidigare forskning samt läs- och skrivinlärningsmetoder som relaterar 
till vårt syfte. Bakgrunden inleds med syfte och förankring i styrdokument.  Därefter följer en 
översikt av tidigare forskning kring ämnet, samt kort presentation av redan befintliga läs- och 
skrivmetoder. Vi har valt att fördjupa oss i metodiken ”Stor och liten bok”. 
 
 
Inledning 
 
Att gå ut som lärare för tidigare år utan kunskap om läs- och skrivinlärning skrämmer oss. Vi har 
valt inriktningar och kurser under vår utbildning som inte belyst detta viktiga område så 
omfattande. Vi vill vara väl förberedda och insatta den dag vi blir färdiga pedagoger. Att stå 
framför en klass med 6-7 åringar, samt föräldrar, som litar på att vi ska lära eleverna läsa och 
skriva, finns det ingen återvändo. En viktig del i arbetet som lärare är att lära eleverna dessa 
färdigheter vilket betyder ett stort ansvar. Det är redan från början av läs- och skrivinlärningen 
viktigt för barnen att känna att de gör framsteg i sin läsning och skrivning och det är lärarens 
uppdrag att i de lägre åren lägga en bra grund för barnens läs- och skrivutveckling. 
 
Kraven på läs- och skrivkunnighet är enormt stora i dagens samhälle. Om barnen får bristande 
kunskap i läsning och skrivning kan det få konsekvenser för individen både under det resterande 
skoltiden och det vuxna livet. Det faktum att allt omkring oss bygger på läs- och skrivkunskaper, 
exempelvis information, medieteknik etcetera, får den person, som har svårt att läsa och skriva 
problem med att påverka sitt eget liv. 
  
Under våra tidigare VFU-tillfällen har vi stött på olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Vissa 
lärare har följt en redan fastställd metodik, som till exempel LTG (Läsning på talets grund), andra 
har skapat sig egna vägar genom att blanda olika metoder. Vi har även stött på elever med totalt 
olika grundkunskaper gällande läsning och skrivning. En del barn kan i stort sett läsa och skriva 
innan de börjar skolan medan andra inte alls kommit i kontakt med skriftspråket. Vissa har lättare 
att ta till sig läs- och skrivkonsten, andra får kämpa i flera år innan de ”knäcker koden”. Som 
pedagoger är det viktigt att möta alla elever just där de står i sin utveckling, vilket innebär att man 
måste anpassa metodiken efter eleven. 
 
Läsandet öppnar många världar - spännande, intressanta, underbara, irriterande, faktiska eller 
fantastiska. Genom att läsa kan vi ta reda på när nästa tåg går, eller resa till stjärnorna. Läsandet 
ger oss förmågan att förstå vad andra människor har skrivit, idag eller för tusen år sedan (Lyckas 
med läsning, 2001). 
 
En metod som har haft stora framgångar i Nya Zeeland är "Whole language". Det är ett 
förhållningssätt som formar en didaktisk bas för lärare där grunden är läsupplevelse och 
läsförståelse. ”Stor och liten bok” är en metod som har slagit igenom i Sverige och som 
härstammar från "Whole language" metoden.  Vi ska fördjupa oss i denna metodik eftersom vi 
vill se om den kan öka elevernas motivation och lust till att lära. 
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Förankring i styrdokument 
 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska undervisningen anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan undervisningen inte göras 
lika för alla. I Lpo 94 står följande att läsa:  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt 
förstår betydelsen av att vårda sitt språk” /…/ ”Skolan skall sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lpo 94 s.11-
12). 

 
 I kursplanen för ämnet svenska kan man läsa om språkets grundläggande betydelse för lärandet, 
såväl i tal som skrift. Enligt den svenska kursplanen ger språket möjligheter att erövra nya 
begrepp och lära sig sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga 
att reflektera och att förstå omvärlden växer. I kursplanens mål och riktlinjer står följande att läsa: 
 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske 
även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bild studium.” /…/ ”Skolan 
skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar en språklig 
säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan. (Ur Sv.Kursplan. s.1-2). 

 
Vidare fastställer kursplanen att det inte går att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren 
som innebär att små barn berättar och beskriver, medan äldre elever kan se sammanhang, utreda 
och argumentera. Redan det lilla barnet kan argumentera och diskutera, och tonåringen har inte 
upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt, menar kursplanen. 

 
 
Motivation 
 
Vad är motivation? 

 
Stensmo (1997) beskriver motivation som en process som sätter människan i rörelse, de krafter 
som ger hennes beteende, energi och riktning. En lärare eller ledare har till arbetsuppgift att sätta 
andra i rörelse mot bestämda mål. 
 
De äldsta idéerna om motivation går tillbaka till Grekland och hedonismen. Hedonismens 
ideologi talar om en lust-olust-princip som innebär att människan söker närma sig mål som är 
förknippade med lust, välbefinnande och behag, och ta avstånd ifrån mål som är förenade med 
olust, smärta och obehag. Människan rör sig i tiden och rummet i förhållande till dessa två typer 
av mål. Målet att uppnå något och målet att undvika något, är två mål som kännetecknar senare 
motivationsteorier (Stensmo, 1997). 
 
Revstedt (1995) definierar motivation som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt  
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liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur; att vara 
konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. Imsen beskriver motivation på följande sätt: 
 

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och 
glöd åt våra handlingar. Det ligger känslor och förväntningar före en aktivitet, de 
följer med medan vi utför aktiviteten, och de lägger sig som en slöja runt minnet av 
handlingen. (Imsen, 2000, s 271). 
 

 
Inre och yttre motivation 
 
Med inre motivation menas att målen finns inom en människa i form av behov som skall 
tillfredställas, känslor som skall följas och resurser som kan utvecklas. Det centrala är 
människans strävan mot självförverkligande. Med yttre motivation menas att målen finns i den 
omgivande miljön. B. Frederic Skinner är känd för sina studier hur olika typer av belöningar och 
bestraffningar verkar som motivation i mänskligt beteende. En person kan förmå någon annan att 
bete sig målinriktat genom arrangemang i den omgivande miljön (Stensmo, 1997).   
 
 
Hur motiverar vi elever till att läsa och skriva? 

 
Imsen  (2000) skriver följande om motivation i klassrummet:  
 

Det finns elever som absolut måste överbevisa omvärlden om hur duktiga de är och 
som nästan är sjukligt upptagna av att visa läraren sina prestationer. Någon elev 
konkurrerar om att vara bäst och någon sätter en ära i att aldrig lämna något som är 
slarvigt. I kölvattnet har vi elever som anspråkslöst drar sig undan, som tycker att alla 
andra är mycket duktigare än ”jag” och som kanske är rädda för att göra bort sig. 
Ångest för att misslyckas är det mer professionella uttrycket för sådana känslor. 
( s. 272). 

 
Stensmo (1997) anser att lärares förväntningar på elevprestationer fungerar som självuppfyllande 
profetior. De lärare som förväntar sig goda elevprestationer får högpresterande elever i 
klassrummet, och tvärtom. Stark respektive svag prestationsinriktning beror även på olikheter i 
uppfostran och kulturmönster. Barn som växer upp i familjer där föräldrarna är inställda på att 
barnen tidigt skall klara sig på egen hand, exempelvis äta själva, klä sig själva, gå ärenden, tjäna 
egna pengar, blir mer prestationsinriktade jämfört med barn som inte mötts av sådana krav och 
förväntningar. 
 
I klassrummet är läraren motivatör för sina elever, vilket innebär att läraren skall optimera dessas 
möjlighet till lärande. Stensmo hävdar att elevernas engagemang och ansträngning stimuleras av 
att skolpersonalen tar tillvara på elevernas intresse. För att göra detta måste personalen vara 
uppmärksam och flexibel och kanalisera intresset till uppgifter som är förenliga med skolans mål 
och verksamhet. Eleverna måste vara delaktiga i målsättningsdiskussioner och utformandet av 
arbetsplanen. Genom sin medverkan blir de medvetna om vart skolan är ”på väg” och känner 
ansvar för mål och vägar att nå dessa. Han menar vidare att elever med goda förutsättningar och 
stark prestationsmotivation föredrar att arbeta självständigt, medan elever med mindre goda  
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förutsättningar och som är ängsliga och har låg självkänsla föredrar att läraren ger direktiv och 
regelbundet bekräftar deras framsteg.  Gott lärande förutsätter en trygg och säker klassrumsmiljö. 
Eleverna måste tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla hotas och de måste också kunna 
anta utmaningar och pröva nya vägar. (Stensmo, 1997) 
 
Enligt Jenner (2004) är motivation inte en egenskap hos individen, utan en följd av de 
erfarenheter som gjorts och det bemötande man fått. Frågan som hela tiden ligger i botten är om 
det finns skäl att hysa hopp om framgång. För pedagogen gäller det att ha en förståelse för vad 
dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära. Vad gäller språkutvecklingens 
motivation och lust till att lära har föräldrar, lärare samt alla vuxna en viktig roll i att stödja och 
stimulera eleverna. En teori enligt Bodin (1996) är att lyssna till en bra uppläsare där 
högläsningsböcker måste väljas med omtanke. Aldrig är gruppen så tyst som när den som läser 
högt har hittat den rätta boken och läser den på det rätta sättet, menar Bodin. 
 
En annan teori som Bodin tar upp, som skall öka motivationen, är ”En kvart om dagen” och 
kommer ursprungligen från England. Med läskvarten menas att barnen tillsammans med sina 
föräldrar läser när de är hemma. Glädje över att vara en god läsare ger ökat intresse för andra 
ämnen. Föräldrar och barn bör välja bok tillsammans. Allt eftersom barnen blir duktigare är det 
de som håller i lässtunderna, inte föräldrarna. Det är viktigt att inte avbryta barnen när de läser, 
utan ta exempelvis de svåra orden efteråt. För att öka motivationen hos eleverna skall den vuxne 
vara generös med uppmuntran och berätta i små portioner vad de behöver träna på. Bra kontakt 
och samarbete mellan lärare och föräldrar skall alltid finnas i fall det undras över något (Bodin, 
1996).    
 
 

Läs och skriv 
 
Varför är läs- och skrivkunskaper viktiga? 
 
Liberg (1993) anser att konsten att lära sig läsa och skriva tillhör de mänskliga rättigheterna. Hon 
beskriver vidare att ett stort antal barn och vuxna av olika anledningar inte har tillgång till denna 
rättighet. Världens invånare delas därmed i två grupper: de som äger de möjligheter som läs- och 
skrivkunnighet ger, och de som måste vara beroende av andra för att ta del i det skrivna ordets 
verksamheter. Birgitta Ulvhammar (1991), ordförande för Den svenska nationalkommittén för 
FN:s läskunnighetsår 1990, inledde sitt anförande vid en konferens om barns läsutveckling med 
följande ord: ”Tillgång till det skrivna ordet hänger samman med demokrati och jämställdhet, 
med tillgång till utbildning, arbete och information, med möjlighet att kunna påverka både den 
egna situationen, det omgivande samhället och världen.” (Ulvhammar, 1991, s. 3). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att kraven på läs- och skrivförmåga för att på ett 
fullvärdigt sätt leva i samhället sätts högre idag, både i arbetslivet och i privatlivet. Läs- och 
skrivförmåga är mer än läs- och skrivkunnighet. Skolverkets (1996) definition av läs- och 
skrivförmåga i vidaste mening avser: 
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Förmågan att använda tryckt eller handskriven text: 
- för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
- för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
- för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga  förutsättningar 
(s. 13). 

