
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Anna Tykeson

Storboken
- en del i ett läsinlärningsprojekt

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Margareta Lindkvist,

LIU-IUVG-EX--01/62   --SE Institutionen för
utbildningsvetenskap



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för utbildningsvetenskap
Department of Educationalscience
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2001-05-28

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

x Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
x Examensarbete

ISRN   LIU-IUVG-EX--01/62   --SE

          
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel

Storboken
- en del i ett läsinlärningsprojekt
Title
The Big book
- a part of a reading project

Författare
Author
Anna Tykeson

Sammanfattning
Abstract

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka och studera ett läsinlärnings projekt med fokusering på arbetet med
storböcker. Med arbetet vill jag få reda på orsaken till att man har startat ett kommunomfattande läsinlärningsprojekt och
vad läsinlärningsprojektet innehåller. Syftet är vidare att ta reda på vad storböcker är för något och hur man arbetar med
dem. Genom arbetet vill jag hitta ett sätt som både inspirerar mig som lärare och mina kommande elever till att lära sig
läsa. Arbetet inleds med en litteraturgenomgång där läsaren får bekanta sig med vad läsning är och med olika begrepp som
nämns i resultatdelen. Förutom en litteraturstudie har jag gjort intervjuer med 6 personer som har varit insatta i arbetet med
projektet och storböcker. Jag har också gjort en klassrumsobservation för att se vad läraren gjorde och vad eleverna gjorde
under arbetet med storboken. Då jag ställde samma frågor till några av de jag intervjuade har jag kunnat jämföra de svar
jag fått och se om de fanns några likheter i deras sätt att se på storboksmetodiken. Dessa redovisas under resultat
diskussionen. I mitt arbete har jag kommit fram till att storboksmetodiken är ett bra sätt att använda då barn lär sig läsa.
Den inbjuder till en lustfylld och meningsfull inlärning som går helt i Lpo-94:s anda.

Nyckelord
Keyword
Storböcker, Reading Recovery, Better Reading partnership, läsinlärning,



SAMMANFATTNING

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka och studera ett läsinlärnings projekt med
fokusering på arbetet med storböcker. Med arbetet vill jag få reda på orsaken till att man har
startat ett kommunomfattande läsinlärningsprojekt och vad läsinlärningsprojektet innehåller.
Syftet är vidare att ta reda på vad storböcker är för något och hur man arbetar med dem.
Genom arbetet vill jag hitta ett sätt som både inspirerar mig som lärare och mina kommande
elever till att lära sig läsa. Mina frågeställningar i arbetet är:

• Varför väljer en kommun att starta ett läsprojektet?
• Hur är projektet uppbyggt?
• Vad är en storbok?
• Vad är syftet med storböckerna?
• Hur arbetar lärarna med storböckerna?

Arbetet inleds med en litteraturgenomgång där läsaren får bekanta sig med vad läsning är och
med olika begrepp som nämns i resultatdelen. Förutom en litteraturstudie har jag gjort
intervjuer med 6 personer som har varit insatta i arbetet med projektet och storböcker. Jag har
också gjort en klassrumsobservation för att se vad läraren gjorde och vad eleverna gjorde
under arbetet med storboken. Då jag ställde samma frågor till några av de jag intervjuade har
jag kunnat jämföra de svar jag fått och se om de fanns några likheter i deras sätt att se på
storboksmetodiken. Dessa redovisas under resultat diskussionen. I mitt arbete har jag kommit
fram till att storboksmetodiken är ett bra sätt att använda då barn lär sig läsa. Den inbjuder till
en lustfylld och meningsfull inlärning som går helt i Lpo-94:s anda.
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1. BAKGRUND

I Sverige har vi länge varit bra på att läsa och skriva och det är därför vi nästan tar för givet att
alla i Sverige kan läsa och skriva. I internationella undersökningar gjorda av IEA
(International Association for Evaluation of Educational Achievement) 1971 och 1991 har
Sverige legat bland de allra främsta då det gäller barns läsförmåga. 1991 kom Sverige på
tredje plats, då man jämnförde 9- och 14-åringars läsförmåga. Nu i vår, 2001, genomförs
ytterligare en stor internationell undersökning av IEA. De ska då undersöka 9- och10 åringars
läsförmåga. Förutom Sverige deltar 35 andra länder. (http://www.skolverket.se/)

Med denna bakgrund står jag som blivande grundskollärare inför en stor uppgift nämligen att
se till att bibehålla den goda läskunnigheten vi har i Sverige, inte för att i första hand kunna
toppa olika internationella listor utan för att läsförmågan i sig är väldigt viktig i dagens
samhälle. Kan man inte läsa så ställs man dagligen inför stora problem; man förstår t ex inte
vad det står i morgontidningen, man kan t ex inte läsa den post man får och man kan t ex inte
läsa en matsalsmeny, mm. Man blir handikappad.

Skolan, och jag som blivande lärare, har därför en stor uppgift i att se till att alla barn lär sig
att läsa och skriva. Men hur lär sig barnen det bäst? Jag har under min utbildning mött olika
teorier och metoder för hur man lär barn att läsa och skriva. Den ena anser sig vara bättre än
den andra. Som lärare måste man sålla mellan alla metoder, den ska passa mig som lärare och
även passa barnen individuellt.

Sverige har länge byggt sin läsundervisningen på ljudmetoden. Fokus i ljudmetoden ligger på
att barnen ska lära sig ljuden bakom bokstäverna för att sedan kunna foga samman dem till
ord och sen till meningar. (Larson, L. mfl. 1996) Ljudmetoden är tyvärr ingen metod som
tilltalar mig. Den kräver att barnen är språkligt medvetna när de ska börja läsa. Metoden
känns abstrakt och stimulerar inte förståelsen  för texten vilket jag tycker är viktigt. Jag har
därför försökt leta i ”metoddjungeln” efter en läsmetod som i första hand bygger på förståelse
men som också är inspirerande, meningsfull och lustfylld. Under min praktik i LOF-kursen,
Läraren och Färdighetsträningen,  kom jag i kontakt med en som jag tyckte, mycket intressant
läsinlärningsmetod, Storboken. Jag fastnade direkt för de stora böckerna med härligt färgglada
bilder och stor kortfattad text. Böckerna bygger på barnens egna erfarenheter och därav även
på deras förståelse. Under min korta praktik hann jag med att arbeta lite med den metodik
storboken bygger på och kunde till min glädje se elever som innan inte hade haft någon som
helst lust till att lära sig läsa, plötsligt läste med glädje. I den efterföljande kursen, till
praktiken, kom jag återigen i kontakt med storboken fast bara som ett kort inslag i kursen. Det
räckte för väcka min nyfikenhet på att lära mig mer om storböcker och hur man jobbade med
dem.

I den kommun jag gjorde min praktik arbetade man med ett läsprojekt i vilken storboken
ingick. Storboken var bara en del i det projektet som även innefattade Reading Recovery och
Better Reading Partnership. Dessa tre delar går in i varandra och vilar på en pedagogik
hämtad ifrån Nya Zeeland. På Nya Zeeland är det väldigt få som har läs- och skrivsvårigheter.
(Brew, M. 1998) Nya Zeeland har därför de senaste åren fått stor uppmärksamhet från övriga
världen som varit intresserade av deras sätt att arbeta med läs- och skrivinlärningen.



2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka och studera ett läsinlärningsprojekt med
fokusering på arbetet med storböcker. Med arbetet vill jag få reda på orsaken till att man har
startat ett kommunomfattande läsinlärningsprojekt och vad läsinlärningsprojektet innehåller.
Syftet är vidare att ta reda på vad storböcker är för något och hur man arbetar med dem.
Genom arbetet vill jag hitta ett sätt som både inspirerar mig som lärare och mina kommande
elever till att lära sig läsa.

Mina frågeställningar är:

• Varför väljer en kommun att starta ett läsprojektet?
• Hur är projektet uppbyggt?
• Vad är en storbok?
• Vad är syftet med storböckerna?
• Hur arbetar lärarna med storböckerna?

3. METOD

Eftersom mitt övergripandesyfte med arbetet är att fördjupa mina kunskaper i ett läsprojekt
och då främst med dess arbete med storböckerna, har jag valt att använda mig av ett
kvalitativt arbetssätt. Arbetet utgörs av intervjumaterial, en klassrumsobservation och en för
arbetet relevant litteraturgenomgång. För att få fram fakta kring projektet och arbetet med
storboken, har jag valt att intervjua projektledaren för läsinlärningsprojektet, en person som är
utbildare för arbetet med storböckerna samt en förskollärare, två lärare och en specialpedagog
som arbetar med storböcker. Jag har även gjort en klassrumsobservation på en skola för att se
hur de arbetade med storboken. ”Observationer är framförallt användbara när vi ska samla
information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer.”
(Patel, Davidsson, 1994, s 74)  Intervjuerna och klassrumsobservationen har skett i en
mellanstor kommun i södra Sverige.

3.1 Litteratur

Den litteratur jag har använt mig av har ibland varit svår att få tag på vilket har fördröjt mitt
skrivande till viss del. Förutom böcker som jag köpt eller lånat har jag försökt hitta
information på Internet. Litteraturen redovisas i litteraturgenomgången.

3.2 Intervjuerna

Jag har sammanlagt genomfört 6 stycken intervjuer. En intervju med projektledaren för
läsinlärningsprojektet och en intervju med en person som är utbildare för arbetet med
storböcker. En intervju med en förskollärare och en intervju med en lärare som jobbar i en
integrerad klass med F-1:or. En intervju med en lärare som jobbar i en integrerad klass med
2-3:or och en intervju med en specialpedagog. På grund av anonymitetsskäl har jag valt att
inte kalla dem vid namn. Jag använder istället deras yrkesnamn.



Alla intervjuerna har gjorts under vårterminen -01. Intervjun med projektledaren har
genomförts på hennes arbetsrum. Intervjun med storboksutbildaren har genomförts hemma
hos henne. Intervjuerna med förskolläraren, F-1 läraren och specialpedagogen har genomförts
på deras arbetsrum. 2-3 läraren intervjuades i sitt klassrum. Intervjuerna med projektledaren
och utbildaren tog ca 1 timme/person. Intervjuerna med förskolläraren, lärarna och
specialpedagogen tog ca 20 minuter/person. Jag lät de jag intervjuade själva bestämma var
och när intervjun skulle genomföras. ”Människor som ställer upp på en intervju bör få
komma med sina önskemål när det gäller plats och tidpunkt för intervjun – och kanske även få
avgöra sådana beslut, trots att det kan bli olämpligt ur ens egen synpunkt. (Bell, 1995, s 94)
Med tillstånd från de intervjuade, spelade jag in intervjuerna på en bandspelare för att inte
missa något viktigt. Intervjuerna skrev jag sedan ut på en ordbehandlare. Intervjuerna har
bearbetats och presenteras i en sammanfattad, berättande form med ett jag-perspektiv under
resultatdelen. De frågor jag ställde till de intervjuade återfinns i bilagorna 1, 2, och 3.

