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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur ett antal pedagoger förhåller sig till storboken som ett 

pedagogiskt verktyg vid barns läsinlärning i skolan. För att besvara syftet med tillhörande

frågeställningar intervjuades tre specialpedagoger samt fyra grundskolelärare. Intervju som metod 

valdes för att lättast kunna redogöra för pedagogernas förhållningssätt till metoden. 

    Studiens resultat kan sammanfattas med att både lärare och specialpedagoger är positiva till 

storboken som ett pedagogiskt redskap för läsinlärning. Ett centralt resonemang som 

uppmärksammades i studien var att storboken möjliggör en gemensam läsupplevelse. Sambandet 

mellan läsinlärning och självkänsla visade sig vara starkt utifrån de intervjuades uppfattningar om 

barns tidiga läsinlärning. Arbetssättet som de intervjuade lärarna och specialpedagogerna beskrev, 

stämde väl överens med de forskningsresultat vi tagit del av. En central tankegång som 

uppmärksammades i denna studie var att åsikterna om storboken kan stå som ensam metod vid 

läsinlärning varierade mellan lärarnas respektive specialpedagogernas uppfattningar. 

Specialpedagogerna antydde en mer positiv inställning till storboken som ensam metod vid barns 

läsinlärning. 

Nyckelord: storboken, fonologisk medvetenhet, läsinlärning, helordsmetod, ljudmetod, 

sociokognitivt perspektiv, socialinteraktionistiskt perspektiv, självbild, läsförståelse, lässtrategier, 

gemensamt läsande, läs- och skrivsvårigheter.  
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1 Inledning

Vi som genomfört denna studie läser till lärare för grundskolans tidigare år och har båda två valt 

svenska som vår inriktning. Intresset för barns tidiga läsning har vuxit fram under hela vår 

lärarutbildning och det är framförallt under våra kurser i svenska vi förstått hur viktig den tidiga 

läsinlärningen är. Intresset för barns läsinlärning har vuxit sig starkare ju fler erfarenheter vi har 

fått. Under våra VFU-perioder har vi sett vilka svårigheter de barn som inte blivit introducerade i 

skriftspråket kan få. Enligt oss utgör läsinlärning det centrala under barnens första skolår och vi 

ser det som att läsning är integrerat i hela skolans verksamhet och i all undervisning. Vi har 

förstått vilket enormt ansvar alla lågstadielärare och specialpedagoger har för att engagera och 

inspirera barn att själva vilja lära sig att läsa. 

   Under vår utbildning har vi mött ett stort antal metoder för läsinlärning och vi har uppfattat att 

en givande metod är av stor betydelse för barns läsning. Vi var intresserade av att skriva en 

uppsats där syftet var att lyfta och analysera en av dessa metoder för tidig läsinlärning. Med alla 

tekniska hjälpmedel som idag växer sig allt starkare anser vi att det är viktigt för en pedagog att ha 

kunskap om givande metoder för läsinlärning. Storboken som metod för tidig läsinlärning 

fångade vårt intresse under kursen Språk och matematik A där vi behandlade metoden under en 

föreläsning. Arbetssättet med storböcker där eleverna blev aktivt involverade i processen

inspirerade oss och vi upplevde att det innebär något helt annat än den formella 

färdighetsträningen som vi växt upp med där en bokstav i taget lärdes in. Vi började förstå att 

läsning handlar om så mycket mer än just den formella träningen. Läsning handlar om att se en 

mening med det man läser och en förmåga att knyta an till sina egna erfarenheter. 

  Avsnitten bakgrund, litteraturöversikt, syfte & frågeställningar samt metod i vår studie har 

skrivits gemensamt. Våra självständiga insatser under arbetet visas på så sätt att Lovisa har utfört 

samtliga intervjuer med specialpedagogerna medan Isabelle utfört samtliga intervjuer med lärarna. 

I analysen har en tydlig uppdelning gjorts mellan Lovisas samt Isabelles arbetsinsats där Lovisa 

analyserat de insamlade data utifrån intervjuerna med specialpedagogerna och Isabelle har 

ansvarat för analys av lärarnas åsikter. Diskussionen har sedan skrivits tillsammans med grund i 

viktiga beröringspunkter som kommit upp under analysen. Även konklusionen har skrivits 

tillsammans.
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2 Bakgrund

Bakgrunden är uppdelad i ett antal huvudteman som behandlar de centrala delarna inom denna 

studie. Dessa teman är läsinlärning, metoder för läsinlärning där vi berör läsförståelse & lässtrategier, 

LTG – metoden, högläsning och gemensamt läsande samt avslutningsvis storboken.

2.1 Läsinlärning 

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna bidra med egna idéer, åsikter och 

tankar samt att kunna delta i det demokratiska samhälle vi lever i. Läsning är ett sätt att 

kommunicera med varandra och utgör en stor del av skolans verksamhet (Gustafsson & Rosén,

2006, s. 32).

I en effektiv läsundervisning läggs tonvikten på läsglädjen och på att eleverna får använda 

texter av många olika slag (Bonnier utbildning, 2001, s. 8). Läsinlärning sker under skolans 

tidigare år men även i hemmet som ett förberedande stadie inför skolstarten. Det har visat sig att 

elever som har påbörjat olika läsaktiviteter redan innan skolstart kan ha utvecklat en större 

fonologisk medvetenhet samt ordförråd (Gustafsson & Rosén, 2006, s. 32). ”Läsandet öppnar 

många världar – spännande, intressanta, underbara, irriterande, faktiska eller fantastiska” (Bonnier 

utbildning, 2001, s. 7).

Vissa barn får inte samma möjligheter att utveckla sin läsförmåga innan skolstart som andra. 

Studier har visat att barn som inte får böcker lästa för sig hemma eller som inte introducerats till 

skriftligt material kan riskera att utveckla läs- och skrivsvårigheter i skolan. Detta visar hur viktig 

och stor del läsning och skrivning har för barns utveckling (Björk & Liberg, 1996, s. 12). 

      I den traditionella läs- och skrivundervisningen pekas det ut en slutpunkt för vad det innebär 

att kunna läsa och skriva (Liberg, 2006, s. 135). När barnet har nått en viss kunskap inom den 

grammatiska delen av läs- och skrivinlärningen behövs det ingen ytterligare läs- och 

skrivundervisning. I och med den tidpunkten ska barnet kunna läsa och skriva om allt som 

kommer i hens väg. Fokus inom den traditionella läs– och skrivundervisningen är barnets 

fonologiska förmåga (Ibid., s. 135). 

2.2 Metoder för läsinlärning

Under 1970-talet startade en stor läsdebatt som handlade om vilken metod som var lämpligast för 

den första läsinlärningen i skolan. Debatten handlade om man i nybörjarundervisningen ska starta 

med språket som ett sätt att kommunicera eller i avkodning och ljudning. I Sverige gick denna 

debatt under namnet Läskriget (Hedström, 2009, s. 12).
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      Lundberg (2010, s. 104) har kommit fram till att det inte finns någon given metod för 

läsinlärning. Han hävdar att ingen metod kan betraktas isolerad. Vilken metod som fungerar bäst 

i ett visst sammanhang beror på hur läraren är, vilken hållning hen har till sin uppgift och till 

barnen, hur lång erfarenhet hen har etc. Det handlar även om vilka elever som arbetar med 

metoden och vilken nivå de befinner sig i utvecklingen. Denna typ av samspel gör det svårt att 

jämföra metoder och tala om dem i allmänna termer.

     I läsundervisning bör dock alltid någon typ av högläsning, gemensamt läsande och skrivande, 

vägledd läsning samt självständig läsning ingå. Alla dessa metoder ger läraren unika möjligheter 

att hjälpa eleverna att utvecklas som självsäkra och kompetenta läsare och att uppmuntra dem att 

själva ta ansvar för inlärningen (Bonnier utbildning, 2001, s. 67). När läraren väljer metod för 

läsundervisningen bör den ta specifik hänsyn till elevernas kunskaper och egenskaper, 

egenskaperna hos de valda texterna och syftet med läsningen (Ibid., s. 68). 

    Läsförståelse är ett område som är mycket svårt att undervisa i. Detta menar Mats Myrberg 

(2009, s. 112) och påpekar att en duktig lärare ska kunna se vilka läsförståelsestrategier eleverna 

använder sig av. Han berättar vidare att det inte bara är viktigt att läsa högt för barnen, utan att 

också resonera kring det som läses.

    En av grundstenarna i den så kallade Kiwimetoden är högläsning där så kallade storböcker kan 

användas, detta är stora böcker som används vid gemensam läsning. Högläsningen lägger sedan 

grunden för ett effektivt textsamtal kring boken som lästs. Eleverna introduceras till sin läs- och 

skrivkarriär genom dessa samtal kring storboken (Hedström, 2009, s. 164). 

2.2.1 Läsförståelse & lässtrategier

Westlund (2009, s. 41) förklarar god läsförståelse som ”att både kunna läsa som avkoppling och 

att läsa med kritisk urskiljning och kunna inhämta information ur olika slags texter” (Westlund, 

2009, s. 41). Hon menar att huvudsaken inte är vilka texter elever möter, utan att de behöver 

utveckla en förmåga att förstå och tolka vad de läser. Elever behöver använda sin egen tidigare 

kunskap, men även kunna ta till sig ny kunskap i texterna och därmed dra slutsatser. Detta är nära 

sammankopplat med att kunna göra inferenser och läsa mellan raderna (Ibid., s. 41). Westlund 

(2009, s. 104) betonar att före skolstarten har utvecklingen av barns språkförståelse en avgörande 

betydelse för senare läsförståelse. Hon beskriver mentala bilder som en form av inferenser. Detta 

innebär att läsaren kan fånga upp den underliggande meningen i texten. Dessa inre bilder är 

beroende av kultur, bakgrundskunskap och erfarenhet. En del av lärarens jobb är att aktivera 

barnens mentala bilder och därmed öka förståelsen av texten (Ibid., s. 104). 
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2.2.2 LTG – Läsning på talets grund

Förr fokuserade läslärorna mer på den tekniska avkodningen än läsförståelsen och hade ingen 

tydlig koppling till barnets egna erfarenheter eller vardag. De sattes inte in i meningsfulla 

sammanhang och innehöll många ord som kunde vara främmande för barnen. I slutet av 1960-

talet utvecklade Leimar en ny metod kallad LTG-läsning på talets grund som en reaktion på dåtidens 

läsläror. Hon ansåg att det personliga och självständiga tänkandet liksom skapandet hos barn 

kunde hämmas av läslärorna på grund av att de inte byggde på barnets egna ordförråd och språk.  

Leimar menade att det är i gemensamma upplevelser som barn utvecklar sin språkliga förmåga 

och det är genom dialogen undervisningen ska ta sin form (Fridolfsson, 2008, s. 94).

LTG-metoden syftar till att ge barn en språklig medvetenhet och att upptäcka olika begrepps 

användbarhet. Det är genom dikteringar och en tydlig lärogång som undervisningen sker. 

Dikteringen sker genom fem faser och den första är samtalsfasen. Via en gemensam upplevelse 

som till exempel ett studiebesök kan barnet bygga upp sitt ordförråd. Den andra fasen är 

dikteringsfasen som syftar till att eleven skall lära sig kopplingen mellan ljud och tecken. Med 

samtalsfasen som grund skriver läraren tillsammans med eleverna en gemensam text där läraren 

ljudar varje ljud högt medan hon skriver ner vad de kommit fram till. Som följd av detta läser 

eleverna texten i kör och arbetar sedan med de olika bokstäverna, enskilda ord och hela meningar 

i den såkallade laborationsfasen. I den fjärde fasen, återläsningsfasen, får varje elev ett ord de ska hitta i 

den gemensamma dikteringen som de därefter får arbeta individuellt med. Läraren kontrollerar 

vilka ord eleverna kan och klarar av att läsa och dessa ord samlas in i en ordsamlingslåda. 

Efterbehandlingsfasen är den sista av de fem faserna och där arbetar varje elev med sina ordkort som 

förvarades i ordsamlingslådan (Fridolfsson, 2008, s.95). Leimar påpekar också att det är viktigt att 

barnen inte bara lär sig ordbilder utan också lär sig det syntetiska, att kunna ljuda samman ord 

och förstå kopplingen mellan ljud och tecken (Ibid., s. 96).

2.2.3 Högläsning

Westlund (2009, s. 107) skriver att högläsning utvecklar elevernas ordförråd och leder till att de 

förhoppningsvis blir motiverade att själva vilja läsa. När läraren läser högt för eleverna kan många 

av de lässtrategierna eleverna ska använda på sin egen läsning, praktiseras under högläsningen.

     En god högläsare utmärks av att hen bygger upp en förförståelse med barnet före läsningen, 

knyter ihop textens innehåll med barnets erfarenheter, sammanfattar berättelsen, låter barnet 

ställa frågor samt att hen ställer frågor som kräver eftertanke för barnet (Westlund, 2009, s. 141).      

     Westlund (2009, s.141) påpekar att barnet ofta uppskattar att få höra samma berättelse flera 

gånger. Forskning har visat att detta är ett effektivt verktyg i pedagogisk högläsning. Det kan vara 

bra att börja med en så kallad ”bildpromenad”. En bildpromenad innebär fokus på 

illustrationerna i boken. Barnen kan då få reflektera över vad de tror boken ska handla om och 
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därmed även öka deras ordförråd. Att ställa dessa hypoteser på innehållet påverkar senare 

läsförståelsen.

2.2.4 Gemensamt läsande

En gemensam läsning av böcker kan väcka intresse för barns läsande och skrivande. Det väcker 

inte bara intresset för att läsa utan det ger också kunskap om hur man beter sig som läsare och 

vad läsande egentligen innebär (Liberg, 2006, s. 37). Dessa stunder kan med fördel hela tiden 

realteras till barnet och den värld barnet lever i genom frågor om text och bild. Barnet bekantar 

sig med textinnehållet och får fundera över motiv, känslor och relationer som ligger i textens 

handling. Barnet kopplar texten till sina egna erfarenheter, undersöker bildspråket och utsätter 

det lästa för kritisk granskning (Ibid., s. 40). Ju äldre barnen blir kan de få vara med om samtal 

där mer och mer situationsoberoende språk används. Dessa samtal leder till att barnet ofta får en 

god fortsatt läsutveckling (Ibid., s. 41). Det är i första hand inte det faktum att den vuxne läser för 

barnet som stödjer barns läsutveckling. Det är samtalet kring texten som är det mest 

betydelsefulla. Barnen behöver integrera med den som läser för dem för att utveckla idéer, 

ifrågasätta sin egen tolkning och koppla sina tankar till tidigare erfarenheter (Ibid., s. 42).

2.3 Storboken 

Idén med storböcker kommer ifrån Nya Zeeland där storböcker på många skolor ingår som en 

självklar del i barnens läsinlärning. Storböckerna har en berättelse som väcker intresse och en 

enkel text som är lätt för barnen att memorera. Bilderna i storböckerna förstärker textens 

budskap (Lundberg, 1997, s. 6). Syftet med att använda sig av storböcker i läsundervisningen är 

för att skapa motivation och intresse för läsning hos eleverna, stimulera språket och utveckla 

förmågor som att tala, lyssna och läsa i gemenskap med andra. Barn lär sig lättare att läsa om de 

ser att läsning är användbart i olika sammanhang. Detta ska i sin tur bidra till att skapa 

uppmuntran till läsning (Ibid., s. 6).

Storbokens format är i A3 och är större än vanliga läseböcker. Böckerna kan innehålla både 

mer eller mindre text och vara i olika genrer men lika för alla storböcker är att de innehåller 

illustrationer som har till syfte att stärka bokens handling. Det finns storböcker för olika åldrar 

men de används främst i de tidigare åldrarna vid den första läsinlärningen. 

Det stora formatet kan skapa möjligheter för en större grupp av elever att kunna delta aktivt i 

undervisningen med denna. Alla kan på så sätt se texten och följa med i berättelsen. Ofta finns 

dessa storböcker även i ett mindre format, så kallade småböcker eller lillböcker. De mindre 

böckerna är i formatet A5 och kan användas efter den gemensamma läsningen av storboken då 

barnen själva kan få testa att ”läsa” samma bok som under högläsningen fast i ett mindre format 

(Lundberg, 1997, s. 2). 
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    Lundberg (1997, s. 3) betonar också vilka fördelar som finns med storböcker och hur dessa 

kan underlätta för elevers läsutveckling. Genom gemensam läsning med storböcker kan eleverna 

utveckla ett större ordförråd, få erfarenhet av världen och utveckla en positiv inställning till 

läsning. Hon menar också att eleverna lär sig bäst i olika meningsfulla sammanhang och om 

eleverna kan koppla läsningen till något användbart lär de sig fortare.