 
 
Kunskapsteorier 
 
Både Piaget och Vygotskij betonar samspelet med omvärlden som betydelsefullt för 
kunskapsutveckling. Piagets teorier om hur barn skapar kunskap, innebär att de själva skall få 
undersöka och experimentera. Vygotskij menar att både kulturer och interaktioner mellan 
människor har betydelse för barns tankeutveckling. Kulturellt betingade kunskaper blir inte 
tillgängliga för barnet utan en handledare som visar var kunskaperna finns och bereder vägen, 
med barnets tankar och erfarenheter som vägvisare. Enligt Vygotskij har leken stor betydelse vid 
all inlärning. I en väl utformad lekmiljö kan barnen skapa utmanande lekar som stimulerar deras 
tänkande och reflekterande i konkreta upplevelser. I leken får barnet möjligheter att återskapa sin 
omvärld (Dahlgren et al.1999). 
 
Läs- och skrivutveckling 
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1999) anser att skriftspråksinlärningen sker 
traditionellt i formella sammanhang och äger rum utifrån samhälleliga behov av skriv- och 
läskunniga medborgare. I praktiken visar det sig dock att skriftspråksutvecklingen påbörjas långt 
före skolstarten. Barn har många idéer redan tidigt om hur man läser och skriver, och det har 
konstaterats att många barn har lärt sig läsa och skriva utan att någon har undervisat dem. Mycket 
av grunden för framtida läs- och skrivvanor läggs innan barnet börjar skolan. Parentetiskt kan 
nämnas att för tjugo till trettio år sedan var en sådan tanke nästan omöjlig att uttala i pedagogiska 
sammanhang. Bilden har dock förändrats dramatiskt under åren och på många förskolor arbetas 
idag mycket systematiskt med att införa olika läs- och skrivaktiviteter i  pedagogiken.   
 
Barns första möte med läsandet och skrivandet kan dock variera mycket beroende på social och 
kulturell bakgrund. I andra sociala grupper och kulturer än vår sker inträdandet i den 
skriftspråkliga världen betydligt senare. För vissa barn är det först när de kommer till skolan som 
de på allvar möter det skrivna ordet (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Utmaningen att knäcka skriftkoden är mycket stor för många barn. Skrivutveckling samt 
inlärning sker i dess egen takt och påbörjas ofta i hemmet. Barnet börjar spontant med 
skrivningen innan de börjar med läsningen. Detta sker trots att skrivningen är mycket mer 
krävande än läsningen. Barn överlistar emellertid dessa svårigheter och bortser från 
komplikationerna. De lär sig också av varandra och pedagogen kan använda sig av barns olika 
sätt att tänka som ett innehåll i verksamheten (Dahlgren et al.1999). Idén om att skriva före man 
läser har länge förespråkats av Maria Montessori. Hon menar att läsa är en biprodukt till 
förmågan att kunna skriva och stava. Barnen använder sin kunskap om hur bokstäverna låter när 
de skall skriva. Det viktiga är inte att de skriver rätt utan att de skriver så mycket som möjligt 
eftersom stavning kommer naturligt med tiden (Adams, 2000). 
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De senaste hundra årens forskning inom området läs- och skrivinlärande har dominerats av 
undersökningar och utredningar vilka berört det grammatiska läsandet och skrivandet. Detta har i 
sin tur återspeglats i skolans arbete inom de lägre åldrarna där mycket tid och möda läggs ned på 
det grammatiskt tekniska arbetet och betydligt mindre tid ägnas åt effektivt läsande och skrivande 
(Liberg, 1993). 
 
Att teckna ned något på papper är att skriva för barn och att titta i en bok blir att läsa för dem. 
Detta kan enligt Björn (1996) med andra ord kallas ”lekskrivning” och ”lekläsning”, så när 
barnen med iver skapar bokstäver ska man inte kritisera grammatiken och stavningen. Liberg 
(1993) menar att det effektiva läsandet och skrivandet växer fram i situationer där barnet genom 
en inre drivkraft vill läsa och skriva. Det är sådana samanhang som den vuxne måste skapa för att 
hjälpa barnet in i skriftspråkandet. 
 

The best method for teching, reading and writing is one in which children do not learn 
to read and write but in which both these skills are found in play situations. In the 
same way as children learn to speak, they should be able to learn to read and write 
(Vygotsky, 1978 ur Björn, 1996. s 118). 

 
Adams (2000) menar att det är viktigt att barn, när de skall lära sig läsa, har en visuell kunskap 
om bokstäverna och alfabetet, men om barnet inte är intresserad av bokstäverna eller inte kan 
deras användningsområden så har kunskapen om bokstäverna litet värde. 
 
Larsson, Naucler, och Rudberg, (1992) menar att även om de flesta läsforskare är eniga om 
läroprocessens båda komponenter: avkodning och förståelse, så skiljer de sig åt med avseende på 
vilka de betonar mest vid läsinlärning. Vissa forskare anser att avkodning, det vill säga ord- 
identifiering utan hjälp av yttre ledtrådar, är det som bör prioriteras vid läsinlärningen. Dessa 
forskare hänvisar till att det finns belägg för att vana läsare inte bara kastar en blick på raden för 
att kontrollera om de hypoteser som man ställt var riktiga, utan verkligen kodar av. När 
avkodningen prioriteras börjar läsinlärningen oftast med bokstäverna som matchas med 
motsvarande ljud. Dessa fogas ihop till större enheter (ord) och så vidare. 
 
De forskare som istället betonar förståelsedelen vid läsinlärning fruktar att den språkliga helheten 
kan gå förlorad, om man skulle börja med avkodningen. Det är lätt att fastna där, för när det är 
dags att få ihop satsen har man redan glömt de första delarna som kodats av. Därför anser 
forskarna, att det behövs meningsfulla texter med ett känt innehåll eller med anknytning till den 
egna erfarenheten. Då besitter man redan en viss tolkningsberedskap samt förförståelse när det är 
dags att starta med avkodningen (Larsson et.al 1992). 
 
Dahlgren et al. (1999) är övertygad om att skriftspråksinlärningen skall ske utifrån barns behov 
och erfarenheter och i för barn naturliga och vardagsnära sammanhang. Barns nyfikenhet följer 
inte de planer som samhället har gjort gällande skriv- och läsundervisning. Med utgångspunkt i 
barnets behov och erfarenheter bestäms skriv- och läsarten av barnet självt och inte av arbets- och 
läroplaner. Inte heller är det givet att en och samma inlärningsmetod passar alla barn. Björn 
(1996) menar att barn är strategiska i sitt lärande i allmänhet och speciellt när det gäller att lära 
sig skriftspråket. De hävdar också att barns förmåga att lära sig läsa och skriva beror på deras 
erfarenheter – i synnerhet de som har att göra med frihet att förhandla, ta risker och att få följa de 
egna intentionerna i sitt läsande och skrivande. 
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Motorik och självkänsla 
 
Barns försök att skriva ställer krav på motoriken och koordinationen mellan öga och hand. En 
önskan om den perfekta bokstaven kan ibland leda till hård och spänd pennföring och mycket 
suddande, enligt Dahlgren et al. (1999). Spegelvändningar är vanliga och skrivriktningen 
slumpartad. Grov- och finmotorik finns som nödvändiga inslag i skriftspråksinlärningen. Visuellt 
är de stora bokstäverna lättare att uppfatta och är dessutom mer entydiga och motoriskt enklare 
att forma. Skälet till att det finns både stora och små bokstäver är att de små bokstäverna lättare 
låter sig infogas i en flytande och därmed snabb skrivstil, men relevansen till den idag är den 
stora frågan, menar Dahlgren et al (1999). Liberg (1993) anser att det är värdefullt att börja 
inlärningen med stora bokstäver. Hon påpekar att föräldrar och andra vuxna också uppvisar en 
tendens att skriva stora bokstäver tillsammans med barnen. En tolkning av att stora bokstäver 
används i dessa sammanhang är att den vuxne önskar att vara tydlig och enkel. Med hjälp av ett 
fåtal typer av streck, bågar och ringar kan alla stora bokstäver formas. 
 
Program som ägnas åt motorisk träning sägs ge positiva effekter på barns skriftspråksutveckling. 
Det är bra att ha en god fin– och grovmotorik. Motoriken är en utvecklingsutmaning med sin 
utgångspunkt under förskoleåren. Den blir då knuten till barnets självkänsla. Dahlgren (1999) 
anser att ett barn med låg och dålig självkänsla får svårigheter att på ett frimodigt sätt ta itu med 
både motorik och skriftspråk. En slutsats blir att motorisk träning sannolikt ökar både de 
motoriska färdigheterna och självkänslan. Däremot verkar inte den motoriska träningen direkt på 
skriftspråksinlärningen utan det sker huvudsakligen via självkänslan (Dahlgren et al. 1999). 
 
 
Pedagogens roll 

 
Enligt Smith, (2000) finns det två nödvändiga grundvillkor för att man ska lära sig läsa. 
Läsmaterialet skall upplevas meningsfullt och intressant av eleven, och vägledaren skall vara en 
förstående och mer erfaren läsare. Han anser dock att det inte är lärarens ansvar att lära eleverna 
att läsa, utan det handlar mer om att göra det möjligt för dem att lära sig läsa. Ett avgörande 
problem med skriftspråksinlärningen är att skrivningen och läsningen är mentala aktiviteter. Till 
skillnad från vad som gäller vid cykling kan man inte säga, -Titta på mig och gör efter. Den 
vuxne måste vara ytterst lyhörd och kunna sätta in just det stöd som varje enskilt barn behöver 
(Dahlgren et al. 1999). Enligt Smith (2000) handlar lärarens problem inte om att hitta material 
eller arbetssätt, utan att välja bland dessa. 
 