3.3 Klassrumsobservationen

Syftet med klassrumsobservationen var att se hur man i en årskurs 1 arbetade med storboken
under språktimmen. Jag ville se vad läraren gjorde och vad eleverna gjorde under arbetet. För
att få så mycket information som möjligt valde jag att göra en ostrukturerad observation. En
ostrukturerad observation används ofta då man vill få ut så mycket kunskap man kan ur ett
observationstillfälle. (Patel, Davidsson, 1994)  Mitt förhållningssätt under
klassrumsobservationen var som känd, icke deltagande observatör. Klassrumsobservationen
varade under 1 timme. Under observationen förde jag anteckningar utifrån vissa
frågeställningar. ( se bilaga nr 4) När jag kom hem skrev jag ner en fullständig redogörelse för
observationen på en ordbehandlare. Innan observationen hade jag tagit kontakt med
klassläraren och bestämt tid då jag kunde komma. Observationen genomfördes under senare
delen på vårterminen –01, i en F-1 klass. Klassen bestod av 13 stycken ettor.



4. LITTERATURGENOMGÅNG

Här nedan följer en genomgång av den litteratur som jag har använt till arbetet. Läsaren får
först bekanta sig generellt med läsning för att sedan få en fördjupning i hur forskare ser på
den. Vidare i litteraturgenomgången förklaras begrepp som senare kommer att presenteras i
resultatdelen.

4.1 Vad är läsning?

När läsforskare definierar läsning ingår två komponenter som bygger upp den; avkodning och
förståelse. Vana läsare har en god avkodningsförmåga och god förståelse för texten. De kan
växla och använda den ena komponenten mer eller mindre beroende på vad texten kräver av
dem. (Larson, L. mfl. 1996)

Enligt läsforskaren Frank Smith handlar läsning om att uppmärksamma de informationer i en
text som är mest relevanta för syftet. När vi läser extraherar vi information ur texten men vi
gör det selektivt. Läsning bygger i första hand på icke visuell informationen, förståelse, och
mindre på den visuella informationen som vi får när vi läser en text. Läsning handlar om att
ställa frågor kring en text. Att läsa med förståelse handlar om att få sina frågor besvarade.
(Smith, F. 1986)

Marie Clay, läs- och skrivforskare från Nya Zeeland, anser att läsning handlar om en förmåga
att plocka ut ledtrådar ur en text och sedan relatera dem till varandra så att de skapar en
innebörd. (Clay, M. 1997)

Ingvar Lundberg, läsforskare, menar att man måste kunna koda av en text riktigt och
samtidigt ha en förståelse för det avkodade budskapet för att läsning ska komma till stånd. För
att få en riktig förståelse av det lästa måste avkodningsförmågan vara helt automatiserad och
korrekt. Läsaren måste ha ett rikt ordförråd och vara förtrogen med skriftspråkets egenheter.
Läsaren måste också ha rika erfarenheter av sin omvärld. (Lundberg, I. 1984)

4.2 Olika sätt att se på läsinlärningen

Många läsforskare är ense om läsningens två komponenter, men när det kommer till vilken av
dem som är viktigast när barn lär sig läsa är de oense.

De forskare som anser att avkodningen är viktigast när barn lär sig läsa menar att läsningen
annars lätt blir en gissningslek. Vid läsinlärning där ordavkodningen är den viktigaste
komponenten börjar barnen med bokstäverna och dess ljud. Bokstäverna fogas samman till
ord. Orden till meningar. Forskarna som stödjer avkodningen som den viktigaste
komponenten menar att det är viktigt att automatisera den. Är avkodningen automatiserad kan
man frigöra kapacitet till förståelsen som aldrig kan bli automatiserad. Forskare som ser
avkodningen som det viktigaste har ett syntetiskt sätt att se på läsinlärningen. Hit hör
läsforskare som Marja Witting. (Larson, L. mfl. 1996)

Forskare som anser att förståelsen är viktigast vid läsinlärningen menar att den språkliga
helheten lätt kan gå förlorad då barnet överbelastar korttidsminnet med bokstäver. Det är lätt



att fastna i ordavkodningen vilket gör att barnet inte förstår vad det läser. Forskarna som
förespråkar förståelsen menar att texter som är meningsfulla och som innehåller något som är
känt, ger förförståelse. Förförståelsen gör att barnet har en viss tolkningsberedskap när det väl
är dags för ordavkodningen. Genom samspel mellan avkodning och förförståelse når barnet
läsförståelse. Läsförståelsen gör att barnet skaffar sig ny förförståelse för den kommande
texten, vilket underlättar avkodningen. Det blir en positiv förståelsespiral. Forskare som ser
förståelsen som det viktigaste när ett barn lär sig läsa har ett analytiskt sätt att se på
läsinlärningen. (Larson, L. mfl. 1996) Läsforskare som förespråkar förståelse framför
avkodning är bland annat Frank Smith och Marie Clay.

4.3 Hur lär sig barn läsa?

Från den stund att ett barn föds börjar det lära sig saker. Om det inte finns något att lära blir
det uttråkat. Det ligger i barnets natur att ständigt vilja lära sig nya saker och att
experimentera fram lösningar på vardagliga problem. Att ett barn lär sig läsa är därför inget
unikt. De barn som vill lära sig läsa gör det genom att läsa, men ett barn som inte vill lära sig
läsa kan inte lära sig det. Då är det upp till läraren att stötta och inspirera barnet till att vilja
lära sig läsa. Innan ett barn kan börja läsa måste barnet nått en viss insikt om det skrivna
språket. Barnet måste förstå att de kan användning av de skrivna orden, det måste kunna skilja
skrivna ord från varandra och det måste kunna tilldela ett ord en betydelse och sen förutsäga
den betydelsen. När barn ska lära sig läsa är det bra om läraren läser för barnen det de inte
själva kan läsa. Genom att läsa i barnens ställe hjälper man dem att förstå hur en text fungerar,
de blir bekanta med skriftspråket och de får en chans att lära sig. När man läser högt för
barnen skapas ett intresse  hos dem  för böckernas förmåga att via orden berätta något. Detta
under förutsättningen att berättelserna är meningsfulla och intressanta för barnen. Genom
högläsning får barnen även chans att bekanta sig med skriftspråkets egenheter. (Smith, F.
1985)

Flera forskare stämmer in med Smith. Marie Clay anser att när ett barn lär sig läsa gör de det i
samarbete med föräldrar, lärare och andra läskunniga. Successivt  kan de själva kontrollera
texten genom förvärvade strategier, vilket gör att de blir självständiga i förhållandet till
texten; de blir läsare. (Clay, M. 1997)

Maj Björk och Caroline Liberg menar att en förståelse skapas för texten när man läser den
högt och samtalar kring den. Barnen blir intresserade och försöker själva läsa den, de
låtsasläser. Har texten lästs några gånger kanske barnet kommer ihåg nästan hela. Denna
läsning underlättas om det finns en melodi eller en viss form på texten som intresserar barnet.
Efterhand utvecklas barnens intresse för texten så att de själva börjar rita låtsastexter som de
läser. Låtsastexterna utvecklas allt eftersom tiden går till att de kan skriva riktiga bokstäver
och texter, till att de kan läsa dem. (Björk, M. Liberg, C. 1999)

När de vuxna läser för barnen ger de dem en bild av läsning som målmedveten och
innehållsfull. Barnen härmar i första hand detta och fulländar sin läsning senare. Barnens
läsning förbättras om de får en chans att läsa tillsammans med andra, om någon läser för dem
och om de får möjlighet att läsa själva. (Mooney, M 1995)

Alla dessa läsforskare har samma uppfattning om vikten av gemenskap vid inlärning som den
ryske psykologen Lev Vygotsky. Han menar att all intellektuell utveckling och allt tänkande
har sin utgångspunkt i den sociala aktiviteten. När man har hämtat nog med kunskap från den



sociala aktiviteten kan den individuella aktiviteten, barnets eget tänkande, ta vid. För oss som
lärare gäller det att hjälpa barnet att bli så självständigt som möjligt. För att kunna göra detta
måste vi veta vad barnet klarar av att göra själv och vad det skulle klara av att göra med hjälp
och stöd. Skillnaden mellan dessa två nivåer kallas den approximativa zonen. Det är i denna
zon barnet stimuleras att nå den individuella aktiviteten och på så sätt klara av uppgiften på
egen hand.(Imsen, G. 1996)

4.4 Meningsfullhet i läsningen

Om man vill att barnen som lär sig läsa ska utvecklas till duktiga läsare måste man se till att
de böcker man låter dem läsa är meningsfulla. Böckerna måste vara skrivna utifrån ett
barnperspektiv och meningen med dem måste vara så uppenbar för dem  att den inte ska
behöva förklaras av läraren. När läsningen blir meningsfull upptäcker barnen att böcker har
olika förmågor som att underhålla och utmana mm. Det blir som en belöning. Barnen läser för
att de blir tillfredställda av att läsa och av de läsningen ger dem. Barn lär sig läsa genom att
läsa. (Smith, F. 1986)

Monica Lundberg, lärare och författare, menar även hon att barn lär sig bäst i ett meningsfullt
sammanhang. Om barnen får se att läsning är något som är användbart i olika sammanhang
lär de sig lättare att läsa. Läsningen blir meningsfull och användbar till exempel då barnet ska
läsa ett inbjudningskort till ett kalas eller när barnet blir intresserad av en bok som ser
spännande ut. (Lundberg, M. 1997)

Marie Clay skriver i sin bok ”Becoming literate”, att en lärare måste observera varje nytt barn
som kommer till klassen för att ta reda på vad barnet kan och vad barnet inte kan.
Observationerna ligger sedan till grund för läraren som ska hitta läsmaterial som ligger nära
barnets eget språk. Ligger läsmaterialet nära barnets språk blir det meningsfullt för barnet.
När ett barn ska läsa en text har de lättare att göra det om den bygger på barnets tidigare
kunskaper och på om boken har presenterats tidigare. ( Clay, M. 1997)

En svensk läsforskare som tidigt betonade meningsfullheten i läsningen är Ulrika Leimer. I
början på 70-talet gick hon ifrån den traditionella läsundervisningen för att pröva ett nytt sätt
att lära barnen läsa. Hon hade i sitt jobb som lärare sett att barnen lätt kunde läsa ord som de
hade en anknytning till. Ord som till exempel astronaut var inte svårt för en kille vars största
intresse var rymden. Barnen hade däremot svårare att läsa ord som väv och sav, vilka var
vanliga i läseböckerna. Hon började fundera på varför det var på det sättet och kom då fram
till att barnen hade lättare att läsa ord som finns i deras ordförråd och var meningsfulla för
dem, än ord som de stötte på för första gången och därav inte hade någon förståelse för.
Utifrån det började hon utforma en nytt arbetssätt för att lära barn läsa. Arbetssättet byggde på
barnets egen upplevelsevärld och på dess talspråk. Det  kom att kallas LTG, läsninlärning på
talets grund. (Leimar, U. 1976)  Liknande arbetssätt finns även i andra länder. I de
engelsktalande länderna kallas metoden ”the whole language approach”. Det centrala i LTG
är att läraren och eleverna tillsammans skriver en text som sedan barnen läser och laborerar
med. Texten är baserad på barnens eget talspråk och är därför meningsfullt för dem.
(Larson, L. mfl. 1996)



Arbetssättet i LTG har en viss struktur med en ständigt återkommande arbetsgång uppdelad i
5 faser;

Samtalsfas: Under denna fas diskuteras vad som ska skrivas.