Arbetet med storböcker kan ske på flera olika sätt och ett vanligt alternativ är att läraren först 

visar storbokens illustrationer för eleverna. Läraren ”gömmer” texten för eleverna och de får 

utifrån bokens illustrationer en chans att hitta på egna berättelser och tillsammans skapa en möjlig 

text till bilderna. När läraren och eleverna känner sig nöjda med sin berättelse får eleverna se 

storbokens ordinarie text. I denna fas får klassen läsa den ”riktiga” texten och de får möjlighet att 

prata om denna berättelse och jämföra med sin egen tolkning. Eleverna pratar tillsammans med 

läraren om textens uppbyggnad och mönster samt olika bokstäver som eleverna känner till. När 

hela klassen gått igenom storboken kan eleverna arbeta vidare med de så kallade lillböckerna eller 

småböckerna som är en exakt kopia av den lästa storboken fast i ett mindre format (Lundberg, 

1997 s. 6).

I boken Vägar in i skriftspråket presenterar Maj Björk & Caroline Liberg (1996, s. 47) tre faser 

för läsundervisning i skolan. Den första fasen kallas för upptäckarfasen och har till syfte att 

introducera samt presentera texten och ge eleverna en förförståelse och skapa intresse. Fasen går 

ut på att eleverna läser och tittar på bilderna i storboken tillsammans med läraren. Därefter 

analyserar eleverna och läraren gemensamt storboken i den så kallade utforskarfasen. Syftet är här 

att hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan ljud och ord och att ljuda de olika bokstäverna. I 

denna fas är tanken att eleverna ska börja se mönster i språket och bli uppmärksamma på att 

olika bokstäver kan återkomma i flera ord (Ibid., s.47). Den sista fasen är den självständiga fasen

och det är här lillboken används. Det är nu eleverna får prova på att läsa på egen hand både 

självständigt och i mindre grupper. Elever som fortfarande är lite osäkra på läsningen kan ta hjälp 

av bilderna och de elever som mer eller mindre har kommit underfund med skriftspråkets 

mönster kan här fortsätta att utveckla sin läsförmåga (Ibid., s. 47). 

   Denna studies syfte är att undersöka hur några lågstadielärare och specialpedagoger förhåller 

sig till storboken som en metod vid läsinlärning.
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3 Litteraturöversikt

3.1 Tidigare forskning

Detta avsnitt kommer behandla tidigare forskning om de centrala delar denna studie framhåller 

att presentera. Vi upptäckte att det var svårt att hitta tidigare forskning specifikt om storboken 

och valde därför att leta forskning om närliggande aspekter som storboken utgör. 

Avsnittet är uppdelat i följande teman: olika perspektiv på tidig läsinlärning där vi berör ett 

individualpsykologiskt perspektiv, ett socialinteraktionistiskt perspektiv och ett sociokognitivt & 

sociokulturellt perspektiv på läsinlärning, teorier om hur barn lär sig att läsa där vi skriver om läskriget 

och fonologisk medvetenhet, läs – och skrivsvårigheter där vi behandlar kopplingen mellan 

läsinlärning och självkänsla, samt storboken som metod för läsinlärning.

3.1.1 Olika perspektiv på tidig läsinlärning

Individualpsykologiskt perspektiv

I boken Hur barn lär sig läsa och skriva berör Liberg (2006, s. 15) tidigare forskning om läs- och 

skrivlärande. Huvudfrågorna inom pedagogisk och psykologisk tidigare läsforskning har varit: 

”Hur lärs läsning ut på bästa sätt?”, ”Hur bearbetar läsaren en text?” och ”Vilka strategier 

använder en läsare?”. Hon betonar även att forskningen har tagit utgångspunkt i ett 

individualpsykologiskt perspektiv som handlar om hur individen lär sig att läsa och sedan faktiskt 

läser (Ibid., s. 15). 

   I slutet av 1960-talet uppstod det en ny forskningsgren inom läs- och skrivinlärning. Den 

kallades metalingvistik och studerade barnets förmåga att tala om språket, hur barnen använder 

ett så kallat metaspråk. Forskningen visade att barn som inte kunde tala om språket med stor 

sannolikhet skulle få läs- och skrivsvårigheter. Forskningens resultat tolkades utifrån det 

individualpsykologiska perspektivet på så sätt att barn som inte klarar av att tala om till exempel 

vilka ljud som finns i olika ord, inte heller kan medvetande göra sig om sin mentala grammatik i 

hjärnans talspråkscentrum. Inom forskningen har dock åsikterna gått isär vad gäller huruvida den 

fonologiska medvetenheten är en förutsättning för eller en följd av läsinlärning. Idag tyder det på 

att båda dessa interagerar och förstärker varandra (Liberg, 2006, s. 17). Nytillskottet inom 

området är den metalingvistiska forskningen. Med utgångspunkt i denna forskning kan barnet 

stödjas i sitt första läsinlärande genom att i förväg eller samtidigt öva den fonologiska 

medvetenheten (Ibid., s. 18). 
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Läsinlärningsforskning baserad på ett socialinteraktionistiskt perspektiv

Under 1960-talet genomfördes forskning som visade att barn kunde lära sig läsa och skriva 

mycket tidigt. Forskningen bidrog med nya infallsvinklar och nya data. En betydande resultatdel

av den här forskningen var att talspråkande och skriftspråkande är beroende av varandra i 

språkinlärning. Liberg (2006, s. 18) menar att de stödjer varandras utveckling. Forskare har 

undersökt vägen barnen går från att använda mycket enkla former för läsande och skrivande till 

ett mer utvecklat läsande och skrivande. 

    Forskningen utgår från ett socialinteraktionistiskt perspektiv som innebär att språket är till för 

kommunikation. Barnen tillägnar sig språket genom interaktion med sin omgivning (Liberg, 2006, 

s. 19). Perspektivet behandlar alltså individens kommunikativa förmåga (Ibid., s. 20). 

Sociokognitivt & sociokulturellt perspektiv på forskning om läsinlärning

De två nyare forskningsperspektiven som vuxit sig starka är dels ett sociokognitivt perspektiv och 

dels ett sociokulturellt perspektiv. Forskningens fokus ligger därmed inte bara på att studera det 

sociala sammanhang barn ingår i, utan även på de sociala och kulturella sammanhang som barnet 

lever i och där läsandet och skrivandet föregår (Liberg, 2006, s. 20). Skillnaden mellan dessa 

perspektiv är var huvudfokus utforskandet läggs. Ett sociokognitivt perspektiv lägger framförallt 

fokus på hur den enskilde individen utvecklar sina kunskaper i det sociokulturella sammanhang 

hen ingår i. I ett sociokulturellt perspektiv ligger intresset framförallt på att studera de 

sociokulturella sammanhang som vi som individer bidrar till att skapa och hur vi gör för att skapa 

dem. Dessa två perspektiv bidrar till vår förståelse om vad det innebär för barn att lära sig att läsa 

och skriva (Ibid., s. 21). 

3.1.2 Teorier om hur barn lär sig  läsa

Läskriget

Debatten om huruvida barn bäst lär sig läsa genom en helordsmetod eller en ljudmetod har de 

senaste tjugo åren avklingat. Den nya forskningen inom området tidigt läsande och skrivande har 

visat att lärandet växer fram i ett socialt rum och forskare talar om den mångfaldiga vägen in i 

läsandet och skrivandet. Bilden av hur barn lär sig att läsa och skriva är inte lika snäv som den var 

förut och visar att vägarna är många in i skriftspråket. I artikeln berättas det om de senare 

resultaten av forskning inom detta område och Liberg (2000, s. 413) argumenterar för varför 

pedagoger behöver ta hänsyn till dessa resultat i ett pedagogiskt sammanhang.

Liberg (2000, s. 414) visar på forskningsresultat som lägger tonvikt på att barn lär sig läsa och 

skriva genom att samtala om texterna de möter. Eleverna får då ”en tidig och rik litterär amning” 

(Ibid., s. 414). De får även uppleva ett aktivt läsande och skrivande. Genom att samtala om 
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texterna får barnen kunskap om hur man rör sig i texten, men även utanför texten. De får lära sig 

att läsa mellan raderna och använda sina egna erfarenheter när de tolkar texten (Ibid., s. 415). 

Fonologisk medvetenhet

Fonologisk medvetenhet är ett medvetande om bokstavsljuden. 

När barn för första gången försöker skriva, ser de ofta på texter de hittar runt omkring sig och 

försöker sedan kopiera dem. På så sätt situationsläser och situationsskriver barnen texter. De 

börjar sedan skriva ord som har betydelse för dem och kan i efterhand läsa orden i alla tänkbara 

sammanhang. De börjar sedan memorera orden som helord och kan då helordsläsa och helordsskriva

de här orden. Barnen håller på att upptäcka skriftspråket på egen hand. Barn utgår ofta från texter 

de har mött tidigare då de börjar upptäcka att de skrivna krumelurerna är mer eller mindre lika 

varandra. De börjar således utforska vad bokstäver är, hur de ser ut och låter samt i vilken

ordning orden de kommer (Liberg, 2000, s. 416). Barnen har nu lagt grunden för en grammatisk 

fonologisk medvetenhet om språket (Ibid., s. 417). Dessutom har de samlat på sig en mängd 

”byggnadsställningar” för sitt läsande och skrivande. De har bland annat fått rika förebilder och 

läs- och skrivkamrater, hört hur andra ger röst åt det skrivna, byggt upp en tro på sig själva som 

läsare och skrivare och deltagit i aktivt läsande och skrivande. Barnen har i denna fas en rad läs-

och skriverfarenheter med sig i bagaget och för de flesta barn går det nu mycket snabbt att 

komma in i ett mer utvecklat läsande och skrivande (Ibid., s. 418). Sammanfattningsvis påpekar 

Liberg (2000) i sin artikel att forskningen som rör tidigt läsande och skrivande inte rör sig om 

ljudmetod eller helordsmetod, utan att det rör sig om båda dessa metoder tillsammans med andra 

väsentliga metoder för läs – och skrivinlärning (Ibid., s. 421). 

   Skolverkets PIRLS-studie (2006) visade att läs- och skrivutvecklingen påbörjas långt före 

skolstarten och att en individ i princip aldrig blir fullärd. Studien visade att det inte räcker med att 

barnet har knäckt skriftkoden för att på ett reflekterande sätt kunna läsa. 2010-talets undervisning 

i läsinlärning måste beröra olika sätt att komma in i de skriftspråkliga textvärldarna. Av 

Skolverkets kunskapsöversikt över forskning om läs- och skrivundervisningen i svensk skola 

visade det sig att formell färdighetsträning dominerar verksamheten, detta trots att läroplanen och 

kursplanerna i svenska betonar att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang och att 

språkutveckling alltid är knutet till ett innehåll. Forskningen idag visar att de färdigheter som ska 

läras är integrerade i en helhet, men studeras också separat i väl strukturerade 

undervisningssammanhang (www.skolverket.se,”PIRLS 2006: Läsförmågan hos elever i årskurs 4 

– i Sverige och i världen”, 2007, s13).

3.1.3 Läs – och skrivsvårigheter

I boken ”Läsinlärning och självförtroende” berör Taube (2007, s. 64) läs- och skrivsvårigheter 

och menar att det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter är att undvika läsning och 
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skrivning. Hon beskriver att dessa elevers problem också hör ihop med bristande kunskap och 

för lite övning . Barnets första skolår kan vara avgörande för den fortsätta läsutvecklingen.

     Även Liberg (2006, s. 139) beskriver vilka faktorer som kan leda till att ett barn får läs- och 

skrivsvårigheter. Eleven kan få problem för att hen är omogen, att hen inte förstår den teknik 

som används eller att hen har svårt med att bygga relevanta kunskapsscheman. Hon menar vidare 

att andra aspekter även måste uppmärksammas, t.ex. interaktionen lärare-elev och elev-elev samt 

lärandets sammanhang och val av text (s. 139). 

Läsinlärning och självkänsla

Taube (2007, s. 75) skriver om självkänsla, läsinlärning och kopplingen däremellan. Många 

amerikanska undersökningar har behandlat sambandet mellan självkänsla och läsinlärning. Det 

verkar finnas ett samband, men detta samband har inte visat sig så starkt som lärare och 

skolpsykologer tidigare trott. Hon skriver vidare att ”en positiv självbild är en viktig men inte 

tillräcklig faktor för maximal prestation, som ju också kräver goda förmågor” (Ibid., s. 75).

Barn har förväntningar på sin egen förmåga att lyckas eller att misslyckas när det börjar i 

skolan. Det är inte bara föräldrarna som kommer att påverka barnet, men även lärare och 

klasskamrater blir betydelsefulla personer. Deras förväntningar kommer att påverka barnets 

självkänsla, vilket de kan göra både i en positiv eller i en negativ riktning (Taube, 2007, s. 81). 

Barn jämför sig i hög grad med varandra när de lär sig läsa, och att hela tiden känna att man blir 

klar sist och inte förstår, kan sänka ett barns självkänsla och kan göra den första skoltiden mycket 

obehaglig (Ibid., s. 83). 

Vissa elever ger till slut upp tron på att kunna lära sig läsa och detta förklarar Taube (2007, 

90) som en ond cirkel. En ond cirkel kan skapas då personer i barnets närhet 

(lärare/föräldrar/klasskamrater) ser att eleven har svårt att läsa. Detta kan leda till en förväntan 

från deras sida att eleven även i fortsättningen kommer att vara en ”svag” elev. De överför sedan 

sina negativa förväntningar på barnet som då även själv börjar se sig själv som en 

underpresterande elev. Elevens självkänsla blir allt svagare och motivationen att läsa sjunker. 

Förväntan att misslyckas tar över hos eleven och hen ger upp alldeles för lätt. Eleven använder 

sig nu av ineffektiva strategier eftersom hen är upptagen med att undvika fler misslyckanden 

(Ibid., s. 90). Den onda cirkeln fortsätter sedan då lärare, föräldrar och klasskamrater sänker sina

förväntningar ytterligare (Ibid., s. 91). Elevens negativa läs-självbild kan då lätt sprida sig och 

utvecklas till en negativ skolprestations-självbild och i värsta fall till en negativ global självbild 

(Ibid., s. 92). 

    Det finns även exempel på goda cirklar. De goda cirklarna startar då elevens läsinlärning sker 

utan större problem och lärare, föräldrar och klasskamrater ger positiv feedback till eleven. De 

positiva förväntningarna överförs till eleven som blir motiverad att utnyttja hela sin kompetens 

och använda de rätta strategierna. Elevens självkänsla blir allt mer positiv då hen är övertygad om 

att varje inlärningstillfälle ska ge fler bevis på framgångar. Läraren ser att eleven presterar bättre 

och får sedan högre och högre förväntningar (Taube, 2007, s. 92). 
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   Taube (2007, s.110) framhåller att ”en varm och positiv atmosfär, som kännetecknas av en 

accepterande inställning och förståelse för olika elevers olika behov, ger ett inlärningsvänligt 

klimat” (Ibid., s. 110). Det är viktigt att läraren ser barnets starka och svaga sidor och kan 

acceptera barnet så som det är (Ibid., s. 110). 

3.1.4 Storboken som metod för läsinlärning

Den gemensamma läsningens innebörd diskuteras i Besner & O´Malley (2008, s. 294) artikel 

Shared book reading: When and how questions affect young children´s word learning . I artikeln undersöks hur 

barn påverkas av samtal och frågor till den text de precis har hört eller läst. Gemensam läsning 

har visat sig påverka barns tidiga läsinlärning och ökar deras ordförråd samt läsförmåga. När en 

vuxen person i skolan eller i hemmet ställer frågor om specifika ord i en text vid gemensam 

läsning ökar den enskilda elevens ordförståelse och ordförråd och det kan i sin tur bidra till en 

bättre läsutveckling (Ibid., s. 294).

På liknande sätt tar Pollard Slaughter (1983, s. 758) i sin artikel Big books for little kids: another fad 

or a new approach for teaching beginning reading? upp storböcker som ett redskap vid den gemensamma

läsningen och barns tidiga läsinlärning i skolan. Eftersom böckerna är i ett större format skapar 

det möjlighet till en gemensam högläsning där alla elever kan läsa texten och hänga med i 

berättelsen. Detta redskap från Nya Zeeland beskrivs som ett effektivt redskap vid läsinlärning då 

texten är enkel och på ett tydligt sätt kan associeras till de tillhörande illustrationerna (Ibid., s.

758). 

    Varför är användningen av storböcker en effektiv metod vid läsinlärning? Detta diskuteras i 

artikeln och hur detta sätt möter den enskilda eleven på ett stimulerande sätt. Metoden anses 

hjälpa elever i deras läsinlärning och stimulera deras utveckling i förstadiet av själva läsningen. 

Eleverna lär sig bättre om bokstäverna, olika böckers uppbyggnad och kan skapa en motivation 

till fortsatt läsning (Pollard Slaughter, 1983, s. 761).