Enligt Björn (1996) finns det forskare i Sverige som av pedagogiska skäl uppmanar lärare att 
beakta vad skrivandet som process egentligen innebär. De strategier som forskarna talar om hos 
läraren respektive barnet kan i bästa fall vidareutvecklas om de kan mötas i en respektfull dialog. 
I internationell forskning om pedagogiska aspekter på vad som sägs utgöra positiva villkor för 
barns skrivutveckling fokuseras ofta frågor om barnens möjligheter till kontroll över det egna 
skrivandet. I skolan som pedagogisk miljö och i den speciella kultur som råder, finns dock 
fortfarande lärare som, genom att fokusera på barnens brister i behärskandet av skriftspråkets 
konventioner, blockerar barnens egna intentioner och deras kompensationssträvan. Om läraren tar 
en sådan felaktig kontroll över barnens skrivande kan detta leda till svårigheter för dem att våga 
ta de risker som är nödvändiga för att på ett genuint sätt kunna utforska skriftspråket. 
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Pedagogen skall fungera som en handledare och utgångspunkten skall vara i barnets värld. Det 
handlar om att utveckla barns grundläggande begrepp. Att skolbarnet får lärarens stöd är mycket 
väsentligt för att de skall våga uttrycka sig på ett genuint sätt och därmed utveckla sitt tänkande 
och sin skrivkompetens. Om läraren skall kunna iaktta barnen i arbetet och finnas till hands med 
hjälp och råd måste han eller hon röra sig bland barnen. Det gäller också att läraren ser vad 
barnen arbetar med i sitt skrivande så han eller hon inte går in och stör detta. Barn sitter, håller, 
tittar och pratar som läskunniga personer, menar Dahlgren et al. (1999). 
 
Innan språkinlärningen överhuvudtaget kan påbörjas måste den vuxne lära känna de barn han ska 
arbeta med och barnets förutsättningar. Vidare måste han kontrollera att barnen har den kunskap 
som behövs för att kunna förstå och delta i undervisningen. Därmed skapas trygga och 
meningsfulla sammanhang som är anpassade till vart och ett av barnen (Liberg, 1993). Hon 
påpekar vikten av att komma ihåg att det som är meningsfullt för ett barn inte nödvändigtvis är 
det för ett annat. Blott det som intresserar skapar verklighet, det vill säga levande kunskap. 
 

En del barn tycker t ex att det är roligt att skriva om utflykter man gjort tillsammans 
medan andra barn inte alls inspireras till skrivande av detta. Det kanske hellre 
dramatiserar eller målar en sådan händelse. För förskolan och skolans del innebär 
det att barnen allt emellanåt arbetar med olika uppgifter (Liberg, 1993. s.148). 

 
 
Vad är god undervisning?   
 
Det framgår av de problem som finns med att definiera undervisningen, att det inte utan vidare 
går att sätta upp en checklista för vad som är god och dålig undervisning. Den påverkas av 
grundläggande normativa värderingar om hur undervisningen skall ske beroende på 
människosyn, syn på barnet, inlärningen och samhället (Imsen 1996). 
 
I slutet på 1960-talet och början av 70– talet fanns det ett par fasta principer för god 
undervisning. Exempel på detta är de så kallade MAKIS-principerna, som enligt Imsen (1996) 
har fått sitt namn efter initialerna i nyckelord för fem principer som läraren med fördel kan följa. 
 
1. Motivation -  Läraren måste motivera eleven före undervisningen. 
2. Aktivitet - Eleverna lär bäst när de får vara aktiva och inte bara passivt lyssnande. 
3. Konkretisering - Lärostoffet måste göras konkret och åskådligt. 
4. Individualisering - Undervisningen måste anpassas till den enskilda elevens förutsättningar. 
5. Samarbete - Eleven bör lära sig att samarbeta med varandra och med läraren. 
 
De fem MAKIS- principerna lever kvar i dagens pedagogik, men Lindö (1998) menar att dagens 
lärare måste finna nya sätt att utveckla pedagogiken och organisera det pedagogiska arbetet till så 
väl innehåll som form. Elevernas lärande har skärpts med ökade kvalitetskrav. Läraren skall se 
till den enskilde elevens behov och samtidigt för hela klassens arbete, svara för organiseringen av 
arbetet, upprätta och upprätthålla ordningen, övervaka arbete, och samtidigt åstadkomma en 
spännande inlärningsmiljö. 
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LUS- Läsutvecklingsschema  
 
Barn, pedagoger och föräldrar har ett gemensamt intresse av att kunna följa läsutvecklingen. I 
och med detta behövs någon form av bokföring över barnen. Ett bra hjälpmedel är då 
Läsutvecklingsschemat (Dahlgren et.al. 1999). 
 
Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) har utformat det ”Nya läsutvecklingsschemat” i 
fortsättningen benämnt som (LUS). LUS har i sin uppbyggnad påverkats av forskning om hur 
barn lär sig läsa. Hur de drar slutsatser, som leder till att de blir läskunniga, är det ingen som 
egentligen vet. Däremot kan tecken på barnens läsutveckling ses genom det barnen gör. Dessa 
tecken kommer hos de flesta barn i en bestämd följd. Det är sådana tecken vi tagit fasta på, 
skriver Allard et al.(2001). Punkterna följer således barns successiva upptäckande av strategier, 
fram tills de erövrat alla som är nödvändiga i ett funktionellt läsande. LUS har sammanlagt 19 
punkter (se bilaga 2). 
 
Allard et al. (2001) är noga med att påpeka att LUS inte är någon metodisk modell för 
läsundervisning, utan ett sätt att hjälpa läraren samt eleven att synliggöra den utveckling eleven 
genomgår. Allard et al. säger inget om vad läraren skall göra för att följa denna utveckling. LUS 
innehåller 3 faser, den ”Utforskande”, den ”Expanderande”, samt ”Litterat läsande” (se bilaga 2). 
 
Fas 1: Utforskande 
Under den utforskande fasen tillägnar sig barnet successivt läsförmågan i texter med få ord på 
varje sida, oftast med bilder som texten bygger på. I sökandet efter innehållet/budskapet kräver 
den förståelsebaserande avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Den utforskande fasen 
sträcker sig från punkt 1: Läser (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn, till och med punkt 12: 
Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de fastnar (Allard 
et al. 2001)  
 
Fas 2: Expanderande  
Under fas 2 har barnet en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med 
allt större omfång, där endast texten för berättelsen framåt. Den expanderande fasen sträcker sig 
från punkt 13: Mer flyt i läsningen, fastnar ibland, till punkt 19: Översiktsläser, det vill säga, kan, 
i en redan läst text, snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur (Allard et al. 
2001). 
 
Fas 3: Litterat läsande 
Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande. Det 
innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann formulering i texten 
och även förstå hypotetiska resonemang, det vill säga kunna dra slutsatser om företeelser utanför 
den egna konkreta erfarenhetssfären (Allard et al. 2001).   
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För att använda LUS fordras att läraren har satt sig in i de punkter i läsutvecklingen som kan 
tänkas vara aktuella i den elevgrupp man arbetar med. Observationerna förs in i ett protokoll (se 
bilaga 3). Tanken med  LUS- boken är att försöka beskriva varje punkt så väl att läraren vet vad 
det är han eller hon skall  titta eller lyssna efter, menar Allard et al. (2001).  
 
När läraren har fyllt i elevernas namn i LUS- protokollet, lyssnar han eller hon på eleverna, en i 
taget, och tänker efter var den eleven befinner sig i LUS. Läraren måste inte vara säker, menar 
Allard et al. (2001). Det är en preliminär bedömning. När bedömningen görs genom att lyssna, 
iaktta eller samtala med eleverna, kan läraren bli överraskad av hur mycket han eller hon redan 
vet om de flesta. Det som sker i arbetet med LUS är att bedömarkompetensen synliggörs. 

 
 
Läs- och skrivmetoder 
 
Enligt Smith (2000) existerar det hundratals undervisningsmetoder och det har bokstavligt talat 
gjorts tiotusentals vetenskapliga studier i vilka man jämfört de olika metoderna och läsmaterialen 
med varandra. Det finns bara en enda grundläggande och obestridlig slutsats som kan dras av 
dessa tiotusentals studier: alla metoder för läsundervisning kan ge vissa positiva resultat för vissa 
barn vid vissa tillfällen.  
 
För att man ska kunna tala om fullvärdig läsning, det vill säga där läsaren efter nedlagt arbete har 
behållning av sin läsning och vid behov kan minnas respektive återge det väsentligaste av 
innehållet, måste flera aspekter beaktas. Avkodning, automatisering, läshastighet, 
minnesfunktion, ordförråd och förståelse är bara några av de delar som eleven måste lära sig 
behärska för att uppnå en god och lyckad läs- och skrivinlärning. Det finns två olika synsätt på 
läs- och skrivinlärning. Det analytiska synsättet som utgår från helheten och det syntetiska 
synsättet som utgår från små delar till helhet. Läs- och skrivinlärningsmetoder utgår oftast 
antingen från det syntetiska eller det analytiska synsättet, men metoder kan även bygga på en 
blandning av de båda synsätten (Karlsson & Ågren, 2003).  
 
 
Det analytiska synsättet på läs- och skrivinlärning 
 
Det analytiska synsättet betonar främst betydelsen av läsförståelsen. Barnens erfarenheter och 
språk ska därför ligga till grund för läs- och skrivundervisningen (Carlsson, 2002). Det analytiska 
synsättet utgår från hela ord och meningar som man sedan analyserar i små delar (Leimar, 1981). 
Det är viktigt att redan från början visa att läsning och skrivning har en funktion. Detta skapar 
lust och motivation för eleverna att lära sig läsa och skriva. Barn lär sig att tala utan att ha någon 
speciell inlärningsmetod. Därför är läsning och skrivning en naturlig fortsättning för 
språkutvecklingen. Det analytiska synsättet betonar att man ska utgå från likheterna mellan tal 
och skrift. När ett barn skall lära sig läsa skall man utgå från det språk som barnet har och då får 
talet och skriften en direkt koppling till varandra (Carlsson, 2002).  
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Det syntetiska synsättet på läs- och skrivinlärning 
 
Det syntetiska synsättet, som även är det traditionella synsättet, bygger på ljudmetoden och den 
alfabetiska stavningsmetoden. Detta innebär att man utgår från delarna (bokstäverna, 
språkljuden) för att allteftersom ljuda ihop till helheten (orden, meningarna). Det syntetiska 
synsättet har utvecklats ur behavioristisk teori, som menar att barn lär sig genom intryck utifrån. 
Eftersom det inte är mätbart vad ett barn kan, utgår man ifrån att barnet inte kan något. 
Inlärningen måste därmed ske stegvis och varje steg måste automatiseras innan man kan gå till 
nästa.  Just därför utgår det syntetiska synsättet från att barnet lär sig de minsta beståndsdelarna 
(ljuden) först innan man relaterar till helheten (orden). Inlärningen får inte ske i för stora steg. 
Det är därför viktigt att börja med det enkla och gå mot svårare och svårare uppgifter för barnen. 
Eftersom metoderna, kategoriserade under detta synsätt, börjar med delarna, blir 
skrivundervisningen begränsad i början. Barnen skriver endast med de ljud- och 
bokstavskombinationer de gått igenom. För att det inte ska uppstå ”felinlärning” är det viktigt att 
barnen lär sig ett korrekt sätt att läsa, vilket kan leda till överinlärning (Asklund, 2000). 
 
