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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns att 
arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används på Nya 
Zeeland.  

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och bygger på en kvalitativ 
enkätundersökning, intervjuer med fyra lärare samt en intervju med en förlagsredaktör 
på Bonnier Utbildning. Resultatet visar på de förutsättningar som finns för att arbeta 
med storboksmetoden i Sverige idag och dess ställning. Genom intervjuer med lärarna 
undersöker vi även varför eller varför inte de svenska lärarna skulle kunna tänka sig att 
undervisa utifrån storboksmetoden.  

Undersökningen pekar på de olika förutsättningar som finns att arbeta utifrån 
storboksmetoden beroende av skolans ekonomi, huruvida skolan är kommunal eller 
privat och skolans läge. Under intervjuerna märkte vi också att lärarnas pedagogiska 
arbetssätt påverkas mycket av skolans och samhällets kunskapssyn, skolans styrning 
samt lärarnas kännedom om olika läs- och skrivmetoder. 

Att storboksmetoden inte fått ett större genomslag i den svenska läs- och 
skrivinlärningen tror vi kan bero på lärarnas rädsla för att använda en metod de inte 
känner sig säkra på. Att metoden inte heller har fått framstående svenska forskare 
bakom sig kan även vara ett skäl till lärarnas skepticism.  

För att elever ska kunna lära sig läsa och skriva krävs en beredskap där läraren möter 
alla barn där de befinner sig i sin utveckling. Enligt oss är det också viktigt att ta i 
beaktande att alla barn lär sig på olika sätt och lärare måste vara beredda på att använda 
sig av olika läs- och skrivinlärningsmetoder, där de stora böckerna från Nya Zeeland 
kan vara en av dem. 

Nyckelord 

avkodningsinriktning   gemensam läsning   helspråksinriktning   kiwi   läsinlärning   
Nya Zeeland   skolsystem   storboksmetoden   vägledd läsning 
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1. Inledning 

Den tidiga läs- och skrivinlärningen är skolans viktigaste uppgift under de första 
skolåren (Kursplaner och betygskriterier 2000). Kraven på lärarnas profession är höga 
från elever, föräldrar och kollegor. Lärarnas uppgift är att förbereda eleverna för ett liv i 
ett funktionellt samhälle. Vi utgår från att barn är olika och lär sig på olika sätt. Vi 
menar att det är viktigt att lärare ska ha kunskap om alternativa inlärningsmetoder som 
passar varje enskild individ i sin läs- och skrivinlärning. Då vi som blivande lärare får 
en yrkeskompetens mot de tidigare åren valde vi att vidga vårt perspektiv kring hur det 
går att arbeta med den tidiga läs- och skrivinlärningen. Syftet är att kunna anpassa vår 
undervisning utifrån elevernas behov då alla elever inte har samma förutsättningar. I 
vårt föreliggande examensarbete har vi riktat in oss på storboksmetoden, vilken är en 
metod som utgår från en helspråksinriktning. Vi vill undersöka vilka förutsättningar 
som finns att arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används 
på Nya Zeeland. 

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle ställs stora krav på att barn ska lära sig att läsa och skriva för att ta till 
sig olika budskap. Läs- och skrivförståelsen är därför en demokratisk rättighet, då den 
påverkar möjligheten till inflytande av sin egen roll i samhället. I FN: s Barnkonvention 
står: 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnet för 

ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan 

könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som 

tillhör urbefolkningar. (FN:s Barnkonvention, artikel 28, 1d) 

Att gå i skolan är en rättighet där lärarna ska sätta eleven i centrum och utgå från dennes 
erfarenhetsvärld (Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 96). Att lära sig läsa öppnar 
nya världar då det skrivna ordet förekommer i olika genrer som exempelvis 
skönlitteratur, facklitteratur och dagstidningar. Vi tror att den tidiga läs- och 
skrivinlärningen kan hjälpa eleverna med detta, då de får arbeta utifrån olika textgenrer. 
I den svenska kursplanens ”mål att sträva mot” finner vi en sådan koppling: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär” (Kursplaner och betygskriterier 

2000, s. 97) 

I den svenska läroplanen (Lpo 94) ser vi likheter med den syn på inlärning som återfinns 
i den nyzeeländska läroplanen. Den nyzeeländska läroplanen bygger på en 
helspråksinriktning där storboken är en metod för läs- och skrivinlärning. Inom 
helspråkssynen är språket ett tankeredskap som sker i samspel med andra. Språket ska 
enligt en helspråksinriktning vara meningsskapande i det sammanhang vi lever i och 
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skapa en djupare förståelse om det vi redan vet (Lindö 2005, s. 155). Liknande 
resonemang återfinns i den svenska kursplanen: 

”Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. /…/ Elevernas 

förmåga att reflektera och förstå omvärlden växer.” (Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 98) 

I den internationella studien PIRLS (Progress in Reading Literacy Study, 2006) har 
läsförmågan hos elever i årskurs fyra undersökts. Studien visar att svensk läs- och 
skrivundervisning domineras av färdighetsträning medan samtal om texter, innehåll och 
tolkningar av litteratur har en underordnad roll (PIRLS 2006). Studiens resultat finner vi 
intressant då det i den svenska kursplanen, som i ovanstående citat, betonar att talet och 
reflektionen har en stor betydelse för lärandet.  

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns att 
arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används på Nya 
Zeeland. 

Våra frågeställningar är: 

1. Vilka erfarenheter har ett antal svenska lärare av storboksmetoden? 

2. Varför eller varför inte skulle de svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa 
utifrån storboksmetoden? 

3. Vilka förutsättningar finns för att arbeta med storboksmetoden i Sverige och hur 
ser dess ställning ut i Sverige idag? 