Ett syfte med storboken som beskrivs i artikeln är att skapa en trygg miljö i klassrummet vilket 

kopplas till godnattsagorna. Som tidigare tagits upp är metoden inspirerad av godnattsagor och 

den läsaktivitet som sker mellan en förälder och ett barn. Storböckerna är till en början menade 

att användas på ungefär samma sätt och detta för att eleverna ska känna sig trygga och hemma 

och inte förknippa läsinlärning som något ”tråkigt i skolan”. Eleverna förväntas istället att koppla 

storboksläsningen till något som är roligt och mysigt och icke krävande vilket många andra 

läsinlärningsmetoder kan vara (Pollard Slaughter, 1983, s. 759).

3.2 Teoretiska utgångspunkter

De valda teoretiska utgångspunkterna utgör en grund i de frågeställningar vi formulerat i vårt 

syfte.
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Avsnittet är uppdelat i socialinteraktionistiskt perspektiv i vilken begreppet självbild berörs, 

helordsmetoden respektive ljudmetoden samt sociokognitivt perspektiv. Det socialinteraktionistiska 

perspektivet kommer att behandlas genomgående i analysens olika delar. Den kommunikativa 

delen av barns läsinlärning, som det socialinteraktionistiska perpektivet handlar om, kommer ligga 

till grund för alla delar i vår analys. Begreppet självbild väljer vi att se i ljuset av det 

socialinteraktionistiska perpektivet där självbildens betydelse för barns läsinlärning är kopplat till 

ett lärande som sker i en gemenskap. 

De övriga utgångspunkterna kommer även de att speglas och beröras i hela analysen med 

betoning på vissa delar. Analysens delar berör studiens frågeställningar och de teoretiska 

utgångspunkterna kommer synliggöras där. 

3.2.1 Socialinteraktionistiskt perspektiv

En viktig teoretisk utgångspunkt för vår studie är det socialinteraktionistiskta perspektivet. 

Perspektivet handlar om att språket är primärt till för att kommunicera med. Att se vår studie 

utifrån ett socialinteraktionistiskt perspektiv innebär att vi inte bara kommer att fokusera på vilka 

språkliga enheter barn behärskar, till exempel om det har ett ordförråd av en viss storlek och om 

de kan underordna satser utan också se till barnens förmåga att använda sitt språk. Fokus i vår 

studie kommer att ligga på vilka uppfattningar lärare och specialpedagoger har om hur väl 

storboken som metod hjälper barn att bli framgångsrika i sitt läsande och i sin språkliga

kommunikation (Liberg, 2006, s. 20). Eftersom perspektivet tar utgångspunkt i språklig 

kommunikation kan det ses i ljuset av vår huvudfrågeställning om lärares och specialpedagogers 

förhållningssätt om storboken som ett pedagogiskt redskap. Vi har i tidigare forskning berört 

forskningens resultat som visat att det gemensamma samtalet om texten är en viktig del i arbetet 

med storboken som metod för läsinlärning. En av våra frågeställningar innefattar lärares och 

specialpedagogers motiv för, respektive emot att använda storboken. Det blir därmed intressant 

att ta reda på hur pedagogerna värdesätter barns språkliga kommunikation, som vi nämnt i 

tidigare forskning, är en av huvudkomponenterna i användandet av storboken.

Självbild

Utifrån ett socialinteraktionistiskt perspektiv är det viktigt att beröra kopplingen mellan 

läsinlärning och självbild som Taube (2007, s. 31) skriver om. Hon förklarar det omdiskuterade 

begreppet självbild som en ”organiserad enhet som består av många olika tolkningar av jagets 

förmågor och egenskaper och av jaget i relation till andra”. Hon beskriver vidare att självbilden 

utvecklas under inflytande av omgivningen och av värderingar från andra personer (Ibid., s. 31). 

Begreppet är intressant att koppla till vilka uppfattningar lärare och specialpedagoger har om 

kopplingen mellan en lyckad läsinlärning och en god självkänsla. Det är betydelsefullt att utifrån 
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de motiv de lärare och specialpedagoger vi intervjuar presenterar för respektive emot storboken i 

läsundervisningen, göra kopplingen till barns självkänsla. 

  Taube (2007, s.90) tar upp exempel på goda och onda cirklar i sin forskning om självkänsla och 

läsinlärning. Omgivningen har olika slags förväntningar på barnens läsprestation och med stor 

sannolikhet går dessa förväntningar ut över barnens sätt att se på sig själva och sin läsförmåga. 

Det datamaterial vi kommer att bearbeta är intressant att analysera utifrån pedagogernas sätt att 

möta eleverna och deras individuella erfarenheter och kunskaper med hjälp av just storboken 

som metod för tidig läsinlärning.

3.2.2 Helordsmetoden respektive ljudmetoden

     I boken Hur barn lär sig läsa och skriva berör Liberg (2006, s. 136) ljudmetoden respektive 

helordsmetoden. Ljudmetoden utgår från enheten ”bokstavsljud”, medan helordsmetoden utgår 

från enheten ”ord”. Begreppet fonologisk medvetenhet berör Liberg (2000, s. 417) i sin artikel om 

läsinlärning. Hon skriver att barnen kan helordsläsa och helordsskriva då de uppnått en 

grammatisk fonologisk medvetenhet. Taube (2007, s. 53) berör också begreppet och menar att 

”en framgångsrik läs- och skrivinlärning förutsätter fonologisk medvetenhet” (Ibid., s. 53). Hon 

menar att barnen i läsinlärningen bör uppmanas att reflektera över språkets fonologiska aspekter 

(Ibid., s. 54). 

I vår studie är det relevant att se vilken betydelse den fonologiska medvetenheten har för 

läsinlärning och för storboken som metod. En av våra frågeställningar i studien är grundad i att vi 

vill undersöka vilka uppfattningar lärare och specialpedagoger har om olika sätt att arbeta med 

storböcker. Det är intressant att ta del av hur mycket fokus de lägger på arbetssätt som grundar 

sig i en fonologisk medvetenhet. Det är dessutom angeläget att se om storboken som 

läsinlärningsmetod anses vara tillräckligt förankrad i den formella färdighetsträningen som ofta 

kopplas till en fonologisk medvetenhet. Läsinlärning utifrån en helordsmetod och en ljudmetod som 

Liberg (2000) berör i sin artikel, är teorier som kommer att undersökas och analyseras i vår studie. 

3.2.3 Sociokognitivt perspektiv

Vår studie kommer att genomföras och analyseras utifrån ett sociokognitivt perspektiv (Gee, 2001, s. 

714). Språkförmågan utvecklas när barnet kommunicerar med sin familj, sin lärare och sina 

klasskamrater samt när de får delta i utvecklande samtal kring texter (Ibid., s. 724). Läsförståelse 

handlar lika mycket om de erfarenheter barnen gör i sin omgivning, som det handlar om själva 

ordförståelsen Ibid., (s. 714). Fokus för vårt arbete är att undersöka lärares och specialpedagogers 

uppfattningar av storboken som en läsinlärningsmetod för det enskilda barnet. Det blir därmed 

även aktuellt att se barnet utifrån det sociokulturella sammanhang hen ingår, läser och skriver i. 
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4 Syfte och frågeställningar

4.1 Syfte

Syftet med studien är att undersöka ett antal lärare och specialpedagogers förhållningssätt till 

storboken som ett pedagogiskt redskap för elevers tidiga läsinlärning i skolan. 

4.2 Frågeställningar

- Vilka olika motiv presenterar lärare och specialpedagoger för och emot att använda 

Storboken som metod? Och hur värdesätter de barns språkliga kommunikation med 

koppling till metoden?

- Vilka uppfattningar har lärare och specialpedagoger angående olika sätt arbeta med 

storboken i läsundervisning med koppling till den fonologiska medvetenheten? 

- Vilka uppfattningar har lärare och specialpedagoger om vilka elever som gynnas av 

storboken? Berörs sociokulturella/sociokognitiva sammanhang som barn ingår i?
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5 Metod 

I denna studie valdes intervjuer som metod då syftet var att undersöka lärares och 

specialpedagogers förhållningssätt till storboken som ett pedagogiskt redskap. Intervjuer är ett 

effektivt sätt att undersöka personers förhållningssätt eftersom det ger en möjlighet till 

uppföljning och oväntade svar som med en annan metod skulle kunna vara svårare att få vad 

gäller studiens undersökning (Esaiasson, 2012, s. 251). 

     Det finns olika typer av intervjuer som man kan använda sig av i undersökningar. Vanliga 

typer av intervjuer är informantintervju där den intervjuade inte är i centrum och respondentintervju 

som används för att ta reda på uppfattningar och där intervjupersonen är studieobjektet 

(Danielsson, Intervju som metod, 2012-09-12). I denna studie valdes därför respondentintervjuer då 

syftet var att undersöka uppfattningar och förhållningssätt om ett specifikt område. Intervjuer 

kan även ha olika former där den vanligaste är halvstrukturerad som innebär en viss struktur men

ändå är anpassningsbar gentemot intervjudeltagaren.

Intervjuer som metod vid olika undersökningar skulle kunna utgöra en svårighet då det finns 

en risk att respondenterna blir påverkade av oss som intervjuar. Risken att respondenterna tolkar 

frågorna beroende på hur frågan ställs och formuleras finns när man väljer intervjuer som metod. 

Fördelarna med intervjuer i denna studie var, som tidigare nämnts, att det fanns möjligheter till 

uppföljning och rikare svar som sedan kunde ge upphov till en bred analys. Vi valde att endast 

använda intervjuer som metod då vi ansåg att observationer i detta fall inte var nödvändigt. Vi 

ville endast undersöka lärarnas förhållningssätt, inte det praktiska arbetssättet, därför ansåg vi att 

intervjuer skulle vara det mest effektivaste sättet att undersöka detta på. 

5.1 Metod för datainsamling

Intervjuerna i denna studie var halvstrukturerade och tematiserade med olika huvudteman och 

tillhörande underteman. Frågorna var sedan kategoriserade utifrån dessa teman. Vi valde att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer för att kunna anpassa oss till respondenten men ändå 

hålla en viss struktur i samtalet. Eftersom vårt syfte handlade om lärares och specialpedagogers 

förhållningssätt till storboken så behövde vi förvalda teman som berörde just storboken för att få 

ett flyt i samtalet, dock är det inte nödvändigt att styras av alltför precisa frågor eftersom vi ville

ta del av deras spontana tillägg i samtalet (Danielsson, Intervju som metod, 2012-09-12).

    Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide som var kategoriserad utifrån 

huvudteman samt underteman som var anpassade efter denna studies frågeställningar och syfte. 

Med hjälp av en intervjuguide kunde vi skapa möjlighet till ett strukturerat men anpassningsbart 

samtal med respondenterna (Esaiasson, 2012, s. 265).
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5.1.1 Urval

Studiens syfte var att undersöka ett antal lärare och specialpedagogers förhållningssätt till 

storboken som ett pedagogiskt redskap vid läsinlärning, och därför utgick vi från ett kriterieurval 

där vi valde att intervjua ett antal lågstadielärare och specialpedagoger som alla har arbetat med 

storboken i sin läsundervisning. Vårt syfte med att intervjua personer med en relation till detta 

redskap var för att få en så heltäckande bild som möjligt av deras uppfattningar om storboken.

Vi valde att intervjua tre specialpedagoger och fyra lågstadielärare för att kunna se om och hur 

svaren mellan de två olika yrkeserfarenheterna skulle kunna skilja sig åt och för att få ett bredare

underlag för analys av deras förhållningssätt till storboken. Eftersom de kan ha olika erfarenheter 

och arbetssätt var det intressant att analysera förhållningssättet till storboken ur två olika 

perspektiv. 

Eftersom vårt syfte med studien är kopplat till den tidiga läsinlärningen valde vi att intervjua 

lärare som arbetar på lågstadiet samt specialpedagoger som arbetar med barn på lågstadiet. Då vi 

valde intervjuer som metod kunde vi inte skaffa oss en generell bild för hur alla lågstadielärare 

samt alla specialpedagoger för grundskolans tidigare år förhåller sig till storboken som metod. 

Antalet lågstadielärare och specialpedagoger valdes utifrån tidsplanen samt överväganden med vår 

handledare. Vi hade inga kriterier uppställda vad gällde kön och ålder på våra intervjudeltagare. Vi 

hade heller inga kriterier uppställda vad gällde deras geografiska bakgrund, sociokulturella 

bakgrund samt hur lång erfarenhet de hade inom yrket. Dessa val var slumpmässiga och vi valde 

att göra så för att inte bli allför styrda i vår analys. Eftersom inga kriterier på ålder, kön,

geografisk bakgrund, sociokulturell bakgrund samt längden av yrkeserfarenhet fanns när vi valde 

våra intervjudeltagare så kunde analysen utvecklas hur som helst.

För att få tag på lågstadielärare samt specialpedagoger kontaktade vi olika skolor via telefon 

och email där vi förklarade studiens syfte och våra avsikter med metodvalet. Vi kontaktade 

framförallt lärare vi kommit i kontakt med under våra VFU-perioder och bad dem höra sig för 

med kollegor som arbetat/arbetade med storböcker. Det var svårare att få tag på 

specialpedagoger som hade erfarenheter av storböcker och därför intervjuades färre 

specialpedagoger än lärare. Då specialpedagogerna hade stor erfarenhet av metoden och arbetat 

länge inom skolverksamheten kunde vi ändå få ut mycket av deras svar. Samma intervjuguide 

användes för både intervjuerna med specialpedagogerna samt för lärarna. Detta gjordes för att på 

bästa sätt kunna jämföra och analysera deras svar mot varandra.

5.1.2 Material

Personerna som intervjuades var lågstadielärare samt specialpedagoger som alla hade erfarenheter 

av storböcker i läsundervisningen. Skolorna som lärarna och specialpedagogerna arbetade på var 

olika i storlek och hade olika geografiska placeringar varav vissa låg på landet och andra i 

storstaden. Mobiltelefoner användes för att möjliggöra inspelningar av intervjuerna. 
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Inspelningarna av samtalen användes för att kunna göra transkriberingar och referat. Av dessa 

referat kunde sedan analysen av intervjuerna göras. Intervjuerna tog olika lång tid beroende på 

hur utförligt respondenterna svarade samt av mängden följdfrågor som kom upp under samtalet. 

Dock blev samtliga intervjuer mellan 30 minuter och en timme långa. 

Personbeskrivning av lärarna

Lärare 1 är en kvinna i 50 års ålder och har arbetat som lärare i 35 år varav 15 år på den 

nuvarande skolan. Hon berättar att hon alltid velat arbeta som lärare och tycker att pedagogik är 

ett väldigt intressant område som hon ville arbeta med.

    Lärare 2 är en kvinna som är i 40 års ålder och blev klar låg- och mellanstadielärare i januari år 

1997. Hon berättar att hon en gång sagt ”Aldrig lärare” men ändrade sig efter ett praktikjobb som 

klassassistent i en årskurs tre och har sedan dess inte ångrat sitt val av yrke. 

    Lärare 3 är också kvinna och är i 40 års ålder och tog lärarexamen 1994 varav hon jobbat på 

den nuvarande skolan i 8 år. Hon berättar att hennes mamma jobbade som lärare och att hon 

blivit inspirerad av henne. Lärare 3 bestämde sig tidigt för att utbilda sig till lärare och har inte 

ångrat sig sedan dess. 

     Lärare 4 har arbetat som grundskolelärare i 28 år och arbetar nu som universitetslärare. Det 

var pågrund av kärleken som hon gled in på läraryrket då hennes dåvarande pojkvän bodde i 

kommunen. Hon har förut sagt ”Aldrig lärare” men efter att ha kommit in på flera olika 

utbildningar bestämde hon sig för att börja på lärarutbildningen som hon då tyckte lät roligast. 

Hon har aldrig ångrat valet av yrke. 

Personbeskrivning av specialpedagogerna 

Specialpedagog 1 är kvinna och har arbetat i 10 år som specialpedagog. Innan det var hon 

klasslärare på lågstadiet i många år. Hon utbildade sig till specialpedagog för att hon blev mer och 

mer intresserad av läsning och hon ville fördjupa sig mer i att hjälpa elever som hade det svårt. 

Specialpedagog 1 berättar att det var just läs- och skrivinlärningen som drev henne i sitt yrkesval.     

      Specialpedagog 2 är kvinna och är 65 år gammal och har precis gått i pension men har innan 

det arbetat som specialpedagog. Hon började arbeta som lågstadielärare och gjorde det i massor 

av år. Specialpedagog 2 berättar att valet av yrke alltid har varit självklart för henne. Redan som 

liten flicka visste hon att hon ville bli lärare. Hon vidareutbildade sig till specialpedagog för att 

hon ville hjälpa elever som hade det svårt i skolan.