 
LTG – Läsning på talets grund 
 
Initiativet till denna metod tog småskolläraren Ulrika Leimar.”Jag ville pröva att lära barn läsa 
utan att strikt följa en läslära utan i stället bygga på barnens eget språk och deras fria personliga 
skapande.” (Leimar, 1981. sid. 9) 
 
Metoden bröt mot den traditionella syntetiska läsinlärningsmetodiken och blev omgående mycket 
populär runt om i skolorna. Leimar (1981) menade att möjligheterna att möta det enskilda barnet 
på den nivå där den befinner sig saknades, därför att läsebokens ordkonstruktioner inte är 
uppbyggda av de tecken barnet kan redan före skolstarten. 
  
Utgångspunkten för denna metod är barnets eget talade språk. Om barnet får se och ljuda medan 
pedagogen skriver ner dessa egna uttalade ord, hjälper detta barnet att upptäcka sambandet 
mellan ljud, bokstav, ord och mening. Bild är den naturliga uttrycksformen för barn innan de 
”knäckt koden”, menar Leimar (1981). Ett sätt att föra samman bild och text är att arbeta med en 
händelsebok. I den får barnen rita något som de varit med om, sedan hjälper pedagogen till med 
att sätta ord till bilden. En viktig del av LTG- metodens princip är att pedagogen skriver precis 
vad barnet säger. Barnen måste få upptäcka att läsning och skrivning innebär att utveckla ett 
system som har sin utgångspunkt ur alfabetets tjugoåtta bokstäver.  
 
 
Bornholmsmodellen 
 
Denna modell kan kategoriseras under det syntetiska synsättet. Bornholmsmodellen startade 
Jørgen Frost 1985 och utvecklades av professor Ingvar Lundberg och hans medarbetare. Den 
används ofta med 6-åringar som en grund till läs- och skrivinlärningen. Syftet med 
Bornholmsmodellen är att stimulera den språkliga medvetenheten, framför allt den fonologiska. 
Att göra barn medvetna om att ord består av ljud, vilka språkljuden är samt i vilken ordning 
ljuden kommer i ett ord, anser metoden vara viktiga förkunskaper till den första läsinlärningen. 
Bornholmsmodellen är systematiskt upplagd i form av språklekar. Materialet innehåller dagliga 
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lekar som till exempel lyssnandelekar, rim och ramsor, stavelseträning, betoningsövningar med 
mera. Språklekarna är strukturerade på så sätt att man successivt ökar svårighetsgraden. Barnen 
leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt. Glädjen och leken poängteras i hög grad i arbetet med 
språkprogrammet (Häggström & Lundberg, 1994). 
 
 
Wittingmetoden 
 
Maja Witting började utforma den psykolingvistiska metoden, den som senare kom att kallas 
Wittingmetoden, i slutet på 40-talet. Metoden tillämpas dels vid nyinlärning, det vill säga den 
första läs- och skrivinlärningen, eller vid ominlärning med barn som har läs- och skrivsvårigheter 
(Ejeman & Molloy, 1997). 
 
Witting menar att huvudtanken i denna metod, med syntetiskt synsätt, är att eleven ska ha mycket 
inflytande över sin egen läs- och skrivinlärning. Inlärningen inleds därför alltid med 
självständighetsövningar, vilka förbereds genom att pedagogen samtalar med eleven om vilka 
aktiviteter den känner sig säker på och vilka hon eller han tycker är roliga. Det är ytterst viktigt 
att eleven kan utföra aktiviteten självständigt. Med detta läggs grunden för ett ansvarstänkande 
över elevens egen inlärning, samt att eleven blir medveten om vad hon eller han kan och inte kan 
(Witting, 1990). 
 
Wittingmetodens arbetsgång är strukturerad efter sju huvudprinciper, som enligt Witting (1990) 
strikt måste följas utan att lägga in några moment från andra metoder. Dessa principer är: 
Symbolinlärning, Sammanljudning, Avlyssning, Fritt associerande, Fri läsning, Fri skrivning 
samt slutligen Ljudstridig stavning (Witting, 1990). 
 
Wittingmetoden syftar till att man ska utgå från barnens talade språk och upptäcka språkljuden. 
Inlärningen sker individuellt och varje ny kunskap ska vara ordentligt befäst innan man går 
vidare till nästa (Witting, 1985).   
 
 
”Whole language - metoden”    
 
"Whole language" härstammar från Nya Zeeland och är ett förhållningssätt som formar en 
didaktisk bas för lärare. Detta synsätt är personlighetsutvecklande. Utifrån ett tvärvetenskapligt 
perspektiv är den grundläggande synen konstruktivistisk, det vill säga de olika språkfunktionerna 
integrerar i en konstruktiv kunskapsprocess, då individen söker mening utifrån sina tidigare 
erfarenheter (Lindö, 1998).                    
 
Många svenska lärare har blivit inspirerade av denna Nya Zeeländska metoden. Lyckas med 
läsning är en översättning av Reading for Life som är ett hjälpmedel för alla lärare i Nya Zeeland. 
Där står hur lärare i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen från elevernas skolstart, 
på 5-års dagen, och upp genom skolåren. Läs- och skrivundervisningen bygger på en tydlig 
struktur. Lärarna utgår från de kunskaper som eleverna har och hjälper dem att använda olika 
strategier som leder till att de ökar sin läsförståelse. Arbetet utvärderas fortlöpande och 
utvärderingen ligger till grund för den fortsatta planeringen och arbetet. Hela tiden sporras barnen  
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att med lagom svåra utmaningar, läsa vidare (Lyckas med läsning, 2001). 
 
I boken betonas att:  
-  läs- och skrivundervisningen ska utgå från barnen. 
-  läsandet måste ha en innebörd för barnen. 
-  läsandet och skrivandet inte kan skiljas åt. 
- det är viktigt att bedöma och utvärdera undervisningen. 
- det är viktigt att eleverna kan använda och integrera olika informationskällor. 
-  lärare ska leda arbetet på ett riktigt och bra sätt. 
-  läsandet och skrivandet blomstrar i en miljö där barnen stöttas. ( Lyckas med läsning, 2001) 
 
Läsinlärningen är enligt denna metod en kontinuerlig process som kräver att läraren vägleder, 
övervakar och stöttar på ett flexibelt och lättillgängligt sätt. Lärarens roll är att skapa möjligheter 
för alla elever, oavsett vilken utgångspunkt de har. Genom att göra noggranna observationer kan 
läraren samla information om elevens inställning till läsandet. För att sedan hålla intresset vid liv, 
är det viktigt att läsa texter som har en särskild innebörd och ett särskilt intresse för eleverna som 
kan kopplas till deras erfarenheter. När man läser för barnen får de en positiv inställning till 
böcker, och när de får delta aktivt i högläsningen genom att prata om texten och ställa frågor så 
blir läsningen extra värdefull. Det är också viktigt att använda ett naturligt språk och välja en text 
som är tilltalande och rolig att läsa. Det gäller även att ha en bra balans mellan stöd och utmaning. 
Allt lärande innebär risker att göra fel, och detta risktagande är grunden för att lära sig att läsa. 
Till en början bör lärarens gensvar inte fokuseras på formen och detaljerna utan på att eleven har 
förstått texten och dess innehåll. När läraren accepterar elevernas antaganden och ställer frågor 
som hjälper dem att förstå innebörden i texten lär sig eleverna att använda lämpliga lässtrategier, 
för att till slut uppnå förmågan och självförtroendet att skapa ett mönster för sitt eget lärande. 
Flytande läsning uppnås genom en komplex kombination av kunskaper, färdigheter och 
förståelse. Alla läsare från nybörjare till fullfjädrade vuxna läsare, är tvungna att använda och 
förena olika typer av information för att uppfatta innebörden i den skrivna texten (Lyckas med 
läsning, 2001). 
 
 
Tre läsnivåer  
 
Förberedande stadiet: 
Det är här som läsutvecklingen startar. Här lär sig barnen att de kan förvänta sig en innebörd i vad 
de får uppläst eller läser själva. De lär sig att det finns en viss information i texter och börjar 
komma underfund med hur de skall få tillgång till den (Lyckas med läsning, 2001). 
 
Nybörjarstadiet: 
På denna nivå förväntar sig läsaren att de skall se en innerbörd i texten. Läsaren på 
nybörjarstadiet lär sig mer lässtrategier varje gång de läser. De börjar integrera informationskällor 
- innebörd, struktur, visuella tecken och fonetik. Barnet är på väg mot en integrerad läsprocess 
(Lyckas med läsning, 2001). 
 
Fortsättningsstadiet: 
På den här nivån kan läsarna skapa en innebörd i längre och mer komplexa texter. De lär sig att 
anpassa sitt sätt att läsa så att de klarar utmaningar som speciella stilar, former och vokabulärer i  
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olika texttyper. De läser flytande och får direkt tillgång till informationen genom igenkännande 
av ord. Eftersom de kan hitta en innebörd i många olika typer av texter kan de nu bedöma om 
texterna är användbara för deras syften (Lyckas med läsning, 2001). 
 
Utvärdering är grundläggande för inlärningsprogrammet. Syftet med utvärderingen är att: 
-  visa vad eleverna lärt sig 
-  visa på att eleverna uppfyller de uppställda läsmålen, och vilket stöd som behövs 
-  ge konstruktiv återkoppling till eleverna 
-  ange inriktning för den fortsatta undervisningen 
-  ge eleven möjlighet till at välja rätt material, metoder och strategier 
-  ge en överblick över elevernas framsteg (Lyckas med läsning, 2001). 
 
Mary Clay som är en av författarna bakom Lyckas med läsning betonar vikten av det ömsesidigt 
förhållande mellan läsande och skrivande. Både läsande och skrivande handlar om att förmedla 
ett budskap. Läsaren tar till sig ett budskap med hjälp av symbolerna på den skrivna sidan, och 
det är viktigt att eleverna förstår detta samband. I ”Whole language – metoden” betonar man 
också gemensam läsning, som är en metod där läraren läser en text tillsammans med klassen, eller 
en mindre grupp. Läraren läser högt så att alla elever kan engagera sig i läsprocessen och lyssna 
till texten. Varje elev bör också kunna se texten tydligt. Samma text kan läsas flera gånger under 
ett antal veckor. Varje gång klassen läser om texten tar barnen själva del i läsandet i stigande 
grad. Ett arbetspass med gemensam läsning kan ta trettio minuter varje dag. Den gemensamma 
läsningen omfattar också diskussioner före, under och efter lästillfället.  Målet med gemensam 
läsning är att barnen ska förstå texten så att de får nöje av den, samt att de lär sig något av den. De 
viktigaste komponenterna i gemensam läsning är då att; välja lämplig text, introducera texten, 
läsa den samt diskutera det lästa och utvärdera om texten skall användas igen. De texter som 
används skall vara så pass läsvärda att de kan läsas igen. (Lyckas med läsning, 2001).  
 