Dikteringsfas: Det som kommer fram under samtalsfasen dikteras, gä rna på ett
blädderblock.

Laborationsfasen: Under denna fas laborerar man med den dikterade texten. Man
klipper ut meningar och jobbar med ord. Fasen kan utföras
individuellt eller i grupp.

Återläsningsfasen: Individuellt får barnen, efter egen förmåga, läsa texten för läraren.
Läraren antecknar sådant barnet måste öva sig mer på.

Efterbehandlingsfasen: Under denna fas får barnet öva sig på de som läraren i fasen innan
sett att barnet behöver mer träning på.

(Leimar, U. 1976)

4.5 Läsning och självförtroende

Karin Taube anser att självförtroendet spelar en stor roll i barnens utveckling mot att bli
läsare. Hon menar att läsinlärningen kan försvåras på grund av sociala och emotionella
orsaker. Om barn som håller på att lära sig läsa, ständigt tillåts att misslyckas kommer de att
försöka undvika de situationer som kräver att de ska läsa. Tränar de inte läsning kan de inte
heller bli bättre på det. De kan inte ta sig ur sina lässvårigheter. Barnen går in i ett ont
”ekorrhjul”. För att inte barnen ska hamna i detta ekorrhjul ska pedagogen se till att barnet får
en rad konkreta framgångar i sin väg mot läsningen. Ett sätt är att sätta upp delmål. När barnet
når dessa känner de att de kan vilket ger större självförtroende. Pedagogen ska också stödja
och uppmuntra eleven i dess utveckling. Det är viktigt att man i klassen skapar en miljö som
inte är jämförelseinriktad barnen emellan. Jämförelsen ska ske på det individuella planet.
(Taube, K. 1987)

För läraren är det viktigt att se till att alla elever kommer med i ”de läskunnigas förening”.
Genom medlemskap i de läskunnigas förening växer självförtroendet och tron på att man kan
läsa. I denna förening får de se hur skriftspråket kan utnyttjas och de får många tips på hur de
själva kan använda det. Tror barnen att de kan läsa så kan de det. Man lär sig läsa genom att
läsa.(Smith, F. 1985)

När ett barn lär sig läsa gör den det med tron på att de kan läsa trots att de låtsasläser. Barnet
vågar läsa och gör det. Det  är när barnet stolt ”läser” för andra läskunniga som grunden för
deras självförtroende som läsare läggs. Denna självtillit finns sedan med resten av livet.
(Björk, M. Liberg, C. 1999)



4.6 Skolan på Nya Zeeland

På Nya Zeeland börjar man skolan den dagen då man fyller 5 år. Det betyder att det ständigt
kommer nya barn till klassen. Genom det kan varje ny elev få lärarens fulla uppmärksamhet
då han/hon börjar skolan. Detta ”möte”, lärare och elev, emellan är viktigt eftersom läraren då
får möjlighet att observera eleven. Genom observationen kan läraren sedan plocka fram det
inlärningsmaterial som passar eleven bäst. (Brew, M. 1998)

På Nya Zeeland har man i flera år arbetat med en speciell pedagogik i skolorna. Den röda
tråden genom hela pedagogiken bygger på att all undervisning är lustbetonad och
entusiasmerande. Vidare bygger den på att läraren ständigt är medveten om på vilken nivå
eleven befinner sig och därefter anpassar undervisningsmaterialet så att det passar eleven.
Läraren har massor av inlärningsmaterial till sitt förfogande. Eleverna undervisas till att bli
självständiga i sitt arbetssätt. Självständigheten bygger på en inre struktur som innebär att
man vid utmaningar väljer det bästa sättet för att nå målet.  Läraren blir handledare åt dem.
Pedagogiken bygger på forskning om att eleverna ska ha mycket material som stimulerar dem
till utveckling. (Brew, M. 1998)

Läsundervisningen på Nya Zeeland bruka ibland tillskrivas som vågformad. Den första vågen
startar direkt vid skolstart och innefattar en grundläggande läsundervisning. Den andra vågen,
Reading Recovery, kommer efter att barnet har gått färdigt det första året. Den innebär en
andra chans för de barn som trots den individuella grundläggande läsunder-visningen inte har
nått de mål man har satt upp. Den tredje vågen erbjuds de elever som behöver en långvarig
specialundervisning. På Nya Zeeland är det ca 1%. (Brew, M. 1998)

4.7 Storböcker

En storbok är en bok i stort format och som används i den första läsundervisningen.
(Pedagogisk uppslagsbok) En storbok kan bestå av en saga, en berättelse, en ramsa, poesi eller
av fakta. Texterna kan variera från bara några ord på ett uppslag till flera meningar per sida.
(Björk, M. Liberg, C.1999) Idéen till storböcker kommer ifrån Nya Zeeland där man länge har
arbetat med dem. Storböckernas övergripande syfte är att stimulera skriftspråksutvecklingen
genom texter som väcker intresse och genom bilder som skapar förståelse för texten.
Böckernas storlek gör det möjligt för barngrupper att läsa boken tillsammans med läraren.
Alla ser texten och alla ser bilderna. Storböckerna finns också ofta i ett mindre format, som
småböcker. Småböckerna är till för att barnen efter den gemensamma läsningen av storboken
själva ska kunna sitta och läsa boken i sin egen takt. Storböcker är spännande för barnen. Det
är stor text och stora bilder som underlättar läsningen. (Lundberg, M. 1997)
Storböckerna vill:

• underhålla  och skapa ett intresse hos barn för litteratur och läsning
• stimulera barns lust att själva läsa
• underlätta för barnen att tillgodogöra sig och utveckla barnens förmåga att läsa
• hjälpa läraren att stimulera till samtal och utveckla barnens förmåga att uttrycka sig
• vara ett hjälpmedel för läraren att belysa hur läsning går till
• vara en utgångspunkt för språkstimulerande aktiviteter som utvecklar barnens förmåga att

tala, lyssna, skriva och läsa
• uppmuntra barnen att lära sig läsa genom att läsa. (Lundberg, M. 1997, s.3)



4.7.1 Vilken metodik synliggörs i arbetet med storböckerna?

Arbetet med Storboken kan enligt Maj Björk och Caroline Liberg delas upp i 3 delar;
upptäckarfasen, utforskarfasen och den självständiga fasen. (Björk, M. Liberg, C.1999)

Under upptäckarfasen samlas barnen och läraren för en gemensam läsning av storboken.
Meningen med den första fasen är att presentera texten. När en ny storbok presenteras bör
man se till att skapa stora förväntningar på den så att barnen blir nyfikna på innehållet. Man
börjar med att titta på framsidan, titeln, författaren, illustratören. Genom detta skapar man en
förståelse för att böcker är skrivna och målade av någon. Detta kan i sin tur generera glädje
inför att själva skriva och måla för andra. När läsningen börjar läser läraren först berättelsen
själv med inlevelse och pekar med fingret på orden som läses och visar därigenom
läsriktningen. När berättelsen är läst en gång får barnen vara med och läsa. Barnen och läraren
läser tillsammans i kör. Under den gemensamma läsningen kan läraren stanna till och ge
barnen ledtrådar om den kommande texten. Ledtrådarna kan hämtas från bilderna, och om det
är rim så kan man genom att läsa texten förutsäga vad det kommande ordet ska bli. Läraren
kan också uppmuntra barnen att själva försöka läsa vissa ord. (Björk, M. Liberg, C.1999)

Syftet med den andra fasen, utforskarfasen, är att ge barnen en möjlighet att analysera texten i
struktur och mönster. Med hjälp av laborativa övningarna får barnen se strategier för hur de
ska klara sig själva i sin läsning framöver. Barnen får en chans att upptäcka förhållandet
mellan ljud och bokstav. Barn som redan kan läsa behöver inte vara med under denna fas men
får givetvis vara det. Man börjar med att återigen läsa texten tillsammans. Många av barnen
kan nog nu texten utantill vilket är bra då barnen bör göra texten till sin. Genom det kan de
förhoppningsvis senare koppla samman ögat och örats språk. Arbetet i den utforskande fasen
ska vara lustbetonad och spännande. När man sen laborerar går man in i texterna. Barnen
uppmärksammas till exempel på ord som ser likadana ut, ord som har prickar, mellanrum
mellan orden, bokstäver i ord som låter likadant och ord som rimmar. Läraren kan också
använda sig av ”notisar” och sätta över ord i texten. Barnen ska sen läsa texten och gissa sig
till vad det ska stå under ”notislapparna”.(Björk, M. Liberg, C.1999)

Under den självständiga fasen får barnen läsa samma text som de gjort i Storboken fast nu i en
småbok. Barnen läser ensamt och utifrån sin egen kapacitet. Till sin hjälp har de bilder och
ord de känner igen som ger dem ledtrådar om texten. Syftet med denna fas är att barnen på en
individuell nivå ska få pröva på att använda de lässtrategier och modeller som utforskarfasen
gav. Under denna fas är undervisningen individinriktad. (Björk, M. Liberg, C.1999)

4.8 Reading Recovery

Reading Recovery är ett läs- och skrivundervisningsprogram som är utarbetat av läs- och
skrivforskaren Marie Clay på Nya Zeeland. Reading Recovery metoden används på barn som
efter det första skolåret inte lärt sig att läsa och skriva. (Pedagogisk uppslagsbok, 1996) En
anledning till att de får Reading Recovery undervisning beror på att de ska slippa känna att de
misslyckas med sin läs- och skrivinlärning. Genom Reading Recovery kan de behålla sin
självkänsla som är viktig då man ska lära sig läsa. Barnen får också lära sig väl fungerade
strategier för att få sin läsning att fungera. (Clay, M. 1993) Meningen är också den att de efter
genomgått program ska kunna läsa och skriva lika bra som medelgruppen i klassen.
Programmet  började utvecklas i mitten av 60-talet och kallades då ”The six year net”. 1983



började det användas på hela Nya Zeeland. Idag är metoden spridd över hela världen. (Brew,
M. 1998)

4.8.1 Vilken metodik synliggörs i arbetet med Reading Recovery?

Undervisningen i Reading Recovery grundar sig på att läraren gör noggranna observationer av
barnets läs- och skrivutveckling; Vad kan barnet?, Vad kan det inte? Utifrån dessa
observationer lägger läraren sedan upp ett individuellt program för barnet. Programmen
sträcker sig från 12-20 veckor a´30 minuter per dag beroende på hur pass mycket träning
barnet behöver. Den första tiden, ca 2 veckor, i Reading Recovery programmet ägnas åt
sådant barnet redan kan. Det gör man för att barnet ska få stärkt självförtroende och för att
barnet ska automatisera sina färdigheter och bli mer flexibel. Barnet ska få känna sig tryggt så
att det vågar pröva nya saker. Under denna tid får läraren möjlighet att observera det barn hon
har. (Clay, M. 1993)