     Specialpedagog 3 är kvinna och är 58 år och har arbetat som specialpedagog i tolv år. Hon är 

utbildad mellanstadielärare i botten. Specialpedagog 3 utbildade sig till specialpedagog för att hon 

ville få en ytterligare utmaning i hennes arbete.
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5.2 Genomförande 

Lärarna som deltog i denna studie intervjuades i respektive skolor de arbetade på. En av de 

intervjuade specialpedagogerna intervjuades på skolan hon arbetar på. De två andra 

specialpedagogerna intervjuades i deras hem. Respondenterna hade inte fått intervjufrågorna 

innan då vi som tidigare nämnts ville få utförligare och mer spontana svar. Under samtliga 

intervjuer genomfördes ljudinspelningar genom mobiler. Intervjuerna inleddes med ett antal 

uppvärmningsfrågor som syftade till att göra respondenten avslappnad och trygg innan 

intervjuerna påbörjades. Den intervjuguide som innan intervjutillfällena utformades, användes i så 

stor grad som möjligt, dock gavs det även utrymme för spontana tillägg och följdfrågor. 

5.3 Databearbetningsmetod

Bearbetningen av vårt datamaterial har skett genom avlyssning av samtliga intervjuer.  Utifrån 

avlyssningen gjordes justerande transkriberingar. Transkriberingarna är inte ordagrant nedskrivna. 

De är justerade då vi har tagit bort upprepande ord och ofullständiga meningar för att på ett 

enklare sätt kunna ta del av den nedskrivna informationen som framkommit under intervjuerna. 

Vi skrev därefter referat av intervjuerna. Referaten sammanfattar och berör relevanta delar av 

intervjuerna som kan kopplas till våra frågeställningar och de var en bra grund att utgå ifrån då 

resultaten skulle tolkas i analysen. Datainsamlingen analyserades utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Våra frågeställningar har gjorts till huvudteman för att på ett tydligt sätt koppla 

analysen till vårt syfte med studien. Ett antal underteman under varje frågeställning valdes ut 

utifrån de gemensamma beröringspunkterna som växt fram. Under varje tema finns avsnitten 

”insamlad data” samt ”analys”.  En uppdelning gjordes med grund i insamlad data från 

intervjuerna med lärarna respektive intervjuerna med specialpedagogerna. Den här strukturen av 

analysen gör att den är lätt att läsa och följer en röd tråd. Analysen är kopplad till den tidigare 

forskningen och till studiens teoretiska utgångspunkter och utgör en grund för den diskussion 

som sedan följer. Diskussionen är en förlängning av analysen och har ett friare förhållningssätt. 

5.4 Etiska aspekter

Det är viktigt att ta del av de etiska rekommendationer och krav som ställs på en vetenskaplig 

studie och se över de aspekter som berör den aktuella studien. De allmänna krav som ställs är 

främst att studierna ska vara relevanta för dagens samhälle och att de utvecklar kunskaper samt 

förbättrar de metoder som finns. Ett annat grundläggande krav är att det ges respekt för de som 

deltar i en studie, det så kallade individskyddskravet. Det är av stor vikt att individen behandlas med 

respekt och inte utsätts för kränkande handlingar. Inom detta krav finns det fyra efterföljande 

aspekter räknas in, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 6).
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För att behandla och beröra de etiska aspekter som ryms inom informationskravet och 

konfidentiallitetskravet har den deltagande, innan intervjun, blivit informerade om vad studien 

handlar om och dess syfte samt tillhörande frågeställningar. Personerna har även blivit 

informerade om att de när som helst under intervjuns gång kan hoppa av och välja att inte 

medverka vilket ryms inom samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 12). Anonymitet är en viktig 

beröringspunkt när det gäller konfidentialitetskravet och det ska vara en omöjlighet för 

utomstående och obehöriga att kunna ta del av det material som utkommer från intervjuerna 

(Ibid., s. 12). 

Personer som deltagit i vår studie har blivit väl informerade om sina rättigheter och de krav 

som ställts på en vetenskaplig studie. Anonymitet genomsyrar därför denna studies resultat, 

analys och efterföljande avsnitt diskussion och konklusion. Vi har valt att tillge våra 

intervjudeltagare namn som ”Lärare 1” och ”Specialpedagog 1”.

5.5 Reflektion över metoden

Att använda oss av intervjuer som metod gjorde att vi kunde få ett ansenligt material som just 

berörde lärares och specialpedagogers förhållningssätt till storboken som pedagogisk redskap vid 

den tidiga läsinlärningen. Det genererande materialet kunde bearbetas och analyseras med en 

tydlig koppling till studiens syfte samt frågeställningar. Intervjuerna gav oss ett brett resultat som 

med fördel kunde lägga upp studiens analys och efterföljande avsnitt. Genom att vi valde att 

intervjua både lärare och specialpedagoger så fick vi ett brett insamlingsmaterial att utgå ifrån då 

vi formulerade analysen. Genom en reflektion av vårt metodval har vi förstått att våra egna 

tolkningar och åsikter om storboken kan ha funnits med under samtalen och påverkat 

intervjudeltagarnas svar på vissa frågor. Bara genom att vi valde att börja fråga om storbokens 

fördelar innan vi frågade om dess nackdelar så kan våra egna uppfattningar om metoden ha lyst 

igenom samtalet. Även då vi frågade våra intervjudeltagare om hur de uppfattar kopplingen 

mellan självkänsla och läsinlärning tog vi för givet att det fanns en koppling begreppen emellan. 

Deltagarnas svar kan därför blivit påverkade av formuleringen av frågan. Detta är något vi har 

varit tvungna att haft i åtanke då vi analyserat vår datainsamling. 

Under arbetets gång upptäckte vi att det visade sig vara väldigt svårt att hitta just 

lågstadielärare och specialpedagoger som arbetade eller hade arbetat med storboken som metod. 

Det visade sig vara allra svårast att hitta specialpedagoger som arbetade eller hade arbetat med 

storboken. Detta ledde till att en fler lärare än specialpedagog intervjuades. En större öppenhet 

för urvalet av intervjupersoner skulle ha gjort att mindre tid hade behövts läggas på att kontakta 

intervjudeltagare. Ett bredare urval hade dock kunnat leda till att analysen hade blivit alltför svag.

Trots att en mer lärare intervjuades så gav specialpedagogerna oss väldigt mycket information 

under samtalen och därför blev analysen och efterföljande diskussion, enligt oss tillräckligt 

omfattande. 
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6 Resultat och analys

I följande avsnitt kommer resultatet av de intervjuade lärarna och specialpedagogerna presenteras 

och därefter följer en analys av det insamlade materialet. Utifrån analysen har olika teman lyfts 

fram. De huvudteman som utformades är utifrån studiens frågeställningar och under dessa följer 

tillhörande underteman. 

6.1 Lärare och specialpedagogers motiv för och emot att använda storboken som metod

6.1.1 En gemensam läsupplevelse 

Specialpedagoger

Specialpedagog 1 poängterar att storböcker stämmer väldigt väl överens med den forskning som 

kommit ut som menar att det i skolan måste undervisas kring olika läsförståelsestrategier och det 

kan man göra väldigt bra med en gemensam bok. I arbetet med storboken betonar 

Specialpedagog 1 vikten av att prata om textens innehåll på olika sätt och låta barnen läsa mellan 

raderna och kunna förutsäga vad som ska komma i texten. Specialpedagog 1 upplever att barnen 

tycker det är väldigt spännande att arbeta med storböcker och betonar att val att bok är mycket 

viktigt. Det är väldigt mysigt att ha en gemensam bok att läsa i, menar Specialpedagog 1. Utifrån 

arbetet med storboken har hon lärt sig att ta tag i texten och bilderna på ett annat sätt. 

Specialpedagog 1 betonar att för henne är storboken ett arbetssätt och inte bara en ”stor bok”.

Fördelarna med storboken menar specialpedagog 2 är att lärare och elever kan samlas kring 

en text och sedan prata om innehållet. Barnen förstår att det finns ett budskap i texten och då 

upplever de att det blir mer spännande att läsa böcker, säger Specialpedagog 2. När hon kom i 

kontakt med storböcker som metod för tidig läsinlärning förstod hon att läsning betydde så 

mycket mer än vad hon tidigare trott.  Även om den fonologiska medvetenheten är mycket viktig 

menar hon att det är betydelsefullt att få med hela textens sammanhang.

Specialpedagog 3 har använt sig av storboken i stor omfattning och menar att den är en 

väldigt bra metod när hon arbetar med tidig läsinlärning. I läsundervisningen är det väldigt 

trevligt att ha en gemensam bok att samlas kring enligt specialpedagog 3. Barnen kan bli 

inspirerade att själva vilja läsa böcker. Specialpedagog 3 betonar vikten av att prata om den 

gemensamma bok de läser och inte bara använda den för högläsning. Det är viktigt att ha ett 

effektivt boksamtal med barnen där de får använda sina erfarenheter och lära sig att kunna 

förutsäga händelser och tänka kritiskt.
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Analys specialpedagoger

Specialpedagogerna som intervjuats förhåller sig mycket positiva till storboken som metod för 

läsinlärning. Samtliga specialpedagoger som intervjuats kopplar samman storboken med en 

gemensam läsupplevelse. Detta uttrycks som något centralt i arbetet med barns tidiga läsinlärning och 

en gemensam läsupplevelse är något mer än bara högläsning av en text. Samtliga specialpedagoger 

framhåller att det är viktigt att prata om textens innehåll och mening och få med hela 

sammanhanget av texten man läser. Storboken är mycket mer än bara en högläsningsbok. Detta 

är specialpedagogerna överens om.

   Specialpedagogernas åsikter om att storboken skapar en gemensam läsupplevelse kan 

kopplas till det socialinteraktionistiska perspektivet som vi berört i tidigare forskning och som utgår 

från individens kommunikativa förmåga och att språket är till för kommunikation. Perspektivet 

lägger fokus på att barnen tillägnar sig språket genom interaktion med sin omgivning (Liberg, 

2006, s. 19). Specialpedagogernas svar kan tolkas som att det gemensamma samtalet kring texten 

och dess innehåll gör att barnen kan tillägna sig språket genom interaktion med sin omgivning, 

som i en sådan läsundervisning kan vara pedagogen och klasskamrater. 

    I artikeln Shared book reading: When and how questions affect young children´s word learning (Besner 

& O´Malley, 2008, s. 294) betonas det att gemensamt läsande påverkar barns tidiga läsförmåga 

och ordförråd. Det har visat sig att den gemensamma läsupplevelsen och samtalet kring texten 

ökar barns läsförmåga. Det går att urskilja en tydlig överensstämmelse mellan åsikterna 

specialpedagogerna uttrycker, och vad forskningen om gemensamt läsande har visat. Även 

artikeln Big books for little kids: another fad or a new approach for teaching beginning reading? (Polard  

Slaughter, 1983, 759) tar upp att fördelarna med storboken som metod är att läsundervisningen 

kan kopplas till något roligt och mysigt och att den inte är lika krävande som många andra 

läsinlärningsmetoder kan vara. Arbetet med storböckerna ska bidra till att barnen ska känna sig 

lika trygga som under den stund som godnattsagor läses i hemmet. Specialpedagog 1 menar att 

det är väldigt mysigt att ha en gemensam läsestund och att eleverna gillar att arbeta med 

storböcker. Specialpedagogerna som har intervjuats uttrycker att en gemensam läsupplevelse 

skapar motivation hos barnen till att själva vilja läsa böcker.

Lärare

Lärare 1 ser positivt på storböcker som ett pedagogiskt redskap i läsundervisningen. Eleverna 

älskar arbetet med storböcker just för att det är en gemensam aktivitet som alla kan vara med på 

oavsett vilken nivå de ligger på i sin läsförmåga upplever hon. Eleverna kan lyssna på varandra 

och på vad deras klasskamrater har för tankar och idéer samt att det blir en gemensam 

läsupplevelse. Hon belyser också att den gemensamma läsupplevelsen är viktig och ett bra sätt för 

att knäcka läskoden då lärare och elever tillsammans går igenom en text och det blir en 

upprepning. 
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Det finns många fördelar med att använda storböcker, berättar Lärare 2. Eleverna brukar 

tycka arbetet är väldigt spännande och det blir en gemensam läsupplevelse och aktivitet. Hon 

beskriver att det är ett bra komplement i läs- och skrivinlärningen eftersom det är möjligt att

variera sig mycket och arbeta med många delar av läsning och skrivning. Det är ett bra sätt att nå 

ut till eleverna på och få dem intresserade av läsning uttrycker Lärare 2.

    Lärare 3 beskriver att arbetet med storböcker ger elever en möjlighet att uppleva något 

tillsammans och att alla elever kan läsa texten samtidigt. Eleverna tycker att det är roligt med 

storböcker och dess stora format upplever Lärare 3. Eleverna brukar till och med vilja sitta själva 

och läsa storboken vid sin bänk.

Storbokens fördelar är att elever och lärare får gemensamt fokus och läsupplevelse i klassen,

anser Lärare 4. Det finns många olika sätt att arbeta med storböcker och det gör undervisningen 

varierad vilket kan skapa lust och motivation till att lära.

Analys lärare 

Gemensamt för lärarnas uppfattningar om storboken är att den anses vara ett redskap som ger 

möjlighet till en gemensam läsupplevelse och att aktivt läsa en text tillsammans. Lärare 1 

beskriver att eleverna kan ta del av varandras tankar och idéer vid den gemensamma läsningen 

och utifrån detta också få en möjlighet att knäcka läskoden. Effektiv kunskapsutveckling hos 

eleverna verkar här ta grund i kommunikation och samspel med andra elever vilket i sin tur skulle 

kunna speglas i ett socialinteraktionistiskt perspektiv (Liberg, 2006, s. 19). Utifrån den 

gemensamma aktiviteten tillsammans med sina klasskamrater kan eleven tillägna sig språket. Även 

de andra lärarna påpekar den möjlighet storböcker ger till den gemensamma fokusen på läsning 

och att tillsammans med varandra uppleva en läsaktivitet. Storböcker syftar till att ge en ökad 

motivation till fortsatt läsning och ge en möjlighet till gemensamma läsupplevelser (Pollard 

Slaughter, 1983, s. 758).  

    Under avsnittet tidigare forskning i denna studie beskrivs den gemensamma läsningen som 

givande för den fortsatta läsutvecklingen hos elever. Det är även genom upprepningar och 

gemensamma samtal om texten som eleven kan utöka sitt ordförråd och utveckla en språklig 

medvetenhet (Besner & O´Malley, 2008, s. 294). Även lärarna ger en positiv bild av den 

gemensamma läsningen och kopplar ihop storboken med detta. Resultaten av lärarnas åsikter 

gentemot storboken som pedagogiskt redskap liknar varandra och de verkar vara överens om att 

arbetet med dessa skapar tillfällen att tillsammans med varandra utveckla sin läsförmåga. Detta 

skulle ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv kunna ses som en möjlighet för eleverna att 

tillsammans med sina klasskamrater utveckla sin språkliga medvetenhet och förståelse för 

användningen av språket genom arbetet med storböcker. Storböckerna verkar även bidra till lust 

och motivation hos eleverna att lära sig läsa.



27

6.1.2 Läsinlärning och självkänsla 

Specialpedagoger

Specialpedagog 1 uttrycker att barnen tidigt behöver få känna att de är goda läsare för att komma 

vidare i allt annat lärande de möter i skolan. Kopplingen mellan läsinlärning och självkänsla är 

väldigt tydlig och kan upptäckas i olika åldrar, framhåller Specialpedagog 1. Redan ett barn i 

första klass kan vara väldigt stressat om läsningen inte kommit igång. När barnen blir lite äldre, 

ungefär i årskurs 3, ser sig barnet mindre som ett ”jag-barn” och mer som en del i gruppen och 

detta kan leda till att de barn som inte hänger med i läsningen rent av känner sig ”dumma i 

huvudet”. Hennes jobb är att motivera elever att tro på sig själva och tro att de kan lära sig att 

läsa. Specialpedagog 1 anser att det annars finns en stor risk att de blir så kallade läs- och 

skrivundvikare. 

   Kopplingen mellan läsinlärning och självkänsla är stor, påpekar även Specialpedagog 2. Om 

ett barn känner att alla kan läsa utom hen får hen dålig självkänsla och dessa känslor kommer då 

gå ut över alla ämnen, menar hon. Specialpedagog 2 uttrycker att pedagogers jobb är att skapa 

motivation hos barnen och att bidra till att de tycker det är roligt att läsa. Undervisningen med 

storboken kan anpassas till olika svårighetsgrader. Även om barnen ligger på olika nivå i sitt 

läsande är bokprat viktigt för alla, påpekar hon. Alla kan ta del av det och gynnas.

   Specialpedagog 3 berättar under samtalet om sin uppfattning om att en god läsinlärning ger 

en god självkänsla och tyvärr ger ofta en trög start, en dålig självkänsla. Det är en väldigt viktig 

uppgift som skolan har att ge dessa elever mycket stöd och uppmuntran så att de känner att de 

duger, understryker hon.