 
”Stor och liten bok” 
 
Metoden ”Stor och liten bok” även benämnd ”Storboken” grundades är Don Holdaway (1979). 
Tanken var att barnens favoritsagor, ramsor och visor förstorades eller textades med stor stil på 
ark, så att alla barnen skulle kunna samlas kring boken och kunna lyssna och följa med i texten. 
Ett syfte med Storbok är att kunna ge de yngsta barnen skönlitterära texter av god kvalitet  
(Lindö, 1998). 
 
Storbokstexter kan ge alla barn roliga, gemensamma läsupplevelser oavsett om de kan läsa eller 
inte. Med hjälp av Storboken kan barn, som inte hunnit så långt i sin läsutveckling att de ännu 
kommit underfund med den alfabetiska koden, lära sig läsa i ett spännande och roligt upptäckar- 
och utforskararbete. Idag finns det många storböcker utgivna. De handlar om sagor och 
berättelser, dikter och ramsor, men också faktaböcker. Till varje Storbok hör en exakt kopia i litet 
format – en liten bok som används för individuell läsning (Björk & Liberg 1996). 
 
Björk och Liberg (1996) beskriver i boken ”Vägar in i skriftspråket” hur arbetet med ”Storbok 
och lillbok” delas upp i tre faser: 
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1. Upptäckarfasen - barnen läser Storbokstexten tillsammans med läraren. 
2. Utforskarfasen - barnen analyserar Storbokstexten tillsammans med läraren. 
3. Självständighetsfasen - barnen läser Lillbokens text, dels på egen hand och dels i grupp. 

 
 
Upptäckarfasen  
 
Det inledande syftet är att erbjuda barnen en hel och meningsfull text som de upplevelsemässigt 
kan göra till sin, menar Björk och Liberg (1996). När en Storbok introduceras för barnen bör man 
försöka skapa stora förväntningar på den. Barnen skall bli så nyfikna att de verkligen vill vara 
med och ta del av bokens innehåll. Det är viktigt för barn att förstå att bakom varje text finns det 
en människa som vill berätta något. Som pedagog ska man därför vara noga med att tala om 
författarens namn (Björk, Liberg & Sandberg, 1998). Bilder är viktiga för barnen i en 
Storboksprocess. De hjälper barnen att förstå och minnas vad texten handlar om. En bild 
underlättar även läsningen, eftersom man kan se och peka ut saker och företeelser som finns i 
berättelsen. Under denna fas arbetas mycket med ramsor och dikter. Rimord upplevs ofta som 
roliga och spännande och i dikter och ramsor förekommer även upprepningar som ger 
igenkännande glädje, menar Björk och Liberg (1996). Barnen smakar på språket och leker och 
laborerar med det på ett fantasieggande sätt. Att utgå från rimord är ett effektivt sätt att närma sig 
insikten om förhållandet bokstavstecken-ljud. Skrivs orden under varandra kan barnen lätt se 
mönster för den gemensamma rimdelen. 
 
När läraren läser ur Storboken är det viktigt att han eller hon  på ett levande och engagerande sätt, 
gärna med röst som dramatiserar framställningen, fångar barnens intresse. Det är också viktigt att 
pedagogen läser klart och tydligt och inte fortare än att hon hinner peka på varje enskilt ord med 
en penna eller med en liten pekpinne. Barnen måste få en chans att följa orden med blicken. 
Björk & Liberg anser att man skall vara försiktig så att inte själva pekandet överskuggar det mest 
betydelsefulla, nämligen att tillsammans få en spännande och rolig läsupplevelse. I 
upptäckarfasen har barn möjlighet att lägga märke till ord som intresserar dem. De har lätt för att 
komma ihåg ord eftersom de är betydelsebärande – ju mer betydelsefulla, desto lättare att minnas 
(Björk & Liberg, 1996). 
 
När läraren har läst texten högt en gång inbjuds alla till att gemensam läsning. Hur barnen läser 
har ingen betydelse, bara alla är med utifrån sin egen förmåga. Det är viktigt att barnen får känna 
sig delaktiga på så många sätt som möjligt. Flera av barnen kommer förmodligen att lära sig 
texten utantill, och ju större förförståelse desto bättre går läsandet (Björk & Liberg, 1996). Barn 
vill ofta omsätta det de tagit del av i egen skapande verksamhet. Genom att göra egna eller 
gemensamma bilder till berättelserna fördjupas deras engagemang. Med enkla medel kan barnen 
också dramatisera händelseförloppet och gestalta läsupplevelsen i ord eller rörelse (Björk, Liberg 
& Sandberg, 1998). 
 
 
Utforskarfasen 
 
I utforskarfasen skall barnen få möjlighet att analysera texten och finna språkliga strukturer och 
mönster, skriver Björk och Liberg, (1996). På ett mer eller mindre medvetet plan upptäcker 
barnen så småningom, var och en i sin egen takt, förhållandet mellan bokstavstecken och ljud och 
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kan börja ljuda samman bokstäver till ord. Till en början lär sig barnen känna igen hela ord, 
ordbilder, som förekommer i omgivningen, exempelvis skyltar, hushållsförpackningar, polisbilar 
och så vidare. Barnen lär sig att se hur ett ord ser ut och hur de skiljer sig från andra ord. 
 
Barnen skall så småningom kunna läsa de allra flesta ord genom att endast kunna kasta en blick 
på dem. Principen är att ta fasta på de stora begripliga helheterna, det vill säga orden i texterna. 
Därefter ges förebilder och tekniker för hur man lär sig förstå förhållandet mellan bokstavstecken 
och ljud och hur bokstäver sammanljudas till ord. Barnen skall med andra ord bygga upp en 
repertoar av ordbilder i sitt ”läsminne” för att bli effektivare läsare. Då barn lär sig läsa med hjälp 
av ordbilder kan det vara en poäng att vissa ord är långa eftersom de skiljer sig tydligare från 
andra ord. För att utmana barnen att gå vidare i sin läsutveckling måste pedagogen göra det lite 
svårare för dem allt eftersom, skriver Björk och Liberg (1996). Detta utforskande arbete ska ske 
på ett lustfyllt och spännande sätt och i lagom stora steg.  
 
En teknik som metoden rekommenderar, vid analysen av Storbokstexten, är att använda 
självhäftande och flyttbara lappar. Ju mer läserfarenhet barnen får, desto snabbare utvecklas 
innehållsuppfattningen. Stunderna av laboration med ord ska vara korta och intensiva pass i ett 
meningsfullt sammanhang man vinner ingenting på att tvinga eleverna till något. Vidare menar 
Björk och Liberg (1996):”Syftet med utforskarfasen är att hjälpa barnen till lässtrategier så att 
de mer självständigt kan gå vidare i utforskar arbetet av skriftspråket.” (s. 68). 
 
  
Självständiga fasen 
 
Under denna fas används Storbokens mindre kopia ”Lillboken”. Barnen prövar vingarna och 
läser på egen hand. Under självständiga fasen skall utforskarfasens analysarbete med modeller 
och strategier prövas på ett individuellt plan. Barnen läser således själva, men de läser också 
tillsammans med lärare och kamrater. De ombeds också att läsa högt hemma för sina föräldrar för 
att öva upp sin läsförmåga och få en känsla av kompetens. När barnen har fått pröva på att läsa i 
Lillboken samlas de. Högläsning varvas med samtal kring textens innehåll och form. På så sätt 
fördjupas läsupplevelsen och de språkliga iakttagelserna skärps. Barnens medvetenhet om 
skriftspråket ökar därmed. För att förvissa sig om att barn lär sig bokstäverna i en 
tillfredsställande takt är det viktigt att kontinuerligt följa upp och diagnosticera de enskilda 
eleverna. Med hjälp av ett bokstavsprotokoll kan läraren iakttaga detta på ett enkelt sätt. Därefter 
går man kontinuerligt igenom protokollet och antecknar vad det enskilda barnet behärskar och 
inte behärskar. Detta ger en god överblick på hur mycket stöd barnet behöver för att lära sig läsa 
(Björk & Liberg, 1996). 
  
Under självständiga fasen kan barnen göra egna storböcker. Dessa kan bygga på sagor, 
berättelser, dikter, ramsor samt visor man sjunger tillsammans. Materialet kan även hämtas ur 
faktaböcker. Det viktigaste är att texterna väcker barnens fantasi och föreställningsförmåga. Alla 
barnen skall kunna se texten när de läser tillsammans, det är därför viktigt att skriva stort och 
tydligt på A3 papper. Det går även att kopiera texter ur böcker, men då bör man vara 
uppmärksam på de kopieringsregler som gäller, skriver Björk och Liberg (1996). 
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Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka barns läs- och skrivutveckling i skolan. En avgränsning har 
gjorts till metoden ”Stor och liten bok” och hur denna hjälper barnen i sin läs- och 
skrivutveckling. 
 
 

Metod 
 

Val av undersökningsmetod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av kvalitativa metoder eftersom detta 
perspektiv förser oss med information som är relevant för det syfte som formulerats. Den 
kvalitativa forskningsmetoden har på senare tid fått en framträdande position, menar Jacobsen 
Krag, J. (1993), eftersom den är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in sådan data som är 
svårtillgänglig på annat sätt (till exempel med hjälp av enkäter). Kvalitativa metoder 
kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal, som den kvantitativa metodiken gör 
(hit hör exempelvis experiment, test, prov, enkäter.). De metoder som betecknas som kvalitativa 
inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och 
instrumenten består av det traditionella ”ordet”. Processer karakteriserar det kvalitativa 
perspektivet snarare än produkter eller resultat. En vanlig missuppfattning är att det är lätt att 
genomföra kvalitativa studier. Observationer och intervjuer ställer mycket höga krav på den som 
genomför dem utifrån ett kvalitativt perspektiv (Backman, 1998). Man kan också säga att: 
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos 
en individ eller en grupp individer” (Hartman, 1998, s.239). 

 
Vi har försökt att använda oss av en så kallad ”Triangulering” i vår informationsinsamlande del 
av undersökningen. Inom vetenskapen innebär triangulering, att flera olika informationshämtande 
metoder används. Detta för att resultatet skall bli så tillförlitligt som möjligt. Resultatet av de 
olika metoderna kan överensstämma eller helt peka åt olika håll och båda fallen kan vara lika 
intressanta, menar Patel och Davidsson (2003). De metoder vi valt för att utföra vår undersökning 
är följande: intervjuer, observationer, lektionsserie med ”Stor och liten bok” samt 
läsutvecklingsschema (LUS) med tillhörande protokoll.  
 