När barnet börjar med Reading Recovery får det varje dag med sig en tunn bok att läsa
hemma. Barnet läser boken tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna har innan fått skriva
på ett kontrakt  där de lovar att om barnet är friskt, se till att det kommer till skolan.
Föräldrarna har också fått informationen om Reading Recovery och hur de ska förhålla sig till
det. Lektionerna i Reading Recovery följer en strikt ordning. Varje lektion varar i 30 minuter.
Momenten i lektionerna är samma för alla barn, men läsnivån varierar. Barnen börjar med att
läsa en sedan tidigare känd text, bok, som uppvärmning. Läraren stöttar och uppmuntrar
barnet. Därefter får barnet läsa gårdagens nya bok som barnet har haft hemma och övat sig på.
Läraren för protokoll över läsningen för att dokumentera barnets lässtrategier. När barnet läser
fel kommenteras det inte. När boken är färdigläst får barnet öva på de ord som han/hon läste
fel. Det görs oftast med magnetbokstäver. Nästa moment är för barnet att skriva ner ett par
meningar och även att läsa dem. Läraren skriver av meningarna på en kartongremsa sedan
klipper hon ut alla ord, punkter och mellanrum. Barnet får med sig alla ord, punkter och
mellanrum, hem som läxa. Hemma ska barnet försöka lägga ihop meningarna och öva sig på
att läsa dem. Slutligen introducerar läraren dagens nya bok. Läraren och barnet bläddrar
igenom den och tittar på bilderna så att en förförståelse för boken skapas. Barnet läser boken
och tar sedan med den hem som läsläxa till kommande dag. (Brew, M, 1998)

4.9 The Better Reading Partnership

Läsmetoden The Better Reading Partnership kommer ursprungligen ifrån Bradford i England,
Den bygger på ungefär samma metodik som Reading Recovery men är ingen
speciallärarmetod. Metoden riktar sig till barn som redan är läsare men svaga sådana.
Meningen med The Better Reading Partnership är att ge barnet självförtroende inför läsningen
och på så sätt få barnet att förbättra sin läsförmåga. Som en röd tråd genom hela metoden går
beröm. Beröm är bra för självförtroendet men också för att barnet mer och mer förstår vad det
är han ska göra för att förbättra sin läsning. ( X kommuns projektutbildningspärm )



4.9.1 Vilken metodik synliggörs i arbetet med The Better Reading Partnership?

Under 10 veckor får barnet en intensiv och individuell lästräning tillsammans med en Better
Reading Partnership utbildad vuxen. Barnet och den vuxne träffas 3 gånger varje vecka. Varje
tillfälle är 15 minuter långt och lagd under skoltid. Varje tillfälle har vissa återkommande
moment;

• Barnet läser en känd text, ca 5 minuter
• Barnet läser en text som nyligen presenterats, ca 5 minuter
• Barnet läser en helt ny text, ca 5 minuter

De böcker barnen läser är nivågrupperade. Barnen får läsa böcker som passar honom/henne.
Under den första delen av lästillfället får barnen läsa en text som han eller hon har läst några
gånger tidigare. Anledningen till det är att barnen får en chans att känna att de lyckas genom
att de använder lässtrategier som de redan behärskar. När barnet har läst den kända texten går
den över på den nyligen presenterade texten. Den texten är den som gången innan var en helt
ny som text men som barnet nu har haft hemma och övat sig på. Barnet läser och läspartnern
för löpande dokumentation över läsningen. Dokumentationen görs för att läspartnern hela
tiden ska veta på vilken nivå barnet befinner sig så att barnet får rätt läsmaterial. Under själva
läsningen bör läraren inte påpeka fel och dylikt. Först när barnet har läst färdigt boken kan
man be att han/hon läser om de ord som var fel. Vid varje tillfälle presenterar läspartnern en
ny text för barnet. De bläddrar igenom boken, samtalar om boken och tittar på bilderna för att
sedan kunna sammanfatta innehållet i en mening. Barnet avslutar med att läsa den nya texten
för läspartnern. Den nya texten följer sedan med hem som läsläxa. ( X kommuns
projektutbildningspärm)



5. RESULTAT

Här följer en sammanfattad bearbetning av de intervjuer jag gjort. Jag inleder med intervjun
med projektledaren för att fortsätta med intervjun med storboksutbildaren. Vidare följer
intervjuerna med förskolläraren, lärarna och specialpedagogen. Sist i resultatdelen återfinns
klassrumsobservationen. En sammanfattning av resultatet följer i Resultat diskussionen.

5.1 Intervju med projektledaren för läsinlärningsprojektet

Fråga 1: Varför startade ni ett läsprojekt?

Det började på en skola i kommunen där jag var rektor. Pedagogerna och jag hade länge
arbetat på ett medvetet sätt med läs- och skrivutvecklingen. På deras studiedagar hade de läst
om läsinlärning, läsutveckling och om vad forskarna tyckte och ansåg. Det fanns med andra
ord en grogrund och ett brett intressen för läsinlärning. Genom det växte det fram en
gemensam syn för hur vår skola skulle förhålla sig till inlärningen och hur skolan skulle stödja
barn. I samma veva blev skolan intresserade av Nya Zeeland. En utav speciallärarna fick åka
dit på ett studiebesök. Strax efter det kom kommunen med i ett europeiskt nätverk. Nätverket
arbetade med att hjälpa barn som kom från tvåspråkiga hem och från marginaliserade grunder,
att klara skolan bättre. Kommunen fick besök ifrån en koordinator för projektet för att se om
vi var allvarliga i våra avsikter med att gå med i projektet. Koordinatorn kom från Bradford i
England. Under sitt besök fick han träffa politiker och besöka skolor. När han kom till vår
skola och såg embryot till hur vi jobbade med Reading Recovery och med läsinlärningen, såg
han att det var samma tankar som fanns i det engelska utbildningssystemet. I England hade
man i 5 år jobbat med ett nationellt program för läs- och skrivutvecklingen. Efter
koordinatorns besök fattade politikerna ett beslut att under 3 år jobba med läsutvecklingen i
ett projekt. Jag blev tillfrågad om jag ville jobba med projektet.

Orsaken till att kommunen startade projektet var att man hade sett att svenska barn och
ungdomar läste sämre, skrev sämre, samtidigt som kraven på deras läs- och skrivkunnighet
ökade. Avhopparna från gymnasieskolorna var väldigt stor i hela Sverige. I vår kommun var
den mycket stor. Kommunen hade också ett lägre antal sökande till högskolan än vad andra
kommuner i landet hade.

Fråga 2: Kommer kommunen att fortsätta med projektet efter de här 3 åren?

Eftersom jag nyss gick i pension är det osäkert om projektet kommer att fortsätta. Det gäller
att få det arbete som har startats på skolorna att överleva. För att det ska kunna överleva måste
det finnas eldsjälar och det räcker inte bara med en. Det måste också finnas stöd från skolan
och det måste finnas en drivande rektor. Det ska till mycket på en skola för att hålla fast vid
en metod.

Fråga 3: Vad är syftet med projektet?

Syftet är att alla ska klara de nationella målen. Det gör inte alla idag. Det finns barn som är
särskoleintegrerade och andra barn med specifika problem som gör att de måste komma igen



senare om de någonsin kommer igen. Men syftet är att alla ska kunna klara de nationella
målen, alla ska kunna läsa och alla ska förstå vad de läser.

Fråga 4: Hur är projektet uppbyggt?

Det är ett 3-årigt projekt som kommunen har satsat pengar i. Meningen är att läs- och
skrivutvecklingen i kommunens alla skolor ska öka. Den stora vikten har lagts på förskolan
och på barnen upp till årskurs 3. Projektet består av tre delar som kompletterar  och går in i
varandra. Det är samma metodik, samma synsätt och samma bemötande i de tre delarna. Det
är Språktimmen, Better Reading Partnership och Reading Recovery.

Genom fortbildning har alla kommunens pedagoger som jobbar med barn mellan 6-9 år
utbildats i hur man använder Språktimmen. Språktimmen arbetar man med i förskolan och
upp i årskurs 3. Även 5-åringar jobbar med Språktimmen men där har materialet sovrats och
anpassats. Tanken är att man ska arbeta med den 1 timme, två gånger i veckan. Man börjar
med 20 minuter undervisning då läraren lär ut ett läsbeteende till eleverna genom att använda
storbok. Därefter är det ca 20 minuter självständigt arbete då läraren får chans att lyssna på
eleverna när de läser. Språktimmen avslutas med en återsamling där man pratar om vad man
lärt sig under timmen.

Better reading Partnership hjälper de elever som redan kan läsa men som behöver mer träning
för att bli ännu bättre. Kommunen har utbildat frivilliga vuxna till att bli läspartners för dessa
barn.

Reading Recovery är den tredje komponenten i projektet. Det är ett mycket strikt system som
är utarbetat av Marie Clay. I Sverige, och för den delen resten av världen, får man inte kalla
det Reading Recovery om man inte arbetar precis så som Marie Clay har beskrivit med 30
minuter varje dag, 5 dagar i veckan i 18-20 veckor. Det finns ett anpassat program av Reading
Recovery i England och på några ställen i Sverige. På en utav skolorna i kommunen har man
hållit på i 3-4 år med Reading Recovery. Det är en andra chans för barn som inte har knäckt
läskoden riktigt ännu. Man testar barnen med ett H-4 test, ett lästest. Det finns en normering
som säger att pojkar som inte når upp till 26 poäng och flickor som inte når upp till 29 poäng,
har inte nått den mognad i läsning som man kan förvänta sig. Reading Recovery är alltså till
för att hjälpa dessa barn utvecklas till läsare. Barnen måste få lyckas.

Fråga 5: Har ni sett något resultat utifrån ert arbete med projektet?

Det är viktigt att göra tester och det har också gjorts när det gäller språktimmen. De barn som
har jobbat med språktimmen i två år/ två gånger i veckan har ett bättre läsresultat än de som
inte har jobbat med det. Vissa skolor i kommunen har inte kommit igång riktigt med arbetet
av storböckerna och därför finns det ingen heltäckande uppföljning. I arbetet med Reading
Recovery och med The Better Reading Partnership ses en individuell förbättring då barnen
ständigt testas för att se om de avancerar.



5.2 Intervju med storboksutbildaren

Fråga 1: Hur kom du i kontakt med storböckerna?

Jag jobbar som speciallärare, men för 10 år sedan fick jag en chans att prova på att undervisa i
en klass i 3 år. Då hade storböckerna ännu inte kommit, men jag hade bestämt mig för att inte
använda mig av en läsebok i den första läsundervisningen. Jag hade varit i kontakt med LTG-
metoden, som ju är väldigt lik storboksmetoden. Jag hade sett att den fungerade så när jag
började med min klass fick de lära sig läsa genom att vi skrev tillsammans. De fick texter i
läxa varje dag. Det fungerade jättebra och vid jul det året så kunde alla barnen läsa utom en
pojke som hade lite speciella problem.