Analys specialpedagoger

Specialpedagogerna har utryckt att storboken med fördel kan användas för att skapa en 

gemensam, positiv läsupplevelse som kan skapa motivation hos barnen att själva vilja läsa. De 

betonar också att kopplingen mellan läsinlärning och självkänsla är stor. 

   Taube (2007, s. 84) åsyftar att barn ofta jämför sig med varandra då de lär sig att läsa och att 

då hela tiden känna att man inte hänger med och alltid blir klar sist, sänker barnets självkänsla (s. 

83). Hon menar att en bristande individualisering från skolans sida är ett också riskfyllt moment 

för barnets självförtroende vid skolstarten (Ibid., s. 84). Taubes forskning överensstämmer 

mycket väl med de åsikter som specialpedagogerna uttrycker. Specialpedagogerna verkar vara 

överens om att barns självkänsla är nästintill avgörande under den tidiga läsinlärningen. 

       Vidare poängterar Taube (2007, s. 92) att en god cirkel kan skapas då omgivningens positiva 

förväntningar överförs till barnet som blir motiverad att utnyttja hela sin kompetens. Elevens 

självkänsla blir då allt mer positiv då den är övertygad om att varje inlärningstillfälle ske ge bevis 

på fler framgångar. Hon menar att ”en varm och positiv atmosfär, som kännetecknas av en 

accepterande inställning och förståelse för olika elevers olika behov, ger ett inlärningsvänligt 
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klimat” (Ibid., s. 110). Detta överensstämmer med det specialpedagogerna uttrycker om att det är 

viktigt att skolan ger elever stöd och uppmuntran på vägen mot en lyckad läsinlärning. 

   Forskningen om storboken har som tidigare nämns, visat att arbetet med storboken syftar 

till att barnen ska känna sig trygga och skapa motivation att själva vilja lära sig att läsa. Om 

pedagoger uttrycker sina positiva förväntningar på varje enskilt barn när de arbetar med 

storboken så kan metoden enligt studiens resultat alltså tänkas stärka barnens självkänsla. Både 

specialpedagogerna och den tidigare forskning vi har tagit del av visar på att storboken bidrar till 

en läslust och motivation hos barnen och det skulle i sin tur kunna leda till en stärkt självkänsla.

Lärare
Lärare 1 har märkt av sambandet mellan läsinlärning och självkänsla hos eleverna i läs- och 

skrivundervisningen. Eleverna börjar jämföra sig med varandra när de kommer upp i årskurserna 

och att det kan bli en negativ spiral om eleverna jämför sig för mycket. De elever som inte än har 

lyckats knäcka läskoden kan bli stressade och det kan sätta upp hinder för fortsatt inlärning.

Lärare 1 framhåller att det är viktigt att möta upp dessa elever och hjälpa dem i deras svårigheter 

innan barnen själva upptäcker dem. Vissa storböcker kan innehålla lite svårare texter och därmed 

fungera sämre som läsövning för svaga läsare men hon uttrycker att bokens detaljerade 

illustrationer ibland kan vara mer betydelsefulla. De svaga läsarna kan då titta på bilderna och 

tolka texten utefter dessa och få möjlighet att skapa sig en känsla av att de också är läsare 

    När eleverna kommer till skolan kan de börja jämföra sig med varandra när det gäller att 

knäcka läskoden och ha ett flyt i sitt läsande avslöjar Lärare 2. Hon berättar vidare att hon märkt 

jämförelser i klassen och att man anses som osmart om man är en svag läsare. Eleverna kopplar 

ihop smarthet med läsning vilket enligt Lärare 2 kan skapa en ond cirkel och ett grupptryck. Hon 

betonar vikten av att förklara för eleverna att de inte behöver ta den svåraste boken som 

kompisen tar för att vara ses som smart, utan att det är bättre att ta en enklare text som är lättare 

att förstå. Eleverna influeras av varandra och det är lätt att det skapas ett grupptryck understryker 

Lärare 2. 

    Lärare 3 har inte märkt av jämförelser mellan eleverna i klassen vad gäller läsförmågan i 

någon högre grad men hon uppfattar ändå sambandet mellan självkänsla och läsinlärningen. En 

elev som inte har ett flyt i sin läsning kan riskera att jämföra sig med sina klasskamrater och på så 

sätt hamna i en ond cirkel med dålig självkänsla säger hon. 

    Lärare 4 kopplar också ihop självkänsla och läsning i undervisningen. Om en elev är en svag 

läsare kan den enligt hennes erfarenhet riskera att få sämre självförtroende, samtidigt som en 

duktig läsare får bättre självkänsla om den känner att den kan läsa. Elever som inte kommit så 

långt i sin läsning tar hjälp av storbokens illustrationer för att tolka texten och på samma sätt som 

Lärare 1 förklarar hon att bilderna utgör en stor del av läsinlärningen. Eleverna får en 
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förberedande del i sin läsning för att utveckla sin läsförmåga. De kan enligt Lärare 4 på så sätt få 

en känsla av att vara en läsare och det kan i sin tur skapa en bättre självkänsla. 

Analys lärare

Lärarna i denna studie kopplar samman självkänslan hos en elev och dess läsförmåga och 

resultaten kan visa på att en god självkänsla i sitt läsande anses berika läsutvecklingen hos en 

individ. Detta skulle kunna förstås i det Taube (2007, s. 83) förklarar om sambandet mellan 

självkänsla och läsinlärning. Utifrån lärarnas beskrivningar jämför sig elever med varandra vilket 

enligt Taube kan påverka deras fortsatta läsinlärning och detta både positivt och negativt (Ibid., s.

83). Det kan skapas onda cirklar för en elev som ser sig själv som svag läsare och som även får 

den förväntningen på sig (Ibid., s. 91). Begreppet självbild är här ett centralt begrepp som ligger i 

fokus i lärarnas uppfattningar eftersom eleverna dels utgår från sin egen läsförmåga och 

läsinlärning och dels jämför sig med de övriga klasskamraternas läsande (Ibid., s. 21). Elever som 

inte än har knäckt läskoden kan börja jämföra sig med de andra klasskamraterna och det verkar 

som att självkänslan påverkas beroende på om eleven ser sig själv som en stark eller svag läsare 

enligt samtliga lärare. Lärarna anser att det är viktigt att möta upp elever innan de får sämre 

självkänsla och hamnar i onda cirklar som riskerar att sätta hinder för deras fortsatta inlärning. 

Onda cirklar kan bildas då en svag läsare tappar tron på sig själv och om omgivningen slutar ha 

förväntningar på denna (Taube, 2007, s. 83). 

Resultaten av lärarnas svar kan tyda på att storboken som redskap också kan påverka elevers 

känsla av att lyckas med läsningen då bokens illustrationer utgör en lässtrategi i sig vid 

läsinlärningen. En elev som inte lyckats knäcka läskoden kan med hjälp av att tolka storbokens 

illustrationer ändå skapa en känsla av att lyckas och där av se sig själv som en läsare. På detta sätt 

kan denna elev få möjlighet att utveckla en bättre självkänsla framhåller lärarna.  

6.2 Uppfattningar om olika sätt arbeta med storboken i läsundervisningen

6.2.1. Tillvägagångssätt 

Specialpedagoger

Specialpedagog 1 berättar att storboken från början för henne bara var en bok att samlas kring 

och att ha gemensam läsning utifrån. På senare tid har storboken kommit att betyda mycket mer 

än så. Hon påpekar att storboken är en arbetsmetod där man kan arbeta med alla olika delar av 

barns läsning. Specialpedagog 1 startar arbetet med storboken genom att först sätta upp ett mål 

kring det och tänka igenom vad hon vill få ut av arbetet. Hon menar att detta är mycket viktigt. 

Specialpedagog 1 säger att hon först väljer ut en bok som hon tror kommer att intressera barnen 
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hon ska undervisa för. Själva arbetet går till så att hon startar med en bildpromenad, dvs. håller 

för texten och låter bilderna tala för eleverna. De arbetar sedan vidare med storboken genom att 

prata om textens innehåll på olika sätt och låta barnen läsa mellan raderna och kunna förutsäga 

vad som ska komma i texten. Hon berättar att hon både använder storboken så att barnen får 

ljuda, hitta ord, prata om olika skiljetecken och bygga meningar, men även arbeta med saker som 

rör själva texten. Specialpedagog 1 berättar att hon flera gånger har tillverkat egna storböcker.

    Specialpedagog 2 talar om att en storbok för henne är en stor bok som en hel grupp kan titta i 

samtidigt. Det ska vara en bra text med bra bilder så att barnen kan förstå genom bilderna vad 

som kommer att hända i texten. När Specialpedagog 2 har valt storböcker har hon tänkt att det 

måste vara ett innehåll som fängslar de barn hon ska undervisa. Hon berättar att när hon arbetat 

med storboken har hon börjat med en bildpromenad, där hon hållit för texten och låtit bilderna 

tala. Det är viktigt att barnen får en förförståelse om vad texten kommer att handla om, menar 

hon. Därefter har de läst igenom hela boken tillsammans. Hon har arbetat både språkligt, 

fonologiskt och innehållsmässigt med storboken.

  En storbok för Specialpedagog 3 är böckerna som ursprungligen kommer ifrån Nya Zeeland 

och är i stort format. Det stora formatet på böckerna gör att alla kan se bilderna och följa med i 

texten, understryker specialpedagog 3. Hon lägger upp arbetet med storböckerna med att först en 

bildpromenad tillsammans med eleverna. Det är viktigt att både text och bilder är spännande för 

barnen, berättar hon. Därefter läser de gemensamt igenom texten och hon brukar använda en 

liten pekpinne så att eleverna tydligt kan följa med i texten. Det finns sedan många olika sätt att 

fortsätta arbetet på, menar Specialpedagog 3. Hon brukar oftast göra som så att eleverna på olika 

sätt får arbeta vidare med innehållet i texten. De kan till exempel få skriva eller berätta en 

fortsättning på berättelsen eller sagan och det händer att eleverna får de så kallade ”lillböckerna” i 

läsläxa att ta hem. Specialpedagog 3 berättar att barnen brukar tycka arbetet med storboken är 

väldigt roligt.

Analys specialpedagoger:

Forskningen visar att storboken som metod syftar till en gemensam läsupplevelse där läraren 

tillsammans med sina elever läser och pratar kring texten. Storboken beskrivs som ett effektivt 

redskap vid läsinlärning då texten är enkel och på ett tydligt sätt kan associeras till de tillhörande 

bilderna (Pollard Slaughter, 1983, s. 758). Denna forskning stämmer även väl överens med de 

fördelar med storboken som specialpedagogerna uttrycker. Samtliga specialpedagoger beskriver 

arbetssättet med storboken väldigt likartat. De är överens om att pedagoger bör välja en bok med 

ett innehåll som intresserar barnen. Specialpedagogerna verkar även vara överens om att ett 

arbete bör starta med en så kallad ”bildpromenad”. De beskriver denna bildpromenad som en 

process där fokus ligger på bilderna i boken och att barnen ska försöka följa händelseförloppet 

genom att endast kolla på bilderna. Pedagogen kan här hålla för texten så att barnen kan försöka 

föreställa sig vad texten som hör till bilden skulle kunna säga. På så sätt lär barnen sig att 

förutsäga och att tänka och resonera kritiskt kring textens innehåll. Specialpedagogerna berättar 
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att de sedan läser igenom texten gemensamt med eleverna och under tiden ställer frågor om 

innehållet. Detta överensstämmer med det Liberg (2000, s. 414) uttrycker vad gäller att barn lär 

sig att läsa genom att samtala om texterna de möter och att de då får en rik ”litterär amning”. De 

är under dessa textsamtal som barnen får uppleva ett aktivt läsande och skrivande.  

Specialpedagogerna berättar att det finns flera sätt att sedan arbeta vidare med storboken. 

Både Specialpedagog 1 och Specialpedagog 2 menar att detta fortsatta arbete kan innefatta både 

fonologisk träning samt träning av barnens läsförståelse. Detta liknar det Liberg (2000, s. 413) 

uttrycker om att vägarna in i skriftspråket är många och att det handlar om ett arbete kring både 

en ljudmetod och helordsmetod.

  De processer specialpedagogerna beskriver för arbetet med storboken stämmer mycket väl 

överens med de faser Björk & Liberg (1996, s. 47) presenterar. De delar upp arbetsprocessen i 

upptäckarfasen, utforskarfasen samt den självständiga fasen. De två första faserna har 

specialpedagogerna lagt den största vikten på, medan de har berättat väldigt vagt hur arbetet i den 

självständiga fasen går till. 

Lärare

Lärare 1 arbetar i en årskurs två och använder vid tiden för intervjun inte storböcker i lika stor 

utsträckning som i årskurs ett. Hon berättar att hon i årskurs ett brukade täcka för texten i en 

storbok och istället lägga fokus på bilderna. Tillsammans med eleverna gick hon en såkallad 

bildpromenad där de tittade på och pratade om bilderna i boken. Därefter visade hon texten för 

eleverna och de försökte tillsammans läsa vad som stod. Det finns många olika slags storböcker 

och många områden som är möjliga att arbeta med dem på vilket skapar en stor variation i 

undervisningen.

I arbetet med storböcker börjar Lärare 2 med att hålla för texten för eleverna och endast titta 

på bokens illustrationer. Tillsammans diskuterar de om vad som händer i bilderna och vad 

bokens handling skulle kunna vara. Efter det gör hon tillsammans med eleverna ett första försök 

att läsa texten gemensamt. Efter den gemensamma läsningen pratar de om textens uppbyggnad,

vilka bokstäver eleverna känner igen och ljudar bokstäverna tillsammans. Arbetet med storböcker 

kan se ut på olika sätt beroende på vad läraren vill fokusera på berättar hon. Lärare 2 arbetar med 

storböcker i halvklass då det finns risk att tappa någon elev om man är för många elever på en 

gång. 

    Lärare 3 berättar att hon, precis som Lärare 1, går en bildpromenad tillsammans med 

eleverna. Därefter läser de storbokens text gemensamt och pratar om bokstäver, bokstavsljuden 

och hur texten kan vara uppbyggd. När de gemensamt gått igenom texten får eleverna själva 

laborera med olika ord och ordbilder utifrån deras individuella läsnivå. Även denna lärare arbetar 

med storböcker i halvklass och det är på grund av att hon vill skapa mer tid för att hjälpa eleverna 

vid det individuella arbetet.

    Lärare 4 beskriver även hon att hon brukar täcka för texten i storboken och låta eleverna 

tillsammans med henne prata om boken illustrationer och vad boken kan handla om, detta för att
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väcka en förväntat hos eleverna inför boken. De elever som inte kommit så långt i sin läsning kan 

ta hjälp av bilderna för att tolka texten och att det är en slags lässtrategi. När eleverna tillsammans 

tittat på bokens illustrationer försöker de gemensamt läsa texten och samtala om textens upplägg.

Det finns många olika sätt att arbeta med en storbok och det är utifrån vilket syfte läraren har 

med lektionen som bestämmer arbetssättet, förklarar hon. Lärare 4 framhåller att det fungerar att 

arbeta med storböcker i både halv- och helklass, det är beroende på hur man lägger upp arbetet. 

Analys lärare:
Utifrån lärarnas beskrivningar utgör arbetet med storboken en gemensam upplevelse där eleverna 
tillsammans med varandra och läraren utvecklar sin läsförmåga. Den gemensamma läsupplevelsen 
mellan olika individer bidrar till att den individuella läsförmågan utvecklas (Besner & O´Malley, 
2008, s. 302). 

    Bokens illustrationer verkar i sig vara en slags lässtrategi och utgöra en stor del av arbetet 

med storboken. Enligt lärarnas utsagor kan bilderna bidra till motivation då de är menade att 

skapa en förväntan hos barnet att vilja läsa texten. Samtliga lärare i denna studie berättar att de 

samtalar om texten som de läst tillsammans med eleverna. De går igenom bokstavsljud, 

meningsuppbyggnad, pratar om bokens handling och ställer frågor till texten. Samtal om en text 

som barnet tillsammans med en annan individ läst har visat sig utvecklar barnets läsförståelse och 

kunskap om att röra sig i och utanför en text. Barnet blir via samtalet på så sätt aktivt i sitt 

lärande och detta skapar en ”litterär amning” som bidrar till en läsutveckling (Liberg, 2000, s.

414). Storbokens upplägg kan därför kopplas till Libergs (2000) resonemang om samtalets 

betydelse då den ger en möjlighet till aktivt samtal tillsammans med eleverna om textens 

handling. Även Besner & O´Malleys (2008, s. 294) artikel Shared book reading: When and how 

questions affect young children´s word learning tar upp betydelsen av samtal kring texten och visar att 

dessa kan bidra till ökat ordförråd, ordförståelse och läsförmåga. 