 
Intervjuer 
 
Intervjun är ett viktigt arbetsredskap inom forskningen. Skillnaden på en forskningsintervju och 
en mediaintervju är att forskningsintervjun inte är direkt avsedd för en åskådare, och behöver 
därför inte vara lika sammanhängande, begriplig eller intresseväckande. Det väsentliga från en 
forskningsintervju är efterarbetet, det vill säga tolkning och analys (Jacobsen Krag, 1993). Enligt 
Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun en halvstrukturerad intervju som omfattar en 
rad teman och relevanta frågor, men där det samtidigt finns möjlighet till förändringar under 
samtalets gång beroende på svaren från den intervjuade. Hartman (1998) menar att om syftet är 
att ta reda på vad som karakteriserar en grupp individer, bör de intervjuade få tala om vad de 
anser vara viktigt. Detta kan uppnås med en föränderlig kvalitativ intervjumetod. Dessa intervjuer  
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sker alltid personligen. Trots att den kvalitativa intervjun är ganska fri är det viktigt med 
ordentlig förberedelse, menar Hartman. Man kan inte tillåta att diskussionen i allt för hög grad 
lämnar intresseområdet. Jacobsen Krag (1993) menar att den kvalitativa intervjun under många år 
förhållandevis sällan kom till användning, eftersom det var svårt att kvantifiera resultatet. Den 
betraktades inte som vetenskaplig. I det moderna samhället spelar kvalitativa undersökningar en 
allt viktigare roll. Han skriver: ”Man låter sig inom samhällsforskningen inte längre nöjas med 
att en viss företeelse blir viktig först då den fått en viss bestämbar storlek.” ( s. 19). 
 
 
Observationer 
 
Hartman (1998) visar på att observationer av beteenden antingen kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade. En strukturerad observation karakteriseras av att man intresserar sig för att 
studera ett visst begränsat beteende. En ostrukturerad observation används vid planeringsstadiet 
av en forskning, eller vid rent upptäckande undersökningar. Man har då inte i förväg bestämt sig 
för vilket beteende som skall observeras. Enligt Backman (1998) ska observatören ha en avsikt 
med och veta i stort sett vad han eller hon ”är ute efter”, vilket under observationens gång 
bekräftas eller revideras. Efter tolkning leder arbetet så småningom fram till en slutlig helhetsbild 
och förståelse. Vi har valt att utgå ifrån en ostrukturerad observationsmetod. 
 
 

Urval 
 
Undersökningsklassen var åldersintegrerad, år 1-2 och bestod av 25 elever. På grund av det stora 
antalet elever fick den ordinarie läraren utse en grupp på fem elever. Urvalet var slumpmässigt. 
Gruppen bestod av tre flickor och två pojkar. Två av eleverna gick i andra klass, resterande gick i 
klass ett. Vi valde att utföra undersökningen med en mindre grupp elever för att lättare närma sig 
varje elevs kunskap samt attityd till att läsa och skriva.  
 
 

 Bortfall 

 
Alla undersökningspersoner var närvarande vid samtliga arbetstillfällen, intervjuer och 
observationer. 

 
 
Material 

 
Materialet som användes vid intervjuerna med eleverna var en intervjuguide (bilaga 1) med 
frågor samt en bandspelare. Under observationstillfällena användes penna och anteckningsblock 
samt läsutvecklingsschema (LUS) och medföljande protokoll (se bilaga 2 & 3) för att bedöma 
elevernas läsutveckling. Under arbetet med ”Stor och liten bok”, användes olika ”Storböcker” 
med tillhörande ”Lillbok”, samt ritpapper och färgkritor. 
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Genomförande 

 
Eftersom examensarbetet bygger på att ta reda på om läs- och skrivmetoden ”Stor och liten bok” 
hjälper barnen framåt i sin läs- och skrivutveckling var det naturligt för oss att själva prova på att 
undervisa elever med denna metod. Tanken med undersökningen var att först ta reda på var 
eleverna stod i sin läs- och skrivutveckling, sedan genomföra en lektionsserie utifrån ”Stor och 
liten bok” och till sist bedöma om det skett någon utveckling.  
 
Studien inleddes med att intervjua de fem eleverna som klassläraren valt ut. Vi ville synliggöra 
deras förhållningssätt till att läsa och skriva samt få en överblick på var de stod i sin läs- och 
skrivutveckling. Vi valde en kvalitativ intervjumetod med förbestämda frågeområden som vi 
sedan utvecklade under intervjuernas gång. Inledningsvis samtalade vi även med klassläraren om 
vart eleverna befann sig i LUS- schemat för att i slutet på vår undersökning kunna bedöma om 
eleverna gjort framsteg.  
 
 
Lektionsserie 

 
Vår lektionsserie med ”Stor och liten bok” utgick ifrån de tre utvecklingsfaserna: 
Upptäckarfasen, Utforskarfasen och Självständighetsfasen.  
 
 
Upptäckarfasen 
 
Vid de två första tillfällena lästes högt ur en stor bok för barnen som lyssnade aktivt. Barnen fick 
följa med i texten och efter förmåga läsa med. Därefter fick de rita och skriva utifrån bokens 
innehåll. Björk och Liberg (1996) menar att barn ofta vill omsätta det de tagit del av i egen 
skapande verksamhet. Genom att de får göra egna eller gemensamma bilder till berättelserna 
fördjupas deras engagemang. Vid tredje träffen valde tre av barnen att själva läsa Storboken för 
de andra. Boken lästes flera gånger vartefter vi pratade mycket kring innehållet och bilderna. 
 
 
Utforskarfasen 
 
I utforskarfasen skall barnen få möjlighet att analysera texten och finna språkliga strukturer och 
mönster, skriver Björk och Liberg (1996). Vid fjärde lektionstillfället analyserades en ny 
Storbokstext. Ord täcktes över i boken med självhäftande lappar så att barnen tillsammans fick 
analysera och gissa vilka de var. Vi hade även små lappar med ord som barnen fick laborera med 
och sätta in i texten. När de rätta orden var på sin plats läste barnen boken tillsammans. 
 
 
Självständiga fasen 
 
Tredje veckan introducerades Lillboken. Barnen fick var sin Lillbok med olika texter som de på 
egen hand fick arbeta med. Vi lyssnade på och observerade dem under veckans arbete. Barnen 
ombads också att läsa högt ur Lillboken hemma för sina föräldrar för att få öva upp sin 
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läsförmåga och få en känsla av kompetens. Fjärde veckan samlades hela gruppen. Barnen fick 
läsa sin Lillbok för de resterande i klassen. Högläsning varvades med samtal kring textens 
innehåll och form. Barnen var ivriga att läsa. Sista veckan avslutades arbetet med att göra en 
Storbok tillsammans. Eleverna fick själva skriva bokens innehåll samt rita bilder. När boken var 
färdig redovisade gruppen den för resten av klassen. Alla läste var sin del. 
 
Som ett komplement till LUS-schemat användes en kvalitativ metod i form av observationer. Vi 
använde inte något utprovat observationsschema utan förde anteckningar löpande under 
lektionstid med eleverna. Denna typ av observation används när så mycket information som 
möjligt behöver inhämtas kring ett visst problemområde (Patel & Davidsson, 2003). Det vi ville 
studera under lektioner med eleverna men också under ordinarie lärarens lektioner, var deras 
kroppsspråk och spontana kommentarer. Detta för att försöka tolka deras attityd och inställning 
till att läsa och skriva. Deras läs- och skrivförmåga observerades för att kunna bedöma deras 
utveckling. Vi har även lyssnat till dem var och en vid olika högläsningstillfällen under dessa fem 
veckor.  

 
I slutet på den sista veckan,  efter slutförd lektionsserie, tog vi hjälp av intervjuer, observationer 
samt LUS- schemats punkter (bilaga 1) för att bedöma om eleverna gjort framsteg i sin läs- och 
skrivutveckling.  

 
 
Analys och tolkning 

 
Vi har valt att göra en kvalitativ bearbetning av vårt resultat. Enligt Patel och Davidson (2003) 
finns det ingen universell metod för att redovisa en kvalitativ bearbetad text. Det är upp till varje 
forskare att finna ett arbetssätt som passar för att nå fram till ett läsbart resultat. Vidare skriver de 
att slutprodukten av en kvalitativ bearbetning ofta är en text där citat från intervjuer eller 
observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar. Materialet har 
analyserats på följande sätt: 
 
 
1. Genomläsning av materialet. 
2. Analys av materialet. (Hur känner sig eleverna inför att läsa och skriva? Var ligger de i 
sin läs- och skrivutveckling? Hur arbetar de med läs- och skrivinlärning på skolan? Har 
vårt arbete med ”Stor och liten bok” fört eleverna framåt i utvecklingen? Har de nått till 
nästa punkt i LUS- schemat?)  
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Tidsplan 
Vårterminen 2005 
 
v.5 

� Inlämning av PM. 2005-02-02 
v.6    

� Informationsmöte om examensarbete. 
v.10    

� Fastställande av undersökningsgrupp. 
� Genomförande av intervjuer och observationer. 
� Samtal och analys med klasslärare kring elevernas kunskaper utifrån 
läsutvecklingsschemat (LUS). 

� (Ifyllnad av LUS protokoll). 
 
v.11    

� ”Storboksarbete” introduceras.2005-03-15 
� Arbete utifrån ”upptäckarfasen”.2005-03-16 
� Lyssnar till eleverna när de läser, samt observation i klassrummet. 

 
v.12   

� Arbete utifrån”utforskarfasen”. 2005-03-22   
� Lyssnar till eleverna när de läser, samt observation i klassrummet. 

  
v.14   

� Fortsatt arbete med ”upptäckarfasen”. 2005-04-05 
 
v.15   

� 2005-04-12 Arbete med självständighetsfasen, samt  
      ”lillboken”  introduceras. 
� Observation och aktivt lyssnande  i klassrummet. 
� 2005-04-13 Avslutning av arbete med ”stor och liten bok”. 
� Analys tillsammans med klassläraren om läsutveckling skett hos eleverna, 
samt ifyllnad av LUS protokoll. 

� 2005-04-14 Redovisning av ”Stor och liten bok”. 
� Inlämning av inledning, syfte och bakgrund. 

v.16   
� Grupphandledning. 2005-04-19 

v.17 
� Inlämning av metod. 2005-04-28 

v.18   
� Grupphandledning.2005-05-02 

v.20   
� Grupphandledning. 2005-05-19 
� Rapporten slutförs och lämnas in till vetenskaplig handledare. 

v.22 
� Slutseminarium 2005-06-01 
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Resultat 
 
I resultatdelen presenteras huvuddragen av intervju-, LUS- och observationsresultaten. Med 
huvuddrag avses det resultat som har betydelse för vårt syfte. För att tydliggöra resultaten har en 
sammanfattning gjorts av elevernas svar på intervjufrågorna, och vidare stärks med citat, samt 
sammanställt de observationer som utförts. LUS-schemats resultat har valts att bifogas som 
bilaga.  
 