Därefter var jag på ett studiebesök på ett pedagogiskt lärcentrum. På deras läsinstitut läste jag
en artikel om Nya Zeeland där de använde sig av en specialundervisningsmetod som hette
Reading Recovery. I artikeln stod det att metoden var så bra att det bara var 0,8-1% som inte
klarade av att lära sig läsa. Eftersom jag är speciallärare blev jag väldigt intresserad.

Året därpå var det ett stort seminarium i Norrköping där Marie Clay var och föreläste om hur
man jobbade på Nya Zeeland med klassrumsundervisningen och med Reading Recovery.
Klassrumsundervisningen på Nya Zeeland bygger på storboksmetodiken. På Nya Zeeland har
de använt storböcker i 25 år. Därav är inte storböckerna något nytt fenomen. I England har
man också i många år arbetat med storböckerna. Seminariet väckte ett intresse av att börja
med Reading Recovery.

1996 fick jag åka till Nya Zeeland, två veckor. Jag var ute på skolorna och tittade och fick då
för första gången se hur lärarna och barnen jobbade med storböcker. När jag kom hem
därifrån hade vi fortfarande inga storböcker på skolan. Det fanns en som hade kommit som
reklam, men som ingen visste hur den skulle användas. Den tog jag med mig in på mitt rum.
Barnen som kom till mig blev intresserade av den och ville läsa den även om de inte kunde.
Jag såg att barnen tyckte att det var ett intressant material.  Skolan bestämde sig efter ett tag
att börja med Reading Recovery. Klasslärarna köpte in småböcker på olika nivåer för att det
skulle stämma med mitt material. Barnen skulle få samma undervisning i klassen som hos
specialläraren. Klasslärarna fick reda på hur jag jobbade och att det var viktigt att vi sa
ungefär samma saker till barnen när de lärde sig läsa. I och med det här togs läseboken bort
från skolan.

I kommunen fanns ett projekt som kallades Kraftsamlingen. Projektet innebar att alla lärare
tvingades välja ett av sju prioriterade ämnen från Skolverket som de skulle arbeta med i två
år. Eftersom jag hade varit på Nya Zeeland och studerat deras läsinlärning valde vi på vår
skola att arbeta med läs- och skrivutvecklingen. Det skulle vara våra studiedagar. Under dessa
studiedagar fick jag chans att berätta för alla andra om mina idéer och om mitt sätt att se på
läsningen genom den litteratur jag läst. Jag berättade även hur arbetet med storböcker
fungerade. Efter det köpte vi storböcker och lärarna började arbeta med dem. Det blev väldigt
lyckat och alla blev intresserade och tyckte det var väldigt spännande.

Efter kraftsamlingsprojektet gick kommunen med i ett EU-projekt som heter TOIL, teaching
of initial literacy. Projektet handlade om hur man undervisade barnen i att lära sig läsa och
skriva. Projektet blev ett kommunprojekt och två skolor togs ut för att åka till Bradford i
England och studera ett nytt läsprojekt som de hade startat där. Projektet kallas The literacy



hour. Det är det språktimmen bygger på. I England hade de upptäckt att deras elever inte
klarade sig så bra läs- och skrivmässigt, precis som man hade upptäckt i Sverige på de
nationella proven i årskurs 9. England hade därför gjort en nationell satsning på läsningen.
Alla lärare skulle jobba med språktimmen, 60 minuter per dag, för att läs- och
skrivkunnigheten skulle öka i England. Denna satsning genomdrevs och pågår fortfarande.
När vi var där fick vi se hur en språktimme gick till på riktigt. Alla tyckte att det såg roligt och
spännande ut med storböckerna  och alla barnen var intresserade. Det verkade vara en effektiv
metod att visa hur läsning går till. Väl hemma ifrån Bradford skissade blivande projektledaren
upp ett läsprojekt för kommunen. Efter många turer i kommunen så fick hon det här att gå
igenom. Nu är det andra året vi håller på att berätta om språktimmen för personalen i
kommunen. All personal i kommunen har varit på en föreläsningsdag, alla utom en skola som
har jobbat på det här sättet innan.

”X  kommun har skaffat sig en förutsättning som ingen annan hel kommun i Sverige har. Och
det finns nog ingen kommun som vet att nästan alla pedagoger från de som jobbar med 5-
åringar till de som jobbar med 9-åringar har fått höra samma sak en gång i alla fall.”

Fråga 2:Vad förväntas barnen lära sig utifrån storböckerna?

Barnen förväntas lära sig allt som har med språk och text att göra. Jobbar pedagogerna med
storböckerna på det sättet vi gör i kommunen så får man in allt. Förr spaltades läsinlärningen
upp i olika delar och lärarna jobbade med dem oberoende av varandra. Det sättet att jobba
med läsinlärningen gjorde att det inte fanns något klart sammanhang. Med storböckerna sätts
allt i ett meningsfullt sammanhang där den språkliga medvetenheten tränas. Har föräldrarna
läst ett stort antal böcker för barnet när det var litet vet det vad en text är och innebär när de
börjar skolan, de är språkligt medvetna. Har föräldrarna däremot inte gjort det är det svårt att
vara språkligt medveten. Genom storböckerna kan barnens språkliga medvetenhet tränas.
Barnen blir språkligt medvetna när de läser och när de blir lästa för. Detta är framför allt
viktigt när barnen är små. På Nya Zeeland och i England börjar arbetet med storböcker redan i
5 års åldern. I vår kommun har vi också börjat med 5 åringarna. Meningen med 5-åringarnas
arbete med storböckerna är att de ska träna den språkliga medvetenheten.

Det sätt som vi arbetar på i kommunen med storböckerna innebär allt som vi jobbat utspritt
med innan. Det är skillnad på att lära sig läsa idag jämnfört med hur det var förr.

Barn är annorlunda idag. En läsebok lockar inte när de får så mycket annat spännande stimuli
från TV, videon och dataspel. Storböckerna erbjuder ett läsmaterial som är spännande, i alla
fall från början. Tycker barn att det är kul när de ska börja lära sig läsa känner de också
förhoppningsvis att det är något de klarar av och att de kan läsa. Har barnen kommit så långt
vid 6-  till 8 års åldern, har vi som pedagoger lyckats.

Fråga 3: Hur arbetar kommunen med storböckerna?

I vår kommun använder vi storböckerna i språktimmen. Modellen till språktimmen är hämtad
ifrån Bradford i England, där vi fått många idéer ifrån. Den är upplagd på ett 60 minuters
pass. Den första delen på språktimman handlar om storboksmetodiken. Tillsammans med
barnen läses och diskuteras boken i 20 minuter. Därefter är det 20 minuter enskilt arbete då



barnen delas in i mindre grupper. Vitsen med de 20 minuterna är att läraren ska hinna lyssna
på ett barn i taget när det läser. Om läraren har en klass med 20 elever delar hon upp dem i 4
grupper. I en av grupperna läses småböcker, samma bok som läraren gått igenom i storbok.
Läraren sitter med i gruppen som ska läsa och lyssnar på dem. De andra grupperna med barn
arbetar med självständiga läsaktiviteter. Vilka aktiviteterna är får varje lärare själv bestämma.
Det viktiga är att dessa grupper inte stör läraren när hon lyssnar på den barngrupp som läser.
När läraren lyssnar har hon samma förhållningssätt och använder samma strategier som under
storboksläsningen. De sista 10 minuterna är det en återsamling. Barnen får berätta vad de lärt
sig under timmen, och vad de har gjort i de olika grupperna. De reflekterar och utvärderar.

Vitsen med språktimmen är att lära ut ett läsbeteende. Meningen är också att alla barn kan se
boken samtidigt. Läraren får också tid att lyssna på varje enskilt barn. Vi rekommenderar att
jobba med storböckerna ca 2 gånger i veckan.

Fråga 4: Hur är böckerna uppbyggda?

Storböcker är böcker i ett stort format. De har stor text och stora bilder som är meningsfulla
för barnen. Böckerna är nivågrupperade. Nivågrupperingen är gjord utifrån hur många ord det
är på varje sida; är det en rad eller flera? Är det enstaviga ord eller är det flerstaviga ord? Är
det ord som kommer tillbaka igen sida efter sida? I lättare böcker stämmer bilden och texten
bra överens vilket gör att barnen kan gissa vad det är för ord de ska läsa.

Fråga 5: När börjar man med storböckerna?

Det finns ingen gräns för när barnen kan börja använda sig av storböcker. I förskolan kan
barnen börja för skojs skull och titta på dem. Storböckerna kan användas lika väl som vanliga
böcker. Det finns ingen gräns neråt. Däremot kan de inte användas hur länge som helst upp i
högre åldrar. Det finns inte tillräckligt intressant material för de äldre barnen i 4:an och uppåt.
På Nya Zeeland finns det böcker för de äldre barnen. Där har de böcker för alla kategorier. De
har faktaböcker, skönlitterära böcker och poesi. Sverige har inte detta utbud på storböcker.

Fråga 6: Kan du se någon skillnad på de elever som använt sig av storboken som
läsinlärningsmetod och de som inte har gjort det?

Det är svårt att utvärdera efter 2 år. De som i förskolan har fått jobba med storböcker kan
mycket mer när de börjar år 1, än vad de som inte har jobbat med storböckerna kan. Där ser
man tydligast skillnad.



5.3 Intervju med en förskollärare, två lärare och en specialpedagog

Fråga 1: Hur kom du i kontakt med storböcker?

Förskollärare: Det var efter att en av speciallärarna på skolan hade gjort en studieresa till Nya
Zeeland. När hon kom tillbaka införde vi storböckerna på skolan. Vi började
arbeta med dem för 5 år sedan.

Lärare år F-1: Jag kom i kontakt med dem när jag började här. Efter en utbildning en hel dag
började jag jobba med dem. Jag kom även i kontakt med storböckerna under
min lärarutbildning, fast inte i någon större utsträckning. Jag har inte jobbat
med storböckerna innan jag kom hit till kommunen. Det förekom inte på den
skolan jag jobbade på innan.

Lärare år 2-3: Jag har gått den fortbildningskurs på storböcker som kommunen stod för. På
skolan hade vi redan innan kursen börjat jobba lite smått med storböckerna. Vi
hade ett läsprojekt för flera år sen. På skolan fanns det då en bok som hette:
Hur jobbar du med storböcker?  Med hjälp av den började jag jobba med
storböcker. Den första boken jag började med det handlade om regnskogen.
Det är väldigt fina bilder i den och nästan ingen text. Jag läste den för barnen,
vi utvidgade texten och de fick måla till den. Jag har alltså arbetat med
storböcker innan vi satte igång med språktimmen.

Speciallärare: Det var när jag började här på skolan. Innan hade jag inte varit i kontakt med
dem. Jag har inte gått någon utbildningskurs på storböckerna eftersom det inte
berör speciallärare.

Fråga 2: Vad är syftet med storböckerna och språktimmen?

Förskollärare: Barnen ska tycka att det är roligt att lära sig läsa och att läsa tillsammans. Vi
bearbetar och diskuterar texten och bilderna. Jag jobbar med 6-åringar som inte
kan läsa så mycket när de kommer. Jag läser och följer texten med en
pekpinne. Barnen läser med och tror att de kan läsa fast de egentligen inte kan
det. Det är en grundläggande läsinlärning.