    Beroende på vilket syfte lektionen har och vad läraren vill att eleverna ska träna på lägger 

grunden för val av fokus i arbetet med storböcker. Lärarna i denna studie fokuserar på allt från 

ordbilder som ”Jag kan”, de enskilda bokstavsljuden och hur meningar är uppbyggda till hur 

repliker och rim utformas. Både ljudmetoden där fokus ligger på enskilda bokstavsljud samt 

helordsmetoden där fokus ligger på ord och sammanhang verkar ligga till grund för lärarnas 

undervisning och det verkar inte vara någon av metoderna som dominerar. En blandning av 

dessa metoder är något som anses lägga grunden hos lärarnas läsundervisning vilket även kan ta 

grund i Libergs (2000, s. 413) forskning. Det är en blandning av olika metoder som kan utgöra en 

effektiv läsutveckling och att det är i ett socialt sammanhang som barnet utvecklar sitt läsande.

    Arbetet med storböckerna verkar oftast ske i halvklass då lärarna berättar att de vill få 

möjlighet till att utforma undervisningen mer individuellt utifrån elevernas olika läsförmågor och 

för att inte riskera att ”tappa” någon elev under arbetet. Arbetet är fortfarande av en gemensam 

karaktär i ett socialt sammanhang men i en mindre skara av elever då lärarna uttrycker en oro av 

att inte nå fram till vissa elever om de är en för stor grupp. 
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6.2.2 Helordsmetod eller ljudmetod

Specialpedagoger

Specialpedagog 1 uttrycker att den fonologiska medvetenheten är startporten till barns läsning, 

men att pedagoger i sin undervisning även måste fokusera på helheten och på texter och dess 

innehåll. Läsundervisningen var förr fokuserad på en formell färdighetsträning. Den synen 

ändrades då LTG - metoden kom, menar Specialpedagog 1. Specialpedagoger och lärare började 

arbeta på ett bredare sätt, uttrycker hon. Specialpedagog 1 framhåller även att storboken är en 

sådan metod där alla delar av läsningen med fördel kan integreras. Specialpedagog 1 beskriver att 

hon använder storboken så att barnen får lära sig ljuda, hitta ord och bygga meningar, men även 

arbeta kring frågor som rör själva texten. Hon brukar först arbeta med helheten, med hela texten, 

för att sedan arbeta med delarna, till exempel ljuden och sedan upp till helheten igen. Hon 

uttrycker detta som ett positivt sätt att arbeta med barns läsinlärning.

Vidare anser Specialpedagog 2 att man har nytta av att arbeta med olika slags 

läsinlärningsmetoder och att den fonologiska träningen måste finnas med i barnens tidiga 

läsinlärning. Hon menar att barn med läs- och skrivsvårigheter bör få ännu mer av den 

fonologiska delen, de behöver få lära sig olika lässtrategier. Specialpedagog 2 berättar att hon 

började tänka på ett annat sätt kring barns läsinlärning då LTG - metoden kom på 1960-talet. 

Hon menar att barns läsning då sattes mer i ett sammanhang och inte bara innefattade formell 

färdighetsträning. Specialpedagog 2 poängterar att storböckerna tydligt kan kopplas till LTG -

metoden. När Specialpedagog 2 kom i kontakt med storboken förstod hon att läsningens 

betydelse var viktigare än vad hon tidigare hade trott. Även om den fonologiska medvetenheten 

är mycket viktig så menar hon att det är viktigt att få med hela sammanhanget av en text man 

läser. Specialpedagog 2 berättar att hon har arbetat med storboken både språkligt, fonologiskt och 

innehållsmässigt.

   Den fonologiska medvetenheten är det grundläggande i barns första läsinlärning, uttrycker 

Specialpedagog 3 och betonar och att det är viktigt att gå igenom detta från första början. Hon 

poängterar också att en variation av läsinlärningsmetoder är det som brukar gynna flest elever. 

Analys specialpedagoger:

Liberg (2000, s. 13) uttrycker att striden om barn lär sig läsa bäst genom en ljudmetod eller en 

helordsmetod har avklingat. Forskningen kring barns tidiga läsinlärning har visat på att vägarna in i 

skriftspråket är många och vägen till att kunna läsa inte är lika snäv som den var förut. En 

kombination av metoder som både gynnar barnens fonologiska medvetenhet och metoder som 

gynnar deras förmåga att tala om språket och kommunicera, är båda viktiga och kan med fördel 

integreras med varandra (Ibid., s. 423). 
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   Även skolverkets PIRLS-studies (2006) resultat visade att läsundervisning idag måste beröra 

olika sätt att komma in i de skriftspråkliga textvärldarna (skolverket.se, ”Läsförmågan hos elever i 

årskurs 4 – i Sverige och i världen”, 2007, s13).

Dock så visade studien att en formell färdighetsträning dominerar i skolorna, detta trots att 

läroplanen och kursplanerna i svenska betonar att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang 

och att språkutveckling alltid är knutet till ett innehåll (Ibid.).

Forskningen om läsinlärningsmetoder är kopplad till de åsikter specialpedagogerna uttrycker 

om att en variation av arbetssätt med storboken kan vara viktigt för att nå alla delar av barnens 

läsinlärning. Samtliga specialpedagoger betonar vikten av en fonologisk medvetenhet, men 

uttrycker även att en god läsinlärning bör ske i ett meningsfullt sammanhang där till exempel 

boksamtal spelar en stor roll. 

    När barnet har lagt grunden för en fonologisk medvetenhet om språket, menar Liberg 

(2000, s. 417) att de har samlat på sig flera så kallade byggnadsställningar för sitt läsande och 

skrivande. Hon betonar vikten av att barnet får en fonologisk medvetenhet för att snabbt kunna 

komma in i en mer utvecklad läsning och skrivning. 

  Specialpedagog 2 och 3 understryker att en variation av metoder är det som gynnar flest 

elever. De verkar dock förhålla sig positivt till att storboken kan användas på många olika sätt 

och beröra många sidor av barns läsinlärning. Specialpedagog 1 uttrycker att storboken kan 

beröra alla delar av barns läsinlärning. Detta kan tolkas som att den kan användas både som en 

helordsmetod och en ljudmetod. 

  Samtliga specialpedagoger värdesätter alltså en fonologisk medvetenhet hos barnen, men 

deras åsikter verkar tyda på att storboken kan beröra både en fonologisk träning och en 

helordsträning där texten mer tydligt sätts i ett sammanhang. De uttrycker att eleverna kan 

utveckla en fonologisk färdighet med hjälp av storböcker och är positiva till att storboken kan 

användas för så många delar av barns läsinlärning. 

Lärare

En variation av olika metoder uttrycker Lärare 1 kan vara framgångsrikt vid läsinlärning. Hennes 

arbete med storboken har skett varierat med ordbilder och dikteringar men också med 

ljudmedvetenheten. I början av läsundervisningen berättar Lärare 1 att hon börjar med att 

formulera gemensamma texter tillsammans med eleverna där de till exempel skriver vad de gjort i 

skolan. Eleverna får enklare ordbilder tränade då de skriver meningar som ”Vi har läst böcker” 

där ”Vi” är ordbilden som tränas just då. Vid den gemensamma aktiviteten åskådliggörs strategier 

som eleverna lär sig då de ser hur läraren gör framhåller Lärare 1. 

  Lärare 2 har arbetat utifrån elevers olika läsnivåer vid läsinlärningen där eleverna har läst 

samma text fast i olika svårighetsgrader. Efter att ha undersökt hur språkligt medvetna eleverna 

var i sin läsning fick de olika svårighetsgrad på texten beroende på deras läsförmåga. Det som 

undersöktes var till exempel hur många ord de kunde ljuda ihop och om de kunde läsa enkla 
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meningar. Detta arbetssätt uttrycker Lärare 2 är effektivt då anpassning efter elevernas enskilda 

behov sker och då alla elever får den utmaning de behöver för att utveckla sin läsning. 

Lärare 3 tror på en blandning av olika metoder med både enskilda ljud, bokstavsarbete, 

stavning, läsförståelse och högläsning vid läsinlärningen. Hon berättar att hon inte tror att 

storböcker kan stå som ensam metod vid läsinlärning. Det är många delar av läsinlärningen som

storboken som enskild metod skulle ha svårt att komma åt uttrycker Lärare 3. Ljudmetoden där 

eleverna får lära sig bokstavsljuden är ett exempel. Hon har använt sig av ett brett spektra av 

ljudmedvetenhet, bokstavsinlärning, ordbilder och att ”skriva för att lära sig läsa”. Skrivning och 

läsning går hand i hand och är beroende av varandra anser hon. Lärare 3 uttrycker även att det är 

viktigt att arbeta med ljudmedvetenhet och läsförståelse samtidigt istället för att vänta tills eleven 

lärt sig ljuden och där av får en förståelse

I den tidiga läs- och skrivundervisningen finns det tre typer av metoder man kan använda sig 

av beskriver Lärare 4. Den syntetiska metoden utgår från enskilda bokstäver och med hjälp av 

dessa bygger man olika ord. En annan metod är den analytiska som utgår från sammanhanget och 

en helhet som sedan bryts ner till mindre delar. Man utgår här från en hel text eller mening och 

bryter ner dessa i mindre beståndsdelar dvs. bokstäver. Den tredje metoden är LTG-läsning på 

talets grund som fokuserar på en gemensam aktivitet. Lärare 4 har använt sig mycket av LTG-

metoden vid läsinlärning men påpekar också att en balans måste finnas mellan dessa metoder för 

att få en effektiv läsutveckling.

Analys lärare:

Gemensamt för lärarna i denna studie är att de framhåller att en variation av olika metoder kan 

ses som en framgångsfaktor vid läsinlärning. Deras uppfattningar om en balans och variation i 

läsundervisningen skulle kunna förstås ur ett sociokognitivt perspektiv då elever kan ha olika 

förkunskaper av och förutsättningar till läsning beroende på vilket sociokulturellt sammanhang de 

ingår i, både i hemmet respektive skolan (Liberg, 2006, s. 21). Elever lär sig på olika sätt och det

är en blandning av både ljudträning och sätta in hela ord i sitt sammanhang som kan berika

elevens läsförmåga menar Liberg i sin artikel (Liberg, 2000, s. 413).

    Både Lärare 1 och 3 beskriver att de arbetat med ljudmedvetenhet, ordbilder samt 

meningsuppbyggnad vid läsinlärning som här kan kopplas till både ljudmetoden och helordsmetoden. 

Ljudmetoden är däremot något som kan bli lidande om storboken används som enskild metod 

vid läsinlärning uttrycker Lärare 3. I den tidigare forskningen om metoder för läsinlärning tas 

helordsmetoden samt ljudmetoden upp som visar på två perspektiv inom läsundervisningen. 

Läraren i detta fall uttrycker en viss oro över att eleverna missar den formella träningen i 

bokstavljuden om arbetet med storböcker skulle stå som ensam metod. Uppfattningen Lärare 3 

har angående risken att tappa ljudmetoden i arbetet med storboken skulle kunna ha sin grund i 

Libergs (2000, s. 421) diskussion om ljudmetoden och helordsmetoden. Barns tidiga läsinlärning 

inte handlar om att antingen använda ljudmetod eller helordsmetod utan att en blandning av dessa 

kan bidra till en ökad läsförmåga. Storboken som enskild metod skulle enligt Lärare 3 kunna 
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riskera att missa en integration av den fonologiska medvetenheten hos eleverna i arbetet med 

denna.

6.3 Lärares och specialpedagogers uppfattningar om vilka elever som gynnas av 

storboken

6.3.1 Varje barns behov

Specialpedagoger

Specialpedagog 1 uttrycker att arbetet med storboken bör göras med en mindre grupp av elever. 

Hon menar att en del barn har svårt att koncentrera sig och de duktiga läsarna tröttnar medan de 

som har svårare med läsningen inte alls hänger med i texten. Det är då viktigt att ha många olika 

moment i arbetet med storboken så att alla elever kan gynnas, framhåller Specialpedagog 1. 

Vidare berättar hon att barn med läs- och skrivsvårigheter måste få mer av den grundläggande 

fonologiska träningen. Dock så måste även dessa barn få in orden i ett sammanhang. Det är 

viktigt att ge dessa barn böcker som intresserar dem, understryker Specialpedagog 1. Hon menar 

att pedagoger bör ge barn utmaningar som passar just dem.

Alla elever kan gynnas av storboken som metod men på olika sätt, anser Specialpedagog 2. 

Även om barnen ligger på olika nivåer i sitt läsande så är bokprat viktigt för eftersom alla kan ta 

del av det och gynnas, påpekar hon. Specialpedagog 2 uttrycker att barn som har läs- och 

skrivsvårigheter bör få mer av den fonologiska delen, de måste lära sig olika lässtrategier. 

  Specialpedagog 3 betonar att lärare och specialpedagogers utmaning ofta är att individualisera 

undervisningen så att den passar varje enskild elev. Hon uttrycker att pedagoger måste känna sina 

elever väl och vara medveten om deras läskunskaper, om storboken ska fungera med en stor 

grupp. Specialpedagog 3 erfarenhet är att storboken passar bäst för en grupp på 5-6 barn. Då kan 

alla barnen få sin röst hörd i boksamtalet och det är lättare att motivera barnen till att själva vilja 

läsa. 

Analys specialpedagoger:

Liberg (2000, s. 417) framhåller att när barn uppnått en fonologisk medvetenhet har de fått en 

mängd ”byggnadsställningar” för sitt läsande. Barnen har fått rika läs- och skrivförebilder och 

byggt upp en tro på dig själva som läsare och skrivare. När barnen har dessa läs- och 

skriverfarenheter med sig går de för de flesta barn snabbt att komma in i en mer utvecklad 

läsning och skrivning. 

    Barn lär sig läsa på olika sätt och tillsammans med flera olika metoder för läsning och skrivning 

kan elever uppnå en god läsinlärning (Liberg, 2000 s. 423). Samtliga specialpedagoger uttrycker 
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vikten med att som pedagog individualisera sin läsundervisning. De framhåller att arbetet med 

storboken kan fungera för alla elever, dock så behöver metoden innehålla många olika slags 

arbetsmoment så att alla elever kan gynnas av den. Både Specialpedagog 1 och Specialpedagog 3 

anser att det är bäst att använda storboken med en mindre grupp. Specialpedagog 3 menar att alla 

barn då kan få sin röst hörd. Specialpedagog 1 uttrycker att riskerna med att använda storboken 

med en större grupp är att eleverna ligger så olika i sin läsutveckling att vissa barn kan tröttna och 

andra barn hänger inte alls med i texten. Liberg (2006, s.139) pekar på flera orsaker till barns läs-

och skrivsvårigheter. Det är till exempel viktigt att uppmärksamma interaktionen mellan lärare -

elev och elev - elev samt lärandets sammanhang och val av text. I överensstämmelse med det 

Liberg (2006) uttrycker så anser Specialpedagog 1 att valet av bok är viktigt när man arbetar med 

barn med läs- och skrivsvårigheter. 

  Taube (2007, s. 31) beskriver begreppet självbild som ”en organiserad enhet som består av 

många olika tolkningar av jagets förmågor och egenskaper och av jaget i relation till andra. Hon 

framhåller vidare att självbilden utvecklas under inflytande av omgivningen (Ibid., s.31). Det är 

viktigt att pedagogen ser barnets starka och svaga sidor och kan acceptera barnet så som det är 

(Ibid., s. 110). Taube (2007) uttrycker alltså vikten av att acceptera och se barnet som det är. 

Detta kan kopplas till specialpedagogernas åsikter om att lärare och specialpedagoger bör se till 

varje barns behov och anpassa arbetet med storboken utifrån det. 

Lärare

Lärare 1 framhåller att det är viktigt att anpassa svårighetsgrader på uppgifter utifrån hur långt 

eleverna har kommit i sin läsinlärning. Småböcker är något som hon arbetat med i 

läsundervisningen och dessa är liknande storböcker fast i ett mindre format. Dessa böcker har 

olika upplägg och struktur som passar olika elever. Elever som redan har ett flyt i sin läsning kan 

riskera att tappa motivationen till fortsatt läsning om enbart storböcker skulle användas. Det

riskerar då att gå för sakta fram och inte bli en tillräcklig utmaning uttrycker hon. 

    Arbetet med storböcker kan se ut på olika sätt och elever kan gynnas olika uttrycker Lärare 

2. Hon tror att elever med läs- och skrivsvårigheter kan få hjälp av de övriga klasskamraterna när 

de vid den gemensamma läsningen hör varandra läsa. Elever med svårigheter hör först läraren 

läsa texten och sedan hur deras kamrater läser och det blir då en slags upprepning som hon tror 

kan vara positivt.  Nackdelar med storböcker kan enligt Lärare 2 vara att de elever som har lättare 

att läsa kan riskera att tappa motivation, men det är då viktigt att man utifrån deras olika nivåer 

lägger upp arbetet på ett bra sätt som gynnar alla. Det gäller att ge eleverna får uppgifter med 

olika svårighetsgrader utifrån deras läsförmåga så att eleverna får en individuell utmaning.