 
Intervjuer 
 
Intervjuundersökningen baserades på frågor utifrån elevernas läs- och skrivkunskaper samt 
intresse. Intervjun delades upp i två kategorier, en med frågor kring att läsa, och en med frågor 
kring att skriva. I intervjuundersökningen ingick 5 elever. Elevernas intervjusvar presenteras var 
för sig. Namnen på barnen nedan är fiktiva. 
 
”Lisa” 7 år 
Lisa är osäker på om hon kan läsa och skriva. Hon medger att hon kan alla bokstäverna och vet 
hur man” ljudar” ihop dem, med ändå vill hon inte påstå att hon är läs- och skrivkunnig. Lisa 
förklarar hur hon ibland skriver fel bokstav: ”C det kan uttalas på två sätt, och då är det ju lite 
svårt. Jag menar, om man ska ha K eller C, för C det kan uttalas både ssss och k”. Lisa tycker 
ändå att det är roligt att läsa och skriva, och tycker mest om att läsa böcker om kaniner. För cirka 
ett halvt år sedan lärde sig Lisa bokstäverna hemma. I skolan övar hon sig på att läsa och skriva. 
Lisa beskriver:  
 

Alltså, vi jobbar ju med arbetsschema och då får man ju bokstäver på sitt arbetsschema 
som man sedan arbetar med. Man gör så här, man ritar bokstaven på tavlan. Först ska 
man rita och följa sträcken med fingrarna sen ska man rita själv. Sen finns det 
bokstavspapper, och när man har gjort det, då kan man läsa boken. När man har läst 
boken om den bokstaven ska man läsa den för fröken. 
 

Lisa tycker att det är svårt att välja vad hon tycker bäst om, att läsa eller att skriva. Men måste 
hon så väljer hon läsa. Att beskriva varför man skall kunna läsa och skriva tycker hon också är 
svårt. 
 
”Sara” 7 år 
Sara anser att hon är duktig på att läsa och skriva, och tycker att det är roligt. Hon har en egen 
häst och därför läser hon helst om hästar. Sara var 6 år gammal när hon lärde sig läsa men hon 
kommer inte ihåg hur det gick till. Däremot var det hennes storasyster som lärde henne skriva. 
Ibland tycker Sara att det är svårt att läsa. ”Det där med d och b, det är svårt. De är ju så lika 
varandra. Ibland brukar jag typ läsa debis när det ska vara bebis”. Sara anser att läsa är 
ansträngande, och föredrar därför att skriva. Hon tycker att det kan vara bra att kunna skriva om 
man till exempel vill skriva ett sms. 
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Pelle 7 år 
Pelle kan både läsa och skriva och tycker att det är kul. Han läser helst serieböcker som ”Tintin” 
eller ”Asterix”. Pelle var 6 år när han lärde sig läsa och skriva. Han kommer ihåg att det var hans 
mamma som lärde honom det. 
 

 Mamma lärde mig att skriva sådana bokstäver. Undertiden jag lärde mig att skriva, då 
kom jag plötsligt inte ihåg, och då lärde mamma mig igen, och då kunde jag. Sen sa de när 
jag gick på dagis att jag istället skulle få börja skolan, och så gjorde jag det.  

 
På skolan anser Pelle att man inte gör så mycket. ”Vi fick bara några bokstäver som fröken sa 
att vi skulle jobba med. När man kommit till ö, behöver man inte göra så mycket mer”. Han 
förklarar hur man fått en bokstav i taget, men att han hade gjort alla i rad. Pelle ser inga 
svårigheter med att läsa och skriva. Han tycker att det är viktigt att lära sig det, om man skall 
tillexempel vill skriva ett brev. 
 
”Måns” 8 år 
Att läsa och skriva är något som Måns känner sig säker på. Han tycker att det är både roligt och 
nödvändigt att kunna. Det är ganska länge sen han lärde sig läsa, han kommer inte riktigt ihåg när 
men tror att det var i början på ettan. Att läsa och skriva är lika roligt anser Måns, och han ser 
inga svårigheter i ämnet. Han vet inte varför man måste kunna läsa, men skriva måste man kunna 
om man skall skriva saker. 
 
”Maria” 8 år 
Maria anser sig vara läs- och skrivkunnig. Hon tycker bra om att skriva men att läsa kan vara 
tråkigt ibland. Hon är osäker på när hon lärde sig dessa färdigheter, men minns att det var länge 
sedan. Maria tycker mest om att skriva egna sagor, som hon sedan gladeligen läser upp inför 
klassen. Hon föredrar att skriva, men förstår att man även måste kunna läsa. Hon beskriver det så 
här: ”Det är bra att kunna skriva om man typ skall åka till ICA, för då kan man ju läsa vad det 
står, Jag menar man kan ju läsa vad det kostar”. 
 
 
Sammanfattning av intervjuerna 
 
Läsa 
Alla elever svarade att de kunde läsa och att de tycker att det är roligt, men de känner sig mer 
motiverade när de får välja vad de vill läsa. Det var svårt för eleverna att precisera hur de lärde 
sig att läsa, men de flesta eleverna ansåg sig läskunniga innan de började skolan. Eleverna 
uppfattar arbetet med bokstäver som läsinlärning i skolan. Majoriteten av eleverna finner inga 
svårigheter med att läsa. De problem som några stöter på är att läsa små bokstäver, samt att skilja 
på bokstäver som d och b. 
 
Skriva 
Att skriva är något som eleverna anser sig kunna. Samtliga elever tycker att skriva är roligt. På 
frågan om var samt hur de lärt sig att skriva gav eleverna varierande svar. Några har lärt sig på 
skolan, andra hemma. Ingen av de intervjuade eleverna fann några svårigheter med att skriva, 
däremot har de flesta ingen förståelse om varför man skall skriva. De tillfrågade eleverna 
värderar läsning och skrivning lika mycket. 
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LUS- schema 
 
Med stöd av läsutvecklingsschemat har ett fastställande gjorts av de fem undersökningselevernas 
position i sin läsutveckling. De har bedömts både innan utvecklingsarbetet med ”Stor och liten 
bok” och efter. Klassläraren var till hjälp vid den första bedömningen. För att sedan kunna se 
läsutvecklingen har hjälp tagits av intervjuerna och observationerna. Vi kunde tydligt se att två av 
fem elever tagit sig till nästa punkt i LUS-protokollet (se bilaga 3). Hos de tre resterande eleverna 
kunde ses en läsutveckling, men inte så omfattande att de tagit sig till nästa LUS-punkt. 
 
 

Observationer 
 
Vi har valt att observera de fem elever som intervjuats samt arbetat med under fem veckor. Syftet 
med observationerna var att granska elevernas läs- och skrivutveckling. De elever som 
observerats under lektionstid visar en stor motivation till att läsa och skriva, och för oss har 
observationerna gett stöd till LUS-schemats resultat. 
 
Observationerna visar på att de fem eleverna arbetar med läsningen på följande sätt: 
- Högläsning 
- Bänkbok 
- Bokpresentationer 
- Redovisningar 
- Lexia (Inlärningsprogram på datorn) 
 
Observationerna visar på att de fem eleverna arbetar med skrivning på följande sätt: 
- Sagor/berättelser 
- Dagbok 
- ”Ta reda på” (Forskning om valfritt ämne) 
 
När eleverna arbetar med arbetsschema, ett individuellt schema där eleverna får välja 
arbetsuppgifter, väljer majoriteten att läsa framför allt annat. Veckovis gör klassen besök på 
biblioteket. Det uppskattades av eleverna. Eleverna visade stor iver inför att få läsa sina 
låneböcker. Många ville läsa direkt i skolan och en del ville ta hem och läsa. Arbetssättet som 
klassläraren arbetade efter inkluderade inte hemläxor. En tanke som väckts av detta, är att det inte 
sker någon kontrollerad läsning i hemmet, som en del barn kan behöva. Skrivsituationer som  
observerats i klassrummet har varit allt från dagbok till prov. Eleverna föredrar att skriva egna 
sagor som de sedan redovisar inför klassen. 
 
 

Sammanfattning  

 
Undersökningen visar att de fem elever vi arbetat med har kommit långt i sin läs- och 
skrivutveckling. Sammanfattningsvis visar intervjuerna på att eleverna har en positiv syn till att 
läsa och skriva. Samtliga svarade att det är roligt. Eleverna kan redan läsa och skriva och ingen 
verkar ha några större svårigheter. Däremot förstår de tillfrågade eleverna inte meningen med att 
läsa och skriva. Intervjusvaren visar att eleverna inte föredrar det ena före det andra vad gällande  
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att läsa och skriva. I arbetet med ”Stor och liten bok” uppmärksammades att elevernas mod till att 
läsa högt ökade. Vid första fasen i arbetet ville inte många elever läsa för de andra. Vid de sista 
arbetstillfällena läste samtliga högt.  Observationerna visar, med hjälp av LUS, på förändring i 
läs- och skrivutvecklingen hos de fem eleverna vi arbetat med.  
 
 

Diskussion 
 
Under denna rubrik diskuteras resultat av undersökningen samt dess validitet och reliabilitet. 
Detta följs av en sammanfattning och förslag på fortsatt forskning. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet med denna undersökning var att se om det sker en läs- och skrivutveckling hos barnen med 
hjälp av metoden ”Stor och liten bok”. Vi vill poängtera att tolkningen av denna undersökning är 
subjektiv, vilket innebär att resultatet antagligen hade sett annorlunda ut med andra författare. 
 
Överlag har arbetet fungerat bra, och vi anser att syftet uppnåtts. Vi är nöjda med undersökningen 
utifrån ”Stor och liten bok”, men tror att resultatet förbättrats om den verksamhetsförlagda 
utbildningen hade varit längre. Barns läs- och skrivutveckling kan vara svår att mäta efter endast 
fem veckor. Trots detta sågs ett växande engagemang hos eleverna.  
 
Konstaterat är att barns läs- och skrivutveckling är individuell och ser väldigt olika ut. Med detta 
i tanken kan man förstå att en och samma läs- och skrivinlärningsmetod inte är att rekommendera 
i längden. Vi har lärt oss utifrån litteraturstudien att med variation i undervisningen kan eleverna 
lättare fångas upp där de befinner sig i sin utveckling. Att motivera eleverna är en viktig del av 
undervisningen. Alla elever kan inte motiveras på samma sätt. Som lärare måste det reflekteras 
över vilka faktorer som skapar motivation. Smith (2000) anser dock att det inte är lärarens ansvar 
att lära eleverna att läsa, utan det handlar mer om att göra det möjligt för dem att lära sig läsa. I 
undersökningen visar eleverna stor motivation till att läsa och skriva.  Detta kan bero på ”Stor 
och liten bok”, som ger en rolig och gemensam läsupplevelse var de än befinner sig i läs- och 
skrivutvecklingen. 
 