Lärare år F-1:  Syftet är att barnen ska lära sig läsa. Det är vår läsinlärningsmetod.
Självförtroendet är även viktigt. Barnen tror att de kan läsa när de egentligen
inte kan det. Vi har en pojke i klassen som inte kan några bokstäver, men han
kan läsa storböcker. Det stärker honom och det tycker jag är en stor vinst. Sen
är det mysigt att sitta och läsa tillsammans när alla ser boken. Vi har gjort egna
storböcker och på så sätt också fått in skrivning i läsandet.

Lärare år 2-3: Det är att barnen samlas tillsammans och att vi har en ”svenska lektion” där jag
som lärare ser att alla barn är med. Syftet är att de ska lära sig allt som de
tidigare lärde sig på den ”vanliga” svenska lektionen men nu på ett roligare
sätt. Alla barnen ser bilderna och texten i och med att det är stort. Barnen
tycker om att sitta framför boken och jobba. De blir ju duktigare och duktigare
på det jag frågar dem om.



Speciallärare: Som jag ser det så är syftet att man ska engagera barnen, att de gemensamt ska
komma i kontakt med texten och det skrivna ordet. Gemenskapen tycker jag är
den allra viktigaste och att alla barnen är med och svarar på frågor. Det är stor
spridning på läskunnigheten i klasserna. I en gemensam läsning agerar de
duktiga draghjälp åt de mindre duktiga. De mindre duktiga får då lust att lära
sig när de ser att andra kan.

Fråga 3: Hur arbetar du med storböckerna?

Förskollärare: Jag arbetar med storböckerna efter språktimmens upplägg. Först samlar jag
gruppen till en gemensam stund. Om det är en ny bok så pratar vi först om den,
tittar på bilderna och barnen får berätta vad de tror att boken kommer att handla
om. Vi  pratar om vad en bok är, vad författare är om titel, framsida och
baksida och går noga igenom detta innan läsningen börjar. Beroende på vilken
bok vi har, tar vi upp olika saker när läsningen börjar. Vi brukar pratar om
meningar och ord, stor bokstav i början på en mening och hur meningarna
slutar, högfrekventa ord som och, jag och den. Jag brukar peka på orden eller
sätta över dem med maskeringstejp så att de får gissa med hjälp av bilden, vad
det är för ord som ska stå under tejpen. De får lära sig lässtrategierna. Kan de
inte ett ord kan de gissa med hjälp av bilderna. Lässtrategierna är viktiga.

Efter den första stunden som varar mellan 15-20 minuter, är det dags för nästa
del. Barnen delas upp i 3 eller 4 grupper i vilka de jobbar självständigt med
olika saker. Har jag 4 grupper, jobbar 3 självständigt. Den fjärde gruppen
jobbar jag med. De läser samma bok som vi nyss läst fast i småboksvariant. Jag
lyssnar på dem och vi pratar om lässtrategier och ord. Vi läser varje storbok
ungefär 4 gånger vid 4 tillfällen. Sista gången brukar vi oftast dramatisera den.
Barnen får spela upp handlingen och säga korta, enkla repliker. Ibland skriver
vi också egna storböcker. Barnen tycker att det är kul och blir inspirerade att
själva skriva och läsa. De kan oftast koppla ljud och bokstav fast de inte tror
det.

Det viktigaste med hela språktimmen är slutet. Grupperna har en återsamling
och berättar vad de har gjort. Barnen berömmer och applåderar varandra. De är
stolta.

Lärare år F-1: Jag jobbar med storböckerna 2 gånger i veckan, 1 timme åt gången. För barnen
är det lagom med tid för arbetet med storböckerna. Första gången vi läser en ny
bok gör vi det ordentligt. Jag brukar ta bort ord med hjälp av tejp. Ibland har
jag tejpat över all text. Barnen har då fått hitta på en egen historia till bilderna.
Barnens historia har vi sedan jämfört med bokens riktiga. Ofta stämmer de
väldigt bra. Det går att göra massor med storböckerna. Under aktivitetsdelen är
vi indelade i smågrupper.  Jag är arbetsledare och hjälper grupperna läsa
instruktioner, samtidigt som jag sitter och lyssnar på en grupp som läser. De
andra grupperna spelar spel, läser och jobbar med bokstavspussel. På slutet
samlas barnen och pratar om vad de har gjort.

Lärare år 2-3: I den grupp med barn jag har just nu är det mest 3:or. På grund av det måste jag
ha lite svårare böcker med mycket text. När vi jobba med böckerna plockar vi



ut substantiv, adjektiv och verb. Vi har jobbat med motsatsord, rimmat,  skrivit
av texten och skrivit ett annat slut till boken. De här barnen har arbetat med
storböcker ett bra tag nu och nu börjar de tröttna på dem. Ofta är storböckerna
tjatiga. Samma sak kommer tillbaka om och om igen i texten. Det blir
förutsägbart. För att komma ifrån det här har vi använt oss av en gemensam
bild istället för storboken. Vi har även använt oss av tidningsartiklar som vi har
förstorat upp och tittat på. När vi jobbar med teman brukar barnen få göra egna
storböcker som passar till temat.

Speciallärare: Det arbetar jag inte med. Jag har inga barngrupper, jag har ju bara enskilda
barn. Ibland har det väl hänt att jag har hoppat in och haft hand om
språktimmen, men jag jobbar inte med det.

Fråga 4: Vad är lärarens roll under språktimmen?

Förskollärare: Lärarens roll är att ge lässtrategier till barnen. Det är det viktigaste. Läraren ska
visa barnen hur de kan göra om de kör fast på något ord; använda bilden som
ledtråd, gissa och försöka igen, titta på första bokstaven och försöka gissa vad
det står.  Det är också viktigt att uppmuntra, vara positiv och se till att barnen
tycker att det är kul.

Lärare år F-1: Under storboksläsningen ska läraren vara en så bra förebild som möjligt och
läsa med intonation. Under aktivitetsdelen sitter läraren med en grupp som
läser. Lärarens roll är då att vara handledare. Läraren måste också ständigt ha
koll på barnen så att de gör det de ska.

Lärare år 2-3: Jag styr arbetet med storboken och ser till att barnen är aktiva. Jag låter barnen
komma fram och peka och skriva. Under aktivitets delen får barnen jobba i
olika grupper. Jag sitter med en av dem och lyssnar när de läser. Jag frågar om
texten och låter barnen hitta svaren.

Speciallärare: En lärare ska alltid vara en förebild. Visa hur man läser, visa hur man läser
med intonationen. Överhuvudtaget att vara en förebild.

Fråga 5: Vad är barnens roll under språktimmen?

Förskollärare: De ska vara aktiva. De ska vara självständiga och ansvarsfulla då de arbetar i
de mindre grupperna. Barnen måste lära sig det fast de bara är 6 år. I början av
terminen brukar vi ta två veckor då vi lär ut rutinerna för hur man arbetar i
smågrupperna. På borden har vi skyltar som visar vad varje grupp arbetar med.
Barnen lär sig arbeta självständigt. De lär sig ta ansvar och se till att de får
något gjort på lektionen.

Lärare år F-1: Barnen ska vara med och läsa. Ju fler gånger de har läst boken desto bättre blir
de. Ibland får de vara med och peka och på så sätt öva läsriktning. Ibland är det
någon som vill vända blad. Under aktivitetsdelen har vi ett system där varje
grupp motsvarar en frukt. På tavlan står det vad varje fruktgrupp ska göra. På
så sätt kan barnen sköta sig självständigt under aktivitetsdelen medan jag
lyssnar på en grupp.



Lärare år 2-3: De är aktiva under storboksgenomgången. De ska svara på lärarens frågor.
Vidare arbetar de med uppgifter i sina grupper .

Speciallärare: Eleven ska vara deltagande.

Fråga 6: Hur uppfattar du barnens inställning till att jobba på det här sättet?

Förskollärare: De tycker att det är jätteroligt. Barnen brukar prata om det på utvärderingen.
Det märks på dem att de har roligt. Ibland kan de uppleva att någon del är lite
tråkig, men för det mesta upplever jag att de flesta barnen tycker att det är kul.

Lärare år F-1: Barnen tycker det är jättekul! Det passar årskurs 1 och 2. I de äldre klasserna
måste jobbet med språktimmen läggas upp på ett annat sätt. För 6-, 7- och 8
åringar så är det  jättebra. Sen beror det också på hur duktiga de är. Det får inte
bli tråkigt för det är då ordet ”tråktimmen” dyker upp.

Lärare år 2-3: Jag tror att de tycker att det är kul. Barnen säger ofta att det är roligt att jobba
med språktimmen. Ibland kan de kanske tycka att det är lite jobbigt med
storböckerna eftersom de är lite äldre och storböckerna är lite för lätta.

Speciallärare: Det är bara positivt. Möjligen kan barnen efter ett tag tröttna på själva texten,
speciellt de duktiga läsarna.

Fråga 7: Är det någon skillnad att jobba på det här sättet jämfört med hur man jobbade
förr?

Förskollärare: Vi hade roligt förut också. Då  jobbade vi mer med olika språklekar. Vi hade
samlingar i ring där vi satt och klappade rim och ramsor. Idag har de flesta
redan gjort det när de kommer till skolan. Det är inte roligt längre. Det är för
enkelt. Jag tycker att barnen idag är duktigare. Det lär sig läsa bättre.

Lärare år F-1: Jag har inte jobbat på något annat sätt så jag kan inte se någon skillnad. På den
andra skolan jag jobbade hade jag en 4-6. Där jobbade vi inte med
språktimmen.

Jag har en elev nu som på andra tillfällen inte kan något. En sak han kan är att
läsa storböckerna. Han lär sig storböckerna utantill men upplever det själv som
han kan läsa. Det skulle inte han uppleva om vi hade jobba på annat sätt.

Speciallärare: Jag har gjort statistiska beräkningar på gamla lästest. Jag har jämfört de
årskullar som har haft språktimmen med de som inte har haft det. Årskullarna
som har haft språktimmen läste lite snabbare och lite bättre än vad de
årskullarna som inte hade haft språktimmen gjorde. Det blev bra resultat.

Fråga 8 : Vad är din inställning till storböckerna?

Förskollärare: Jag är jättepositiv. Det är jätteroligt och så tacksamt för barnen att jobba på det
här sättet. Ibland kan det vara lite tråkigt när man har läst samma under en



längre period. Då kan det vara skönt att byta bok. Det finns för lite nya böcker.
På skolan finns rätt många men det är ändå för lite. Ska vi jobba med det här
framöver behövs nytt material. Det är inget barnen märker, men för mig kan
det vara bra med nya böcker.

Lärare år F-1: Det är jättekul. Det passar mig perfekt. Det är väldigt givande med de
pedagogiska caféerna då vi pratar om språktimmen. Jag får mycket idéer från
lärarna på de andra skolorna i kommunen.

Lärare år 2-3: Jag tycker att det är roligt för att det jag har barnen samlade framför mig och
boken. Jag kan se att alla är med. Storböckerna är en jättebra uppfinning, men
jag tycker att förlagen ska göra fler storböcker. Det finns alldeles för lite. Vi
har nästan läsa alla som finns.