    Storboken fungerar enligt Lärare 3 inte som en enskild metod i läsinlärningen då det kan 

skapa en glipa mellan de starka och svaga läsarna. De som redan kan läsa läser på vid den 

gemensamma läsningen medan de svaga kan riskera att inte hänga med i texten. Hon framhåller 

att elever med läs- och skrivsvårigheter bör få träning vid sidan om den gemenamma läsningen 

med storboken då de riskerar att inte hänga med i texten. Elever som redan kan läsa kan också 
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riskera att tappa motivation om undervisningen inte varieras. Lärare 3 uttrycker att arbetet med 

storböcker ska anpassas utifrån elevernas olika läsnivåer där starka läsare kan få svårare uppgifter 

och svaga läsare enklare uppgifter. 

    Lärare 4 beskriver att det fungerar bra att använda olika storböcker och dela in elever i 

grupper utifrån storböckernas svårighetsgrader. Hon beskriver att hon brukar lägga fram olika 

uppgifter till storboken så att eleverna får möjlighet att välja vilken uppgift de vill göra. Eleverna 

behöver på så sätt inte visa för sina klasskamrater att de exempelvis inte klarar av en uppgift och 

slipper då jämföra sig. Svaga läsare kan välja lättare uppgifter så att de är säkra på att de klarar av 

uppgifterna uttrycker hon. Lärare 4 framhåller däremot att läsundervisningen blir tjatig och man 

endast skulle använda sig av storböcker, en variation av olika metoder kan berika läsutvecklingen. 

Det gäller att individualisera uppgifterna så att varje elev får den svårighetsgrad de behöver 

beroende på vart de ligger i sin läsning uttrycker Lärare 4.

Analys lärare:

Resultaten av samtliga lärares uppfattningar om elevers olika behov kan tyda på att de anser att 

arbetet med storböcker måste anpassas efter de enskilda eleverna vilket i sin tur kan förstås ur ett 

sociokognitivt perspektiv. Elever ingår i olika sociala och kulturella sammanhang som kan 

påverka dess lärande på olika sätt som kan vara både gynnande och hämmande för deras fortsatta 

läsutveckling (Gee, 2011, s. 724).  

        Den främsta utmaningen med storböcker verkar enligt lärarna i denna studie vara att elever 

som redan skaffat sig ett flyt i läsningen kan riskera att tappa motivationen till fortsatt läsande om 

eleven inte får den utmaning den behöver för att utveckla sin egen läsförmåga. Lärare 3 uttrycker 

också att elever med läs- och skrivsvårigheter kan riskera att inte hänga med i texten och behöver 

då träning vid sidan om arbetet med storboken. 

    Arbetet med storboken som enskild metod skulle enligt Lärare 3 i värsta fall kunna skapa en 

större skillnad mellan svaga och starka läsare då elever som inte kommit lika långt i sin läsning 

riskerar att inte hänga med lika bra. Den gemensamma läsningen med storböcker skulle här 

kunna riskera en jämförelse bland eleverna i dess olika läsförmågor. Elevernas självbild skulle här 

antingen kunna bli lidande eller stärkt beroende på hur språkligt medvetna de är och där av bidra 

till en skillnad mellan dessa elever (Taube, 2007, s. 21).     

    Lärare 4 anpassar arbetet med storböcker med hjälp av dels indelningar i olika elevgrupper 

och även uppgifter med olika svårighetsgrad där eleverna själva kan välja uppgift utifrån deras 

egen läsförmåga. Eleverna behöver inte visa hur långt de kommit i sin språkliga medvetenhet för 

de övriga klasskamraterna om de själva får välja uppgift och det skulle enligt lärare 4 kunna 

minska jämförelser i klassen. Här behöver inte elevers självbild bli lidande och arbetet anpassas till 

de enskilda eleverna. 

    Lärare 2 framhåller att elever med läs- och skrivsvårigheter kan få hjälp av den 

gemensamma läsningen då det blir en upprepning av texten och att de får höra sina klasskamrater 

läsa. I artikeln Shared book reading: When and how questions affect young children´s word learning (Besner & 
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O´Malley, 2008, s. 294) diskuteras den gemensamma läsupplevelsen med efterföljande textsamtal 

som en effektiv metod för att utveckla elevernas ordförråd samt läsförståelse. Studier i denna 

artikel visar att den gemensamma läsningen gynnar barns läsutveckling och på samma sätt 

diskuterar Lärare 2 denna sociala aktivitet som något elever med lässvårigheter kan ta hjälp av. 

Eleverna kan ta stöd hos varandra och i interaktion utveckla läs – och skrivförmågor som annars 

skulle kunna ta längre tid att uppnå. 

6.3.2 Det sociokognitiva perspektivet 

Specialpedagoger

Specialpedagog 1 uttrycker att läsning är helt avgörande. Hon anser att läsning blivit allt viktigare

under åren hon arbetat. Vidare berättar hon att det inte längre handlar om att läsa tekniskt, 

eleverna måste även lära sig att läsa kritiskt. Läsning utanför skolan är av stor betydelse, menar 

Specialpedagog 1. Hon framhäver även att mycket forskning om barns tidiga läsinlärning tyder på 

just detta. Hennes erfarenhet är att det framförallt är viktigt för barns ordförråd. Det är bra om 

barnen får se och höra sina föräldrar läsa, säger hon. Specialpedagog 1 uttrycker att barn tidigt 

känner ett behov att läsa. Hon betonar att det såklart finns de barn som haft en ”torftig” 

uppväxtmiljö men som ändå klarar sig bra. Vidare vidhåller Specialpedagog 1 att skolan har en 

viktig uppgift att försöka kompensera för de barn som inte växt upp med en givande studiemiljö. 

Även Specialpedagog 2 uttrycker läsningens centrala betydelse i skolan. Specialpedagog 2 ger 

också uttryck åt vikten av att föräldrarna läser för sina barn. Hon tycker sig se en stor skillnad på 

de barn som växt upp med föräldrar som tidigt introducerat dem in i skriftspråket. Hennes 

erfarenhet är att dessa barns språkutveckling utvecklas och att de tidigt får en god ordförståelse. 

Specialpedagog 3 betonar också att läsning är oerhört viktigt. Hon understryker vikten av att 

barn tidigt introduceras in i skriftspråket. Det är väldigt viktigt att föräldrarna läser för sina barn 

för att skapa en motivation hos barnen att själva vilja läsa och att de tycker det verkar spännande 

och roligt, menar specialpedagog 3. Hon framhåller även att besök på bibliotek innan skolstart 

kan vara mycket värdefullt. Då kan barnen välja böcker som intresserar dem och detta skapar då 

ett intresse hos dem, säger Specialpedagog 3.

Analys specialpedagoger:

Samtliga specialpedagoger är överens om att läsning är en central del i all undervisning. 

Specialpedagog 1 uttrycker att läsning bara blir viktigare och viktigare. Den tidigare forskning vi 

har presenterat visar att de två nyare forskningsperspektiven lägger fokus på de sociala och 

kulturella sammanhang som barnet lever i och där läsandet och skrivandet ingår (Liberg, 2006, s. 

20). Det sociokognitiva perspektivet lägger fokus på hur den enskilde individen utvecklar sina 

kunskaper i det sociokulturella sammanhang den ingår i (Ibid., s. 21). Liberg (2006, s. 21) 
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beskriver att perspektivet bidrar till vår förståelse om vad det innebär för barn att lära sig läsa och 

skriva.

   Vår studie ses utifrån ett sociokognitivt perspektiv och Gee (2001, s. 724) uttrycker att barns 

språkförmåga utvecklas när de kommunicerar med sin omgivning och när de får möta 

utvecklande samtal kring texter. Den tidigare forskningen som presenterats i denna studie visar 

att det sociokognitiva och sociokulturella sammanhanget barnet ingår i har betydelse för deras 

språkinlärning. De specialpedagoger som intervjuats uttrycker också att dessa perspektiv har 

betydelse för barnens läsinlärning. Specialpedagogerna berättar att det är viktigt att föräldrarna 

läser för sina barn och att barnet får omges av en god studiemiljö. Specialpedagog 1 påpekar dock 

att även de barn som haft en torftig uppväxtmiljö kan komma till skolan med goda 

språkkunskaper och en lust att läsa. Hon menar dock att pedagogerna har ett större ansvar att 

försöka kompensera för dessa barns bristande läsmiljö. Specialpedagogerna anser, som tidigare 

sagts, att storboken kan bidra till en gemensam läsupplevelse och att skapa motivation hos barnet 

att själv vilja läsa. Barn som är uppväxta i ett sammanhang där läsning inte varit en självklar del, 

kan alltså tänkas gynnas extra mycket av ett arbete med storboken som metod då de kommer till 

skolan.

Lärare

Läsning är en stor del av undervisningen och är en förutsättning för att kunna tillföra sig kunskap 

påpekar Lärare 1. Eleverna skaffar sig förebilder om de läser tillsammans med en vuxen i hemmet 

eller i skolan och de utvecklar sin språkliga medvetenhet om de läser regelbundet uttrycker hon. 

Barnet får då förkunskaper och en struktur hur texter är uppbyggda om de läser mycket hemma 

och tillsammans med en vuxen. 

    Lärare 2 framhåller att läsningen är det primära i undervisningen då det genomsyrar många 

ämnen i skolan. Läsningen har också stor betydelse i hemmet och innan skolstart då barnet kan 

skapa sig förebilder och sätter läsningen i ett sammanhang. Barnet får också möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd samt en förståelse för varför man läser om de får många olika böcker lästa 

för sig av en vuxen eller kamrat tillägger Lärare 2. 

    Läsningens betydelse är oerhört viktigt eftersom den ingår i så många olika ämnen uttrycker 

Lärare 3. Om du inte kan läsa kan det bli svårt att uttrycka sina tankar och idéer i framtiden. 

Ordförrådet, läsförståelsen och kunskap om ljud och bokstäver ökar också i och med att barnet 

introduceras tidigt och kontinuerligt hemma med föräldrarna poängterar hon. För att kunna 

tillägna sig kunskap snabbare, berättar Lärare 3, att det är viktigt att föräldrarna läser mycket för 

sina barn hemma.  

    Precis som de övriga lärarna framhåller Lärare 4 att läsningen har en stor roll i både skolan 

och hemmet. Läsa, tala, lyssna och skriva genomsyrar alla ämnen och det är därför viktigt att 

barnet lär sig detta. Hon anser även att det är viktigt att ställa frågor om texter de läser så att 

barnet får ordförståelsen. De barn vars föräldrar är högutbildade får oftast den litterära amningen 

hemma tillägger hon. 
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Analys lärare 

Lärarna i denna studie verkar vara överens om att läsningen utgör en stor del av 

skolundervisningen och är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas i sitt lärande. 

Läsning genomsyrar de allra flesta ämnen i skolan och det har en betydande roll om eleverna läser 

regelbundet för dess fortsatta läsutveckling uttrycker samtliga lärare. Utifrån lärarnas utsagor 

skulle ett sociokognitivt perspektiv och förhållningssätt ligga till grund för läsundervisningens 

utformning och betydelse. Lärarna uttrycker att tillsammans med en vuxen hemma, i skolan eller 

tillsammans med klasskamrater kan elevens läsförmåga utvecklas. Det är i ett socialt sammanhang 

i interaktion med andra individer eleven utvecklar ett ordförråd och läsförståelse. Utifrån ett 

sociokognitivt perspektiv kan det vara många delar som är betydande för elevers lärande och 

elever som inte introducerats in i skriftspråket kan riskera att utveckla svårigheter senare under 

skoltiden (Ibid., s. 714). Detta skulle kunna ligga till grund i det Lärare 4 tar upp angående den 

litterära amningen som barn med högutbildade får. Barn som blir introducerade in i skriftspråket 

hemma kan få lättare i skolan och på liknande sätt kan barn som inte har samma förutsättningar 

riskera att få svårare i skolan.
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7 Diskussion

Vårt syfte med den här studien var att undersöka ett antal lärares och specialpedagogers 

förhållningssätt till storboken som pedagogiskt redskap vid barns tidiga läsinlärning i skolan. 

Vidare ville vi ta reda på vilka motiv de presenterade för, respektive emot storboken som metod, 

vilka uppfattningar de hade om vilka elever som gynnas av metoden samt hur de valt att arbeta 

med den. De huvudteman som kommer lyftas i diskussionen är fördelar och nackdelar med storboken 

som metod samt teoretiska perspektiv. Det första huvudtemat är indelat i följande underteman: god 

läsförståelse, individualisering av undervisningen, självbildens betydelse för läsinlärning samt fonologisk 

medvetenhet. Avsnittet teoretiska perspektiv har sociokognitivt perspektiv samt socialinteraktionistiskt 

perspektiv som underteman.

7.1 Fördelar och nackdelar med storboken som metod

7.1.2 God läsförståelse

Specialpedagogerna och lärarna är positiva till användandet av storboken som metod och lyfter 

framförallt fram att den ger möjlighet till en gemensam läsupplevelse. De är överens om att storboken 

ökar barns ordförråd och förbättrar deras läsförståelse. Westlund (2009, s. 41) förklarar en god 

läsförståelse med att barnen både ska kunna läsa som avkoppling men även läsa med kritisk 

urskiljning. Hon framhåller att pedagogens arbete är att aktivera barnens förståelse av en text och 

lära dem att göra inferenser och att skapa inre bilder (Ibid., s. 104). Det Westlund (2009) 

framhåller kan anknytas till att specialpedagogerna och lärarna uttrycker att en god läsförståelse är 

viktigt för barnens tidiga läsinlärning. 

Att tala om texter är en viktig del i barnens tidiga läsinlärning, uttrycker samtliga 

intervjudeltagare. Liberg (2006, s. 40) uttrycker att det gemensamma läsandet kan med frågor om 

texten hela tiden relateras till barnet och den värld barnet lever i. Vidare framhåller hon att 

barnen på så sätt kan koppla texten till sina egna erfarenheter och utsätta det lästa för kritisk 

granskning (Ibid., s. 40). Specialpedagogernas respektive lärarnas tankegångar stöds av det Liberg 

(2006) vidhåller och de tar upp att frågor kring texten är en viktig del i arbetet med storboken. 

Respondenterna berättar att de ställer frågor som rör olika aspekter av barnens läsinlärning. Det 

kan handla om meningsbyggnad, bokstavsljud samt om textens innehåll och mening. Lundberg 

(1997, s. 6) menar att fördelarna med storboken är att den kan beröra många delar av barnens 

läsinlärning och hon menar att storbokens syfte är att skapa motivation och intresse för läsning 

hos eleverna. Detta stämmer överens med de fördelar som respondenterna framhåller kring 

storboken som metod. Redan tidigt under samtalet uttrycker specialpedagogerna och lärarna sina 
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positiva tankar om att arbeta med storboken. Detta är en viktig upptäckt då det skulle kunna 

tänkas vara någon av respondenterna som använder storboken endast som en högläsningsbok 

och inte som en bok att samtala om. En intressant tankegång är att intervjuer som metod gör att 

respondenterna alltid blir något påverkade då de i förväg vet om syftet med studien. Det skulle 

kunna tänkas vara så att flera av pedagogerna ibland använder storboken som endast en 

högläsningsbok men är alla väl medvetna om att forskningen visar på att ett samtal kring texten är 

mycket betydelsefullt för barns läsutveckling. 

Respondenternas svar kan även ses utifrån vikten av att individualisera undervisningen. Det 

kan vara så att det krävs ett särskilt förhållningssätt av pedagogerna gentemot varje elev för att 

storboken ska kunna ge en givande läsupplevelse som kan utveckla barnens läsförståelse. Ett 

förhållningssätt som genomsyras av motivation och engagemang kan även tänkas stärka barnens 

självkänsla och tro på sig själva.

7.1.3 Individualisering av undervisningen

Specialpedagoger och lärare som intervjuats uttrycker vikten av att individualisera undervisningen 

så att läraren har möjlighet att se till varje barns behov. Deras åsikter kan tyda på att ett arbete 

med storboken bör praktiseras i en mindre grupp, alternativt att pedagoger har tydliga mål för hur 

undervisningen ska gå till. Resultatet tyder på att ett arbete med storboken i en allt för stor grupp 

kan leda till att vissa elever inte hänger med i texten, medan andra elever ligger för långt fram och 

hinner tröttna. Samtliga deltagande lärare uttrycker att det finns en risk att de elever som redan 

kan läsa tappar motivationen. Specialpedagogerna och lärarna menar att storboken kan gynna alla 

barn, dock måste arbetet anpassas så det passar varje enskild elev och dess kunskaper. Denna 

tankegång stöds av det Taube (2007, s. 110) skriver om att det är viktigt att pedagogen accepterar 

och ser barnet så som det är.