De informationshämtande metoder som valdes anser vi till viss del vara de rätta vid 
undersökningen. Vi delade upp intervjuundersökningen i två kategorier, en med frågor kring att 
läsa, och en med frågor kring att skriva. Detta resulterade i att svaren blev tydligare och att 
eleverna inte blandade ihop begreppen. Det framgår i resultat att eleverna redan kan läsa och 
skriva och att ingen av dem har några svårigheter med detta, däremot förstår de inte meningen av 
dessa kunskaper. Detta anser vi vara märkligt, eftersom kunskap och förståelse ofta går hand i 
hand. Lyckas med läsning (2001) betonar att flytande läsning uppnås genom en komplex 
kombination av kunskaper, färdigheter och förståelse. Om resultatet stämmer tror vi att eleverna 
så småningom kommer att tappa motivationen. Det är viktigt att poängtera att vi vid 
intervjutillfället var relativt nya för eleverna, vilket kan ha påverkat svaren.  
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De ostrukturerade observationerna användes vid slutlig bedömning av eleverna i LUS. Vi valde 
att utföra dem vid olika tillfällen i klassrummet för att få en så bred syn som möjligt. 
Observationerna kan ha påverkats av vår närvaro i klassrummet, men i så fall till en väldigt liten 
del. För på den skola som vi befann oss, arbetar elever med arbetsschema som är ett väldigt fritt 
arbetssätt som de känner sig lugn och säker med. Med observationer kan du vid väl utvalda 
tillfällen se och höra oerhört mycket på en kort tid. Denna metod fungerade bra som ett 
komplement  till undersökningen. 
 
Vidare visar undersökningen att elevernas motivation samt läs- och skrivkunskaper utvecklats 
med hjälp av ”Stor och liten bok”. Stensmo (1997) beskriver motivation som en process som 
sätter människan i rörelse, de krafter som ger hennes beteende energi och riktning.  Det är viktigt 
att inse att många faktorer påverkat elevernas utveckling. Det uppmärksammades att elevernas 
mod till att läsa högt ökade under VFU-perioden. Detta behöver inte bero på metoden i sig, utan 
kan vara ett tecken på att eleverna successivt blivit tryggare i gruppen. Efter att ha arbetat med 
”Stor och liten bok” kan vi förstå att det finns entusiaster till metoden, men vi kan se vissa brister. 
Metoden ”Stor och liten bok” beskriver hur den kan anpassas till alla åldrar. Vi anser att den 
lämpar sig bättre för elever som inte lärt sig att läsa och skriva. Det visade sig att vissa elever 
tappade lusten när övningarna var allt för grundläggande.  
 
Slutligen valde vi att visa ett sammanfattat resultat i Läsutvecklingsschemat. Detta anser vi är ett 
arbetssätt som är väldigt konkret och lätt att arbeta efter. Man ser väldigt tydligt hur det sker en 
utveckling och vart eleverna befinner sig. Det sågs under fem veckor en utveckling hos två av de 
fem elever vi arbetat med, vilket i sig är ett resultat som vi är nöjda med.Vi hade gärna lärt känna 
eleverna bättre från början samt arbetat med denna undersökning under en längre tid för att se ett 
resultat hos alla elever. Vi inser att det krävs en stor medvetenhet om varje elevs individuella 
behov samt kunskaper för att kunna hjälpa dem vidare i sin utveckling.  
 
 
Validitet och reliabilitet  
 
För att uppnå god validitet måste man veta om man verkligen undersöker det som är avsikten att 
undersöka. Patel och Davidson (2003) skriver: 
 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi 
har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste 
veta att vi har god reliabilitet.(s. 98) .  

 
Med reliabilitet uttrycker man resultatens tillförlitlighet. Eftersom vi valt att utföra 
undersökningen med flera informationshämtande metoder anser vi att validiteten och 
reliabiliteten ökat. Däremot är validiteten och reliabiliteten osäker vad gäller intervjuerna. För det 
första tillförde inte svaren så mycket till undersökningen, för det andra insågs snarast, med hjälp 
av observationer, att vissa intervjusvar inte stämde med verkligheten. Många faktorer kan ha 
bidragit till detta. Kanske ville eleverna visa sig duktiga vid intervjun, kanske ställdes fel frågor. 
Något som ökar pålitligheten är att båda deltog vid intervjuerna. Den som inte intervjuade, 
observerade barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck. En bandspelare användes även för att kunna 
fånga upp allt eleverna sa.  Nu i efterhand kan vi känna att intervjumetoden vi valt var tveksam. 



 27 

För det första är vi två oerfarna intervjuare, så viktig information kan ha gått miste. För det andra 
känner vi att en uppföljande intervjuundersökning hade varit lämplig. Detta för att jämföra 
elevernas läs- och skrivattityder. Olyckligtvis tillförde intervjuerna inte så mycket till 
undersökningen som  hoppats.  
 
Den korta undersökningsperioden och det låga elevantalet minskar undersökningens reliabilitet. 
Vi borde ha genomfört fler lektioner med hjälp av ”Stor och liten bok” under en längre period, 
samt ökat elevantalet. För att få större tillförlitlighet hade vi också kunnat jämföra grupper med 
varandra. Vårt resultat kan även ha påverkats av andra faktorer. Det kan bland annat bero på 
elevernas snabba utveckling, eftersom inlärning även sker utanför lektioner och skoltid. Det kan 
också vara så att prestationsnivån höjs hos eleverna när de blir uppmärksammade inom ett 
särskilt område. 
 
I undersökning användes bedömnings- och mätinstrumentet LUS (Läsutvecklingsschema). Denna 
bedömning är preliminär och inte säkerhetsställd. Man måste inte vara säker för att använda LUS. 
Detta är ett sätt att få en överblick på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig. Metoden är alltså 
inte helt tillförlitlig.  
 
Vår undersökning utifrån syftet bygger på att ta reda på huruvida eleverna ökat sin kunskap. När 
en undersökning görs om människor rör det sig ofta om attityder, upplevelser, kunskap och 
liknande. Detta är abstrakta fenomen. De är alltså inte lika pålitliga som tillexempel vikt eller 
längd (Patel & Davidson, 2003). 
 
 
Tankar om det framtida läraryrket 
 
En tanke med detta arbete var att fördjupa oss i läs- och skrivinlärningsmetoder och införskaffa 
mer kunskap kring ämnet. Vi anser att den kunskap och erfarenhet vi fått med oss, under arbetets 
gång, är av stort värde inför det framtida yrket som lärare. Det vi kommer att ta med oss är att 
”Stor och liten bok” är en rolig och inspirerande metod som väcker läs- och skrivlusten hos 
barnen, men ute i verksamheten bör vi tänka på att variation är till fördel vid inlärning. En och 
samma metod är inte att föredra om man vill nå alla elever. Vår VFU har gett en 
verklighetsförankring till de teorier vi läst. Det område som valts är omfattande och vi är fullt 
medvetna om att vi aldrig kommer att bli fullärda. Vi känner dock att vi kommit en bra bit på 
vägen.  
 
 

Fortsatt forskning 
 
Läs- och skrivutveckling är ett ämne som det flitigt forskats om. Detta tema går att förgrena i 
massor av ämnen, till exempel, lekens betydelse vid inlärning, koncentration, motivation. 
Forskning kan även bedrivas under ämnet; praktiska inslag i läs- och skrivundervisning. 
Ytterligare ett intressant område är att undersöka läs- och skrivinlärning och utveckling ur 
lärarens synvinkel. Hur arbetar de? Hur fungerar de olika metoderna i praktiken? Arbetet med 
”Stor och liten bok” kan utvecklas genom att jämföra två klasser mot varandra. 
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Intervjufrågor                                                      (Bilaga 1) 
 
 
Kan du läsa? 
 
Hur känner du dig när du ska läsa? 
 
Vad läser du helst? 
 
Kommer du ihåg hur du lärde dig läsa? 
- Hur gammal var du? 

 
Hur lär ni er här på skolan att läsa? 
 
Är det någonting som du tycker är svårt när du ska läsa? 
 
Varför måste man kunna läsa tror du? 
 
 
 
Kan du skriva? 
 
Hur känner du dig när du ska skriva? 
 
Vad skriver du helst? 
 
Kommer du ihåg hur du lärde dig skriva? 
- Hur gammal var du? 

 
Hur lär ni er här på skolan att skriva? 
 
Är det någonting du tycker är svårt när du ska skriva? 
 
Vad tycker du mest om, läsa eller skriva? 
 
Varför måste man kunna skriva tror du? 
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Nya                                                                             (Bilaga 2) 
Läsutvecklingsschemat 
 
Fas 1 UTFORSKANDE 
 
Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje 
sida, oftast med innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet 
kräver den förståelsebaserade avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från 
och med punkt 11 har barnet tillägnat sig fungerande lässtrategier och befäster nu 
sin läsförmåga med omfångsrikare texter med färre bilder. Successivt minskar 
fokus på avläsningen. 
 
1.  ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 
2.   Känner till läsriktningen. 
3.   Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 
4.   Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 
5.   Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 
6.   Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i 
      texten. Korrigerar sig själv ibland. 
7.   Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. 
      Självkorrigering vanlig. 
8.   Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 
9.   Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 
10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer 
      funktionell läsning av enkla texter. 
      *(Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man 
       redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 
11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet 
     vill förstå texten. 
12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, 
      innan de fastnar. 
 
Fas 2 EXPANDERANDE 
 
Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till 
böcker med allt större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där 
endast texten för berättelsen framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, 
efter uppnådd kvalitet i den löpande läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att 
söka, att utföra och att efter fördjupad läsning av en text överblicka. 
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13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 
14. Sökläser, dvs hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 
15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. 
      Föredrar att läsa tyst. 
16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex 
      ett recept, och visar förståelse genom handling. 
17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av 
      textremsan. 
18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 
18 a. Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där 
     handlingen okomplicerat förs framåt, dvs klassiskt bokslukande. 
18 b. Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med 
     personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än 
     bara handlingen. 
18 c. Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland 
     flera böcker parallellt; läser och finner djupare dimensioner. 
19. Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en 
     omfångsrik text, vid ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till 
     textens innehåll och struktur. 
 
Fas 3 LITTERAT LÄSANDE 
 
Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt 
tänkande. Det litterata läsandet öppnar för att självständigt tränga in i och igenom 
sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer och successivt förstå 
innebörden i metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer. 
 
L. Litterat läsande 
 

På förekommen anledning 
vill vi påpeka att denna översikt över punkterna inte ensamt 
duger som underlag för att LUS-placera elever. För att nå en 
rimlig nivå av bedömaröverensstämmelse krävs tillgång till 
”Nya Lusboken” och ”Komplement till Nya Lusboken” och att 
man på skolan talat sig samman kring kriterierna. Som stöd i 
arbetet med att bygga upp en rimlig nivå av bedömaröverensstämmelse 
finns även två videofilmer och en CD-rom skiva (www.lus.nu). Denna översikt, protokoll, 
Excel-mallar för att göra diagram och annan information finns på www.bibo.se. 

http://www.lus.nu
http://www.bibo.se
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                  LUS- Protokoll                                               (Bilaga 3)                 