Speciallärare: Jag tycker att det är jättebra. Det är en medvetenhet på ett annat sätt om vad
läsning är och vad läsning innebär. Den medvetenheten fanns inte där jag
jobbade förut.

5.4 Klassrumsobservation:

Här nedan följer min klassrumsobservation. Den är indelad efter de frågor jag ställde upp
inför observationen.

Vad gör läraren under storboksgenomgången?

Läraren börjar med att säga:
-Idag ska vi ha en ny bok, kan någon se vad den heter? Läraren låter ett barn svara och läsa
titelsidan. Sedan bläddrar hon upp första sidan. Läraren ber ett barn läsa försättssidan. Läraren
fortsätter sedan att berätta att boken är en folksaga. Hon berättar vad en folksaga är för något
och låter barnen berätta om sina erfarenheter utifrån folksagor. När läsningen börjar är det
läraren som leder läsningen i tempo, intonation och bläddringen. För nästan varje sida som
läses ställer läraren frågor om texten och bilden till barnen, som:
- Vad tror ni Eisik drömmer om?
- Varför har vakterna kungakronor på tröjan?
- Vad är ett lakan för något?
Läraren försöker också uppmärksamma barnen på frågetecken och talstreck. Hon frågar
barnen när man använder de olika tecknena och vad de heter. När läraren och barnen kommer
till sista sidan, som föreställer Eisik vid en skattkista, frågar läraren barnen vad de tror finns i
kistan. När ett barn har svarat på en fråga berömmer hon barnet med att säga bra.

Vad gör barnen under storboksgenomgången?

Barnen sitter på golvet framför storboken. När läraren frågar vad den nya boken heter svarar
en av dem och får beröm. Ett annat barn läser sedan försättssidan. När läraren berättar om
folksagor lyssnar barnen men är sen aktiva och berättar om sagor de hört. När läsningen
börjar läser de tillsammans med läraren. Det är inte alla som läser men de flesta är med i
läsningen. De som inte läser tittar på texten. När läraren ställer frågor kring bild och text



fantiserar barnen högt tillsammans. De barn som sitter närmast storboken är de barn som är
mest aktiva både i läsningen och i att svara på de frågorna som läraren ställer. Bilderna
kommenteras utan att läraren har frågat något om dem. Barnen kommer in i vilda diskussioner
om vissa bilder.

Vad gör läraren under aktivitetsdelen?

När boken är färdigläst ställer sig läraren upp men låter barnen sitta kvar på golvet. Hon
berättar vad barnen ska göra under aktivitetsdelen. Om de är osäkra så ska de bara titta på
tavlan där hon har satt upp lappar för vad varje grupp ska arbeta med. Sen låter hon barnen gå
iväg och sätta sig på sina platser. Läraren sätter sig sedan vid ett bord där man ska läsa för
läraren. Boken de ska läsa är den samma som de nyss läste som storbok; Eisiks dröm, fast nu
som småbok. Läraren låter ett barn i taget läsa högt för henne medan de andra vid bordet läser
tyst för sig själva. Hon börjar med att låta ett duktigt barn läsa. Läraren lyssnar på barnet som
läser. Om barnet läser fel eller inte kan läsa ett visst ord hjälper läraren barnet så de hamnar
rätt igen. Hon uppmuntrar regelbundet barnens läsning. Hon avslutar alla barns läsning med
att berömma. När alla vid bordet har läst färdigt uppmärksammar läraren de andra barnen på
att det är dags att plocka i ordning.

Vad gör barnen under aktivitetsdelen?

När barnen har fått sina instruktioner från läraren går de och sätter sig vid borden och börjar
att jobba. Barnen i läsgruppen läser tyst för sig själva för att träna så att de kan läsa boken bra
för läraren som sedan ska lyssna på dem. Ett barn som är duktigt får börja med att läsa för
läraren. Om barnet läser fel rättar läraren barnet så att han/hon får läsa om det som blev fel.

Vad gör läraren under utvärderingsdelen?

Läraren hjälper barnen att plocka i ordning på borden och ser till att allt material kommer på
rätt plats. Därefter ber hon varje barngrupp berätta för de andra barnen vad de har gjort under
aktivitetsdelen. Hon frågar också hur gruppen tycker att arbetet fungerat och berömmer
grupperna om de anser att de har jobbat bra. Är det något som inte har gått bra frågar hon
varför och ger råd. När alla grupper har fått berätta vad de gjort är lektionen slut och det är
dags för eleverna att gå hem för dagen.

Vad gör barnen under utvärderingsdelen?

Barnen hjälper till och plockar undan. De sätter sig sen på sina platser. Därefter får varje
grupp berätta vad de har gjort under aktivitetsdelen. Barnen har spelat memory, läst med
läraren, jobbat med arbetsblad, och läst och pusslat. Barnen berättar också hur det har fungerat
i gruppen. En grupp med barn har haft problem och får råd från läraren hur de kan göra till
nästa gång för att få det att fungera bättre.



6. RESULTAT DISKUSSION

I det här avsnittet redovisar och sammanfattar jag de resultat som kommit fram i intervjuerna
och i observationen. Jag ser om mina frågeställningar har blivit besvarade. Jag kommer också
att jämföra intervjuerna med förskolläraren, lärarna och specialpedagogen och se om de har
samma uppfattningar om storboksmetodiken eller om de skiljer sig. Jag kommer att följa den
ordning resultaten redovisats i.

Min intervjustudie inleddes med projektledaren för läsinlärningsprojektet i kommunen. I
intervjun fick jag fram bakgrunden till projektet och vad syftet med projektet var. Bakgrunden
var att man länge hade haft en gemensam syn på läsinlärning i kommunstaden. När man sedan
kom med i ett europeiskt nätverk startades projektet. Varför de valde att starta det var för att
de länge hade sett att svenska barn blev sämre på att läsa och skriva. I kommunstaden var det
många som hoppade av gymnasiet och det var få som sökte till högskolan. Syftet med
projektet är därför att se till att alla barnen når de nationella målen i svenska. Jag fick också
reda på hur projektet är uppbyggt med Språktimmen, Reading Recovery och Better Reading
Partnership. Därmed fick jag svar på mina första frågeställningar som är:

• Varför väljer en kommun att starta ett läsprojektet?
• Hur är projektet uppbyggt?

De frågeställningar som handlade om storböckerna är de centrala i mitt arbete och har därför
fått störst plats. Mina frågeställningar på det området är:

• Vad är en storbok?
• Vad är syftet med storböckerna?
• Hur arbetar lärarna med storböckerna?

För att få svar på dem har jag gjort intervjuer med en storboksutbildare inom projektet, med
en förskollärare, med två lärare och med en specialpedagog.

Genom intervjun med storboksutbildaren ville jag få en grundläggande förståelse för
storböcker. Hon började berätta om hur hon kom i kontakt med dem och hur intresset  för dem
startats i kommunen. Därefter berättade hon vad barnen förväntades lära sig när de arbetade
med storboken. Hon menade att barnen ska lära sig samma saker som i den ”vanliga”
undervisningen men på ett mer sammanhängande och roligt sätt. Storböckerna ska locka till
inlärning där annat vanligt läsmaterial har gått bet och fått stå i skymundan för datorer och
TV. Hon  fortsatte i intervjun att berätta om hur de jobbar med storböckerna i kommunen.
Idéen bakom arbetet med dem har de hämtat ifrån England. I England arbetar de med
storböckerna i något som kallas ”The literacy hour”. På svenska, Språktimmen. Språktimmen
är uppdelad i 3 olika pass. Först läses storboken tillsammans. Därefter lyssnar läraren på
eleverna när de läser och sist utvärderas dagens arbete.

Detta sätt att arbeta med storboken har likheter med det sättet Maj Björk och Caroline Liberg
beskriver i litteraturgenomgången under, Hur arbetar man med storböcker?

På frågan om storboksutbildaren hade sätt någon skillnad på de barn som använt sig av
storboken som läsinlärningsmaterial jämfört med de som inte hade gjort det svarade hon att
det var svårt att se någon skillnad eftersom det bara hade gått 2 år på projektet ännu.



I intervjuerna med förskolläraren, de två lärarna och med specialpedagogen hoppades jag få
ingående och personliga svar på arbetet kring storböckerna. Eftersom jag ställde samma
frågor till dem, har jag valt att jämföra resultaten av deras svar och se om de har lika
uppfattningar kring arbetet med storböckerna.

Fråga 1: Hur kom du i kontakt med storböcker?

Förskolläraren, F-1 läraren och specialpedagogen hade inte tidigare jobbat med storböckerna
utan hade kommit i kontakt med dem i och med läsprojektet. F-1 läraren hade sett storböcker
under sin lärarutbildning. Läraren som jobbade med en 2-3, hade tidigare arbetat med
storböckerna och det var därför inget nytt fenomen för henne.

Fråga 2: Vad är syftet med storböckerna och språktimmen?

På denna fråga svarade de alla nästan likadant. Det tog alla fasta på den gemensamma
inlärningen, att barnen tillsammans upptäckte boken och texten. För förskolläraren var det
viktigt att barnen skulle tycka det var roligt. F-1 läraren ansåg att syftet var att barnen lärde
sig läsa. Läraren för 2-3:an ansåg att syftet var det samma som under en vanlig svenska
lektion. Specialpedagogen ansåg tillslut att det viktiga var att engagera barnen i texten.

Fråga 3: Hur arbetar du med storböckerna?

Förskolläraren och de båda lärarna arbetade utifrån samma upplägg, det vill säga de följde
språktimmens uppbyggnad med den gemensamma läsningen, den självständiga delen och med
utvärderingen. Innehållet i varje del kunde däremot variera lite. Specialpedagogen arbetade
inte med storböckerna i den meningen eftersom hon inte hade någon klass att undervisa i.

Fråga 4: Vad är lärarens roll under språktimmen?

Förskolläraren menade att läraren under språktimmen ska vara den som ger barnen
lässtrategierna. Hon ska uppmuntra och se till att hålla en positiv stämning i klassen.
F-1 läraren och specialpedagogen ansåg att lärarens roll var att fungera som förebild för
barnen. 2-3 läraren menade att lärarens roll var att styra arbetet med storboken framåt. Se till
att skapa meningsfulla uppgifter.

Fråga 5: Vad är elevens roll under språktimmen?

Alla var överens om att deras roll under språktimmen var att vara aktiva. Förskolläraren lade
in mer i elevernas roll och menade att de även skulle vara självständiga och ansvarsfulla.

Fråga 6: Hur uppfattar du elevernas inställning till att jobba på det här sättet?

Alla var överens om att eleverna tyckte att det var ett väldigt roligt sätt att jobba på. Både
förskolläraren och F-1 läraren trodde att eleverna tyckte att det var jätteroligt! Dock
reserverade sig också F-1 läraren, 2-3 läraren och specialpedagogen med att säga att de



duktigare eleverna lätt tröttnade på de enkla storböckerna. Det passade eleverna upp till år 2,
sen blev det tråkigt menade F-1 läraren.