   Varje barn har olika förkunskaper vad gäller läsning och skrivning när de kommer till skolan 

vilket kan spela en stor roll för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Även dessa tankegångar 

kan kopplas till Taube (2007, s. 64) som skriver att läs- och skrivsvårigheter oftast hör ihop med 

för lite övning. Det är pedagogernas uppgift att ge eleverna möjlighet till övning och att 

individualisera undervisningen så att den passar alla elevers behov.     

    Respondenternas åsikter kan även förstås genom ett sociokognitivt perspektiv som utifrån de 

sociala och kulturella sammanhang barnet ingår i kan ha en avgörande roll när det gäller vilka 

förutsättningar och förkunskaper barnet har när det kommer till skolan (Gee, 2001, s. 714). För 

att lärare och specialpedagoger ska kunna acceptera och se varje barn som det är krävs det att 

pedagogerna inte har förutfattade meningar om barnens bakgrund och hemomgivning, utan 

istället lyfta fram barnens starka sidor och ge motivation och visa ett engagemang inför deras 

läsutveckling. 
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7.1.4 Självbildens betydelse för läsinlärning

Respondenterna uppfattar en tydlig koppling mellan läsinlärning och självkänsla. Detta 

överensstämmer med det Taube (2007, s. 81) uttrycker i sin forskning att barn har förväntningar 

på sin egen förmåga att lyckas eller att misslyckas med sin läsning. Omgivningen har också 

förväntningar på barnets förmåga och dessa förväntningar kan komma att påverka barnets 

självkänsla, antingen i en positiv eller i en negativ riktning. Lärarna och specialpedagogerna 

betonar vikten av att skapa motivation och läsglädje hos eleverna så att deras självkänsla kan 

komma att stärkas. Taube (2007, s. 31) beskriver begreppet självbild som uppfattningar individen 

har om sig själv i relation till andras förväntningar. Lärarna uppfattar att barn både utgår ifrån sin 

egen läsförmåga men även jämför sina kunskaper med sina klasskamrater. Specialpedagogerna 

uttrycker även de, att barn jämför sin läsförmåga med andra då de kommer upp i mellanstadiet 

och då ser sig själva mer som en del i en gemenskap.

   En skillnad i lärarnas respektive specialpedagogernas åsikter kring storboken är att lärarna 

överlag uttrycker fler nackdelar med storboken än vad specialpedagogerna gör. Detta kan förstås 

utifrån att lärarna kan se att den gemensamma läsningen av storboken, både skulle kunna sänka 

och stärka ett barns självkänsla. Den gemensamma läsupplevelsen skulle i värsta fall kunna skapa 

en glipa mellan starka och svaga läsare då de börjar jämföra sin läsförmåga med varandra. Utifrån 

dessa tolkningar kan det även uppfattas som att specialpedagogerna anser att ett arbete med 

storboken skulle kunna höja ett barns självkänsla. 

Det är intressant att jämföra specialpedagogernas svar gentemot lärarnas då de verkar tolka 

storboken på olika sätt när det handlar om sambandet mellan självkänsla och läsinlärning. 

Specialpedagoger arbetar tillsammans med många barn som har läs- och skrivsvårigheter och kan 

därmed tänkas ha större erfarenheter om barn som har en låg självkänsla orsakad av en bristande 

läsinlärning. De skulle därför kunna uppleva ett starkare samband mellan en lyckad läsupplevelse 

och en stärkt självkänsla. Det kan även vara så att eftersom lärarna ofta arbetar med en större 

grupp barn än vad specialpedagogerna gör har de en tuffare utmaning att möta varje enskilt barn 

och dess behov. Lärare har många barn att fokusera på och att se barns läsinlärning med en 

koppling till deras självkänsla kan tänkas komma i skymundan. Specialpedagoger kan därför i 

högre grad arbeta mer inriktat på varje barns behov och därmed i högre mån tänkas stärka dess 

självkänsla och tro på sig själv. 

Detta resonemang kan även förstärkas av det faktum att specialpedagogerna har en längre 

yrkeserfarenhet än lärarna. Denna erfarenhet kan alltså tänkas lett till att de intervjuade 

specialpedagogerna har en längre erfarenhet kring hur man kan tolka en lyckad läsinlärning ihop 

med en stärkt självkänsla. 
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7.1.5 Fonologisk medvetenhet

Samtliga respondenter beskriver arbetsgången med storboken på liknande sätt. Det här 

tillvägagångssättet att arbeta med metoden stämmer väl överens med hur Lundberg (1997) samt 

Björk & Liberg (1996) förklarar sättet som pedagoger kan arbeta med den. Specialpedagogerna 

och lärarna tar upp en arbetsgång som liknar arbetet i de faser som Björk & Liberg (1996, s. 47) 

beskriver: upptäckarfasen, utforskarfasen samt självständiga fasen. Dock beskriver samtliga 

intervjudeltagare upptäckarfasen och utforskarfasen på ett mer ingående sätt än vad de förklarar 

arbetet i den självständiga fasen. De menar att man kan arbeta på många olika sätt i den 

självständiga fasen och att det finns många vägar att gå vidare i arbetet med storboken. 

Specialpedagogerna uttrycker att storboken kan beröra alla delar av barnens läsinlärning och 

kan användas både som en ljudmetod och en helordsmetod. De framhåller att man med fördel 

kan använda storboken för att träna den fonologiska medvetenheten. Specialpedagogerna menar 

dock att en blandning av olika metoder gynnar flest elever. Lärarna framhåller att storboken inte 

kan stå som ensam metod för den tidiga läsinlärningen. De uttrycker att ljudmetoden kan bli 

lidande om man endast arbetar med storboken. Samtliga intervjuade lärare menar att en 

blandning av metoder är mest gynnsamt. Forskning visar på att det inte verkar finnas någon given 

metod för läsinlärning, utan att det är en variation av metoder som gynnar flest elever (Lundberg, 

1997, s. 104). Dock bör det alltid i läsundervisningen finnas någon typ av högläsning, gemensamt 

läsande och skrivande samt självständig läsning (Ibid., s. 67). Detta överensstämmer med det 

arbetssätt som specialpedagogerna och lärarna lyfter fram vid intervjutillfället.  

Att lärarna uttrycker att ljudmetoden kan bli lidande i ett isolerat arbete med storboken är 

relevant att se utifrån det faktum att specialpedagogerna har en längre yrkeserfarenhet än vad 

lärarna har. Skulle deras yrkeserfarenheter möjligtvis kunna ha betydelse för deras sätt att se på 

barns fonologiska medvetenhet? Specialpedagogerna kan förmodas ha en större erfarenhet kring 

arbete med den fonologiska medvetenheten och en tydligare bild av vad som händer då elever får 

svårigheter med den tidiga läsinlärningen. 

7.2 Teoretiska perspektiv

7.2.1 Sociokognitivt perspektiv 

Alla lärare och specialpedagoger i denna studie uttrycker läsningen som en central del i skolans 

verksamhet. Detta framgår tydligt i den tidigare forskning som har presenterats där Björk & 

Liberg (1996, s. 12) påpekar hur stor betydelse barns läsning och skrivning har för deras fortsatta

utveckling. De uttrycker även att läsning utanför skolan är oerhört viktigt och att det kan hjälpa 

barnet vid introduceringen in i skriftspråket. Även Bjar (2006, s. 12) betonar att de barn som 
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redan innan skolstart har påbörjat sin läsning kan utveckla en större fonologisk medvetenhet. 

Lärarna och specialpedagogerna poängterar att barns läsinlärning sker i det sociala och kulturella 

sammanhang som de ingår i, vilket skulle kunna påverka deras fortsatta läsutveckling. 

Gee (2001, 724) menar att ett barns språkförmåga utvecklas i interaktion med dess omgivning. 

Detta stämmer väl överens med intervjudeltagarnas uppfattningar kring barnens sociala och 

kulturella förutsättningar de har när de kommer till skolan. En av lärarna påpekar att barn vars 

föräldrar har en hög utbildning oftast får den litterära amningen i större utsträckning än barn vars 

föräldrar själva inte läser så mycket. 

Utifrån de förutsättningar samt förkunskaper barnen har när de kommer till skolan måste 

undervisningen anpassas så att alla elever får den utmaning de behöver för att utvecklas. Detta är 

något som både specialpedagogerna och lärarna framhäver vid intervjuerna. Det sociokognitiva 

perspektivet kan i denna studie även kopplas till vikten av att individualisera undervisningen som 

både specialpedagogerna och lärarna vidhåller är betydelsefull för barns lärande. Utifrån barnets 

sociala förutsättningar bör undervisningen med storböcker och även i all undervisning anpassas 

efter barnets enskilda behov för att kunna utvecklas vidare. Barnet kan därmed även tänkas få en 

stärkt självkänsla då det känner en känsla av att lyckas med sin läsning. 

7.2.2 Socialinteraktionistiskt perspektiv

Respondenternas åsikter kring storbokens fördelar kan ses ur ett socialinteraktionalistiskt 

perspektiv (Liberg, 2006, s. 20). Lärarna och specialpedagogerna uttrycker fördelar med att 

eleverna får en läsupplevelse genom interaktion med sin omgivning. Den gemensamma 

läsupplevelsen med storboken är kopplad till det socialinteraktionistiska perspektivet då läraren 

tillsammans med sina elever läser och samtalar kring texten gemensamt. En av de intervjuade 

lärarna framhäver att elever med läs- och skrivsvårigheter kan få hjälp av den gemensamma 

läsaktiviteten som sker vid tillämpning av storboken. Eleven får tillsammans med läraren och sina 

klasskamrater möjlighet att öva på sina läs- och skrivkunskaper. Specialpedagogerna poängterar 

hur storboken med gemensamma textsamtal kan skapa möjligheter för elever att tillägna sig 

språket i kommunikation med andra.

    En bristande interaktion mellan lärare-elev eller elev-elev i undervisningen skulle kunna leda 

till att läs- och skrivsvårigheter utvecklas (Liberg, 2006, s. 139). En god kommunikation mellan 

lärare och elev skulle därför istället kunna bidra till ökad läsutveckling precis som respondenterna 

i denna studie vidhåller. Respondenternas resonemang förutsätter att storboken används till olika 

delar av barns läsinlärning. Storboken bör användas till högläsning, men även för en gemensam 

läsning där ett textsamtal finns med. Samtliga lärare och specialpedagoger är alltså överens om att 

storboken kan användas för att beröra båda dessa delar inom barns läsinlärning, dock finns det en 

skiljaktighet mellan specialpedagogernas och lärarnas sätt att förhålla sig till metoden. Som 
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tidigare sagts i detta diskussionsavsnitt så framhåller specialpedagogerna att storboken även kan 

användas för att öva barns fonologiska medvetenhet.

      Respondenterna behandlar både ett sociokognitivt samt sociointeraktionistiskt perspektiv i 

sina uppfattningar om storboken. Detta kan dock uppfattas som logiskt eftersom de två 

perspektiven liknar varandra och kan kopplas ihop med användningen av storboken vid 

läsinlärningen. Den gemensamma läsupplevelsen verkar genomgående vara det centrala i 

intervjudeltagarnas uttalanden och att ett lärande i interaktion med andra kan skapa en möjlighet 

till en positiv läs- och skrivutveckling. 
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8 Konklusion 

Vi ville i denna studie undersöka vilket förhållningssätt ett antal lärare och specialpedagoger hade 

till storboken som pedagogiskt redskap vid läsinlärningen i skolan. Detta gjorde vi genom att ta 

reda på vilka motiv specialpedagoger och lärare presenterade för, respektive emot storboken samt 

se vilket förhållningssätt specialpedagogerna och lärarna har när det handlar om olika slags 

tillvägagångssätt. Till sist ville vi även ta reda på deras uppfattningar om vilka elever som gynnas

av att arbeta med metoden. 

   En central tankegång som uppmärksammades i denna studie var att storboken möjliggör en 

gemensam läsupplevelse. Det visade sig att genom den här läsupplevelsen kan barnen utveckla sin 

språkinlärning genom interaktion med klasskamrater och pedagoger. Arbetssättet med storboken 

som respondenterna beskrev stämde väl överens med forskningsresultat om hur ett lyckat 

tillvägagångssätt bör se ut. Studiens resultat åskådliggjorde att ett arbete med storboken bör 

innehålla någon form av högläsning, gemensam läsning samt självständig läsning. 

Respondenternas åsikter stämde väl överens med den forskning vi tagit del av som säger att 

storboken inte bör användas endast som en högläsningsbok. 

   Sambandet mellan självkänsla och läsinlärning visade sig vara en relevant del av samtliga 

respondenters uppfattningar om barns tidiga läsinlärning. Dock så betonade specialpedagogerna 

denna koppling tydligare än vad lärarna gjorde. Vi uppfattade det som att anledningen till detta 

var att specialpedagogerna har en längre yrkeserfarenhet och är mer specialiserade i just barns 

läsinlärning. 

   Studien visade även att arbetet med storboken, och även andra läsinlärningsmetoder, bör 

anpassas efter varje elevs kunskapsnivå och behov. De intervjuade lärarna och 

specialpedagogerna betonade vikten av att motivera och engagera barnen till att själva vilja börja 

läsa, detta oavsett deras sociala och kulturella bakgrund. Åsikterna skiljde sig något angående 

uppfattningen om storboken kunde stå som ensam metod vid läsinlärning. Vi tolkade det som att 

samtliga respondenter ansåg att en variation av olika metoder gynnar flest elever. Dock så 

poängterade specialpedagogerna att storboken med fördel kunde beröra alla olika delar av barns 

tidiga läsinlärning, även den fonologiska färdighetsträningen. Lärarna antydde en mer kritisk 

inställning till detta då de menade att ljudmetoden kunde tänkas bli lidande vid användning av 

endast storboken. Vi menar att anledningen till denna skiljaktighet kan vara att 

specialpedagogerna har en bredare kunskap kring olika metoder för läsinlärning och en större 

inblick i vad som händer med de elever som inte lyckas med sin läsning. 

   Under studiens gång uppmärksammade vi att det inte fanns så mycket tidigare forskning om 

just storböcker. Forskningen som hittades var främst från Nya Zeeland där metoden använts mer 

utbrett. Vi anser att det behövs mer forskning där storboken jämförs med andra 

läsinlärningsmetoder. Detta för att påvisa eventuella styrkor och svagheter med metoden. 
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Eftersom åsikterna mellan specialpedagogerna och lärarna var något spridda angående hur 

betydelsefull metoden anses vara, så blev vi ännu mer medvetna om vikten att som pedagog vara 

väl påläst om barns tidiga läsinlärning, om lässtrategier och om vilka läsinlärningsmetoder som 

gynnar barn. Vidare har vi blivit mer positiva till storboken och vår uppfattning är att 

läsinlärningsmetoder som exempelvis storboken har kommit något i skymundan för de tekniska 

hjälpmedlen såsom läsplattor. Detta är något som vi tar med oss i vårt kommande yrkesliv och vi 

hoppas få möjlighet att arbeta med storboken i framtiden. Sammanfattningsvis menar vi att en 

variation av olika slags läsinlärningsmetoder, anpassade efter varje barns behov, är det mest 

gynnsamma. 
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10 Bilagor  

Intervjuguide

Tema 1: Bakgrund

*Ålder

        - Hur gammal är du?

*Yrkeserfarenhet

       - Hur länge har du arbetat som specialpedagog?

       - Varför valde du att utbilda dig till specialpedagog?

Tema 2: Läsinlärning

*Läsningens betydelse i skolan

      - Vilken betydelse och roll har läsningen för barns lärande i skolan enligt dig?

      - Har din uppfattning kring barns läsutveckling ändrats under åren du har arbetat?

*Läsningens betydelse utanför skolan 

     - Vilken betydelse har läsningen utanför skolan enligt dig?

     - Föräldrarnas betydelse?

     - Hur tror du barns läsutveckling kan påverkas av läsning innan skolstart?

      (dvs. att barnet tidigt introduceras in i skriftspråket).

*Läsning och självkänsla
   -Hur uppfattar du kopplingen mellan läsning och självkänsla?

*Läsinlärningsmetoder

    - Vilka erfarenheter har du kring olika metoder för läsinlärning? 

    - Vilka metoder har du uppfattat gynnar barns läsutveckling bäst?

Tema 3: Storboken

*Allmänt

    - Vad är en storbok, enligt dig?
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*Olika sätt att arbeta

- Arbetar du med storboken just nu?

- Med vilka elever?

- Hur har du valt att arbeta med storboken?

- Varför har du valt att arbeta på just det sättet?

Tema 4: Uppfattningar om storboken

*För- och nackdelar

- Vilka fördelar ser du med att arbeta med storboken som metod för läsinlärning?

- Nackdelar?

*Olika grupper av elever

- Vilka elever anser du gynnas bäst av metoden? (Ex. elever med läs – och skrivsvårigheter?      

Koncentrationssvårigheter? Alla elever?)

- Är det några elever som inte gynnas?

*Framtiden
    -Hur ser du på storbokens framtid? (Tror du den kommer växa sig starkare som metod igen? Varför/varför 
inte?)

*Övriga tankar?