Fråga 7: Har du sett någon skillnad på att jobba på det här sättet jämfört med hur man
jobbade förr?

Förskolläraren tyckete att hon såg att barn hade blivit duktigare på att lära sig läsa och skriva
sen man börjat med språktimmen. F-1 läraren hade bara jobbat i en äldre klass tidigare och
hade därför svårt att jämföra. Specialläraren däremot hade gjort statistiska beräkningar på
gamla lästest och jämfört dem med test gjorda på barn som använt sig av storböcker. Hon
hade kommit fram till att man överlag kunde se att de barn som använt sig av storböcker som
läsinlärningsmetod var bättre på att läsa än de barn som inte hade använt sig av storböckerna
som läsinlärningsmetod. När jag gjorde den här intervjun blev det så att denna fråga på något
sätt föll bort när jag intervjuade läraren i år 2-3. Därför svarade hon inte på denna fråga.

Fråga 8 : Vad är din inställning till storböckerna?

Alla var väldigt positiva till storböckerna som läsinlärningsmetod. Det enda som
förskolläraren och 2-3 läraren påpekade var att det finns för få storböcker. Förlagen borde
göra fler.

Sammanfattar man intervjuerna med förskolläraren, lärarna och med specialpedagogen kan
man säga att deras uppfattning om storböcker är väldigt likartad.

För att med egna ögon se hur lärarna och eleverna jobbade med storboken i läsundervisningen
valde jag att göra en klassrumsobservation. Jag ville se vad läraren gjorde under lektionen och
jag ville se vad eleverna gjorde. För att sammanfatta observationen kan jag säga att läraren
läste med klassen, visade på ett läsbeteende, förde samtal kring texten, uppmuntrade och
lyssnade på eleverna. Eleverna i sin tur var aktiva i läsningen och i den självständiga fasen.

Utifrån resultatdelen och min litteraturgenomgång anser jag att jag har fått svar på alla mina
frågeställningar om storböckerna. Jag har fått reda på vad en storbok är för något via
litteraturen och via observationen. Jag har fått svar på varför storböcker används utifrån
intervjun med storboksutbildaren. Jag har fått svar på hur lärarna arbetar med storböckerna
utifrån litteraturen, intervjun med storboksutbildaren, intervjuerna med förskolläraren, lärarna
och specialpedagogen samt från min observation.



7. DISKUSSION

Här nedan följer min avslutande diskussion. Läsaren får möta mina tankar och mina slutsatser
av arbetet.

Läsinlärningsprojektet i den kommunen som jag studerat, är ett väldigt stort och omfattande
projekt. Det har inte gällt att bara få en skola att se på läsinlärning på ett visst sätt. Det har
gällt alla skolor i kommunen. För att få igenom ett sådant här projekt krävs ett stort
engagemang från alla inblandade vilket projektledaren också påpekar. Det är nu ett år kvar på
projektet och frågan är väl om det synsätt som projektledaren och flera med henne har försökt
sprida kommer att leva kvar på skolorna eller om det kommer ersättas av någon annan
metodik. Jag kan ibland känna att metoder inom skolan kommer och går. En sak som är säker
är i alla fall att just nu är den Nya Zeeländska metodiken modern i den här kommunen.

Jag tycker att det är bra att det i en kommun satsas på läsutveckling så pass mycket som det
har gjorts i den här. Att vi kan läsa är en förutsättning för att fungera i dagens samhälle. I den
här kommun har de inte bara gått in för att hjälpa till med den första läsundervisningen, de har
även gått in för att följa upp och hjälpa barnen som ännu inte kan läsa efter ett år i skolan. De
har också siktat in sig på de barn som redan kan läsa, men som behöver mer träning i det för
att utvecklas till fullgoda läsare. Att sen de tre delarna i läsprojektet går hand i hand gör ju att
det bildas en röd tråd genom arbetet med läsutvecklingen. Det tror jag är bra. Hade det bestått
av tre delar grundade på olika synsätt hade det nog bara skapat förvirring hos barnen. Den
röda tråden i kommunens läsinlärningsprojekt tycker jag visar på en väl genomtänkt
läsinlärningsstrategi.

Något som ständigt betonats i hela läsprojektet är att det ska vara lustfylld och meningsfull att
lära sig. Barnen ska tycka att det är roligt att lära sig och de ska göra det på den nivå de själva
befinner sig. I litteraturgenomgången fick läsaren bekanta sig med flera forskare som menade
att läsning i första hand måste vara meningsfull när barn lär sig läsa. Enligt forskarna lär sig
barn att läsa bäst om de får lära sig det i ett meningsfullt sammanhang och om de böcker de
läser är meningsfulla. Den svenska läsforskaren Ulrika Leimar har till och med skapat ett
arbetsätt för att se till att meningsfullheten betonas i läs- och skrivundervisningen.

Det lustfyllda och det meningsfulla betonas även i  Lpo-94. Under rubriken, I skolans
värdegrund och uppgifter, kan följande läsas:

Skolan skall sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja
och lust att lära. (Lpo –94, s.8)

Vidare kan man under Mål och riktlinjer finna:

Skolan skall sträva efter att varje elev
• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära

Alla som arbetar i skolan skall
• Samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. (Lpo –94, s.12)

Med det anser jag att projektet har gott stöd ifrån både läsforskare och ifrån Lpo-94.



I det här arbetet har jag främst fokuserat på att få fram information om storboken som
läsinlärningsmetod. Mina förhoppningar var att jag skulle hitta ett sätt att jobba med
läsinlärningen som var inspirerande både för mig och för mina elever.

I och med mitt arbete tycker jag att jag har funnit ett inspirerande och välfungerande sätt att
arbeta med läsinlärningen. Språktimmens uppbyggnad gör att all ”gammal svenskunder-
visning” får plats inom en rolig och meningsfull ram. De som jag har intervjuat, som har
jobbat med storböcker, har alla sagt att det är ett väldigt roligt, annorlunda och spännande sätt
att arbeta med läsinlärningen på. (se fråga 8 Intervju med en förskollärare, två lärare och en
specialpedagog) De har också trott att eleverna är väldigt positiva till det här sättet att arbeta.
Specialpedagogen hade gjort undersökningar som visade att de barn som hade arbetat med
storboken som läsinlärningsmetod kunde läsa bättre än vad de barn som inte hade använt sig
av storboken som läsinlärningsmetod kunde. Allt detta talar ju för att storböcker är ett väldigt
bra sätt att lära barn läsa på.

Något som däremot kom fram som negativt i intervjuerna var att storböckerna kunde bli lite
långtråkigt för de äldre barnen som redan kunde läsa. Eftersom storböckerna i första hand är
till för de barn som ska lära sig läsa och håller på att bli läsare tycker jag att det skulle vara
bra att släppa de barn som redan kan läsa, på ”vanliga” böcker. Det skulle nog inspirera dem
mer än vad en storbok gör. Det är ju inte meningen att barn som redan är duktig läsare ska
sitta med och läsa om giraffen som hälsar på grisen, som hälsar på tigern, som hälsar på geten
osv. Det anser inte jag stimulerar någon läslust. En annan sak som kom fram som negativ var
bristen på storböcker. Förlagen får kanske inte in så mycket beställningar på dem så att det
anses som en prioritet. Kanske är metoden för ny i Sverige och för få har upptäckt dess
användbarhet.

Trots dessa negativa påpekande tror jag att storböckerna är en bra läsinlärningsmetod. Den
stimulerar barnen att läsa även om de inte kan. Den är meningsfull och lustfyllde. Meningsfull
för att de är anpassade till barnen och deras omvärld. Lustfylld för att de tillsammans kan
uppleva en text och se att de kan läsa. Jag tror att storboksmetoden passar de yngre barnen
alldeles utmärkt. Äldre barn som redan kan läsa kan också ha viss glädje av dem men inte i
samma utsträckning som de yngre barnen. Metoden är ju till för att lära barn läsa, inte lära
redan läsande barn läsa.

Slutligen skulle jag vilja säga att det har varit mycket intressant och givande att genomföra det
här arbetet. Med arbetet har jag fått en djupare inblick i den första läsinlärningen och på de
sätt den kan bedrivas. Jag har fått träffa människor som brinner för sina idéer och för sitt sätt
att se på läsinlärning. Jag har fått positivt bemötande överallt jag kommit, och jag har fått svar
på allt som jag undrat. Hela studien har bedrivits i en positiv anda även om det förekommit en
viss tidspress.

7.1 Vidare forskning

Det finns mycket att gå vidare på i det här arbetet. Snart har de 3 år gått som projektet är
avsatt för. Det vore då intressant att göra en utvärdering av projektet och se om de fanns några
klara och positiva resultat av det arbete som genomfört i kommunen.



Ett annat sätt att gå vidare med det här vore att studera Englands nationella satsning på läs-
och skrivinlärningen. Varför har de valt att satsa på ett nationellt läs- och skrivinlärnings-
projekt? Vad har de gjort för satsningar i England? I samma veva skulle det vara intressant att
titta på Nya Zeelands sätt att se på läs- och skrivinlärningen. Vad är det som är så bra med
deras sätt att jobba med tidig läsinlärning?

Det skulle också kunna gå att spinna vidare på själva storboken. Eftersom det i mina
intervjuer kom fram att det fanns för lite storböcker att tillgå från förlagen, så skulle det vara
kul att kunna göra en egen; författa en storbok och illustrera bilder till den.
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Bilaga 1.

Frågor till projektledaren

• Berätta om din bakgrund, - utbildning och arbete.

• Varför startades läsprojektet?

• Vad är syftet med projektet?

• Hur är det uppbyggt?

• Har ni sett något resultat utifrån ert arbete med projektet?
Om så, vad?

Följdfråga: Kommer kommunen att fortsätta projektet efter de här 3 åren?



Bilaga 2.

Frågor till storboksutbildaren

• Hur kom du i kontakt med storböckerna?

• Vad förväntas barnen lära sig utifrån storböckerna?

• Hur arbetar kommunen med storböckerna?

• Hur är storböckerna uppbyggda?

• När börjar man med storböcker?

• Kan du se någon skillnad på de elever som använt sig av storboken som
läsinlärningsmetod och de som inte har gjort det?

Om ja, vad är skillnaden?



Bilaga 3.

Frågor till lärare som arbetar med storböckerna

• Hur kom du i kontakt med storböckerna och språktimmen

• Vad är syftet med storböckerna och språktimmen

• Hur arbetar du med storböckerna och språktimmen

• Vad är lärarens roll?

• Vad är elevens roll?

• Hur uppfattar du elevernas inställning till att jobba med storböckerna och
språktimmen

• Kan du se någon skillnad på de elever som använt sig av storboken som
läsinlärningsmetod och de som inte har gjort det?

• Vad är din inställning till att arbeta med storböckerna?



Bilaga 4.

Klassrumsobservations underlag:

Vad gör läraren under storboksgenomgången?

Vad gör läraren under aktivitetsdelen?

Vad gör läraren under utvärderingsdelen?

Vad gör barnen under storboksgenomgången?

Vad gör barnen under aktivitetsdelen?

Vad gör barnen under utvärderingsdelen?