3. Teori 

3.1 Vad är läsning? 
Det finns flera olika teorier kring hur inlärning går till och hur barn lär sig läsa. Vi tar 
upp några av dessa perspektiv. Roger Säljö (2000) skriver i boken Lärande i praktiken – 
ett sociokulturellt perspektiv att Jean Piaget och Lev Vygotskij är två betydelsefulla 
forskare för hur barn lär sig. Dessa två inlärningspsykologer har haft ett starkt 
inflytande på hur dagens läs- och skrivinlärning är utformad. Piaget menar att barnet 
själv skapar sin förståelse genom handlande. Vygotskij menar istället att barnet lär i det 
sociala samspelet och att det är dynamiken mellan barnet och omvärlden som bidrar till 
utveckling (Säljö 2000, s. 65-71). 
I Nationalencyklopedins definition av ”läsning” (NE på Internet 2003) finner man 
formuleringen: 
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Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 

förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord, för att 

läsningen ska bli en färdighet krävs att avkodningen är automatiserad. Förståelse är resultatet 

av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 

förståelse fungerar väl. (NE, 2003) 

I Carsten Elbros (2004) bok Läsning och läsundervisning framgår det att han instämmer 
med ovanstående och refererar till formeln L = A x S (Läsning = Avkodning x 
Språkförståelse) när han förklarar begreppet ”läsning”. Elbro anser att läsningen är 
tvådelad och består av komponenterna avkodning och språkförståelse. Han menar att 
avkodningen leder till igenkännelse av orden medan språkförståelse bidrar till hur 
ordens betydelse tolkas och att ingen av komponenterna leder till läsning utan den andra 
(Elbro 2004, s. 28). Samma tanke återfinns i Karin Taubes (2007) bok Läsinlärning och 
självförtroende (Taube 2007b, s. 58). Taube lägger även till multiplikanden motivation i 
formeln. Hon hävdar att läsaren måste vara motiverad för att kunna läsa och förstå 
innebörden och formulerar sin formel för läsning: L = A x S x M (Taube 2007a, s. 17). 

Frank Smith (1997) som är språkforskare skriver i sin bok Läsning att det inte finns 
något unikt i läsningen som barnen inte kunnat tidigare. Smith menar att läsning är en 
naturlig utveckling och att barn lär sig läsa genom det talade språket. Han anser att de 
barn som inte lär sig läsa inte vill eller att de inte ser meningsfullheten i att kunna tyda 
de grafiska tecknen. Enligt Smith borde det vara lätt att lära sig läsa för ett barn, det är 
de vuxna som gör läs- och skrivinlärningen svår (Smith 1997, s.9-20). 

Under redaktion av Göran Ejeman och Gunilla Molloy (1997) framför Ingvar Lundberg 
i boken Svenska i grundskolan uttalas en gemensam tanke att många svenska läs- och 
skrivinlärningsforskare förhåller sig till samma grund för läsning. Lundberg menar att 
för att ett barn ska kunna lära sig läsa krävs en insikt om att skrifttecken representerar 
talspråk och att talspråk går att symbolisera med bokstäver (Ejeman & Molloy 1997, s. 
49-57). 

3.2 Olika sätt att se på läsinlärning  
Under åtskilliga år har det pågått en livlig debatt om hur barn bäst lär sig läsa och 
skriva, antingen genom en avkodningsinriktning eller genom en helspråksinriktning. 
Myndigheten för skolutveckling gav år 2003 ut forskningsöversikten Att läsa och skriva 
som berör forskningen under de senaste trettio åren. Forskningsresultaten pekar på att 
läs- och skrivinlärningen inte måste utgå från endast en inriktning. Istället hävdar 
forskarna, i forskningsöversikten, att en kombination av de båda inriktningarna gynnar 
läs- och skrivinlärningen (2003 s. 38). Detta resonemang återfinns även i Anita Hjälmes 
(1999) doktorsavhandling Kan man bli klok på läsdebatten? där hon refererar till Marie 
Carbo. Carbo hävdar att lärare måste förstå båda inriktningarna och använda de bästa 
delarna ur de båda då olika arbetssätt passar olika barn (Hjälme 1999, s. 48).  

Vi har valt att begränsa oss till avkodningsinriktningen och helspråksinriktningen som 
är de mest betydelsefulla inriktningarna inom den svenska pedagogiska metodiken. Vi 
kommer dessutom under vardera inriktningen presenterar olika metoder som utgår från 
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de olika inriktningarnas sätt att se på läs- och skrivinlärningen för att visa på den 
polariserade läsdebatten. 

3.2.1 Avkodningsinriktningen  

Avkodningsinriktningen utgår från att det finns en skillnad mellan tal- och skriftspråk. 
Läsinlärningen inom inriktningen bygger på en syntetisk princip där delar byggs upp till 
en helhet, det vill säga från bokstäver till ord. Att lära sig läsa innebär att eleven lotsas 
in i skriftspråket av läraren. Förespråkarna för inriktningen anser att det krävs en 
automatiserad avkodning för att barnet ska kunna lära sig läsa. Texter som är anpassad 
till elevens läsförmåga är en förutsättning för att eleverna ska knäcka den alfabetiska 
koden, med andra ord behöver texten inte alltid vara meningsfull. Jörgen Frost (2002) 
förklarar detta och skriver i sin bok Läsundervisning, praktik och teorier: 

Man utgår ifrån att läsning försiggår genom tolkningen av ett alfabetiskt system som inte är 

naturligt utan konstruerat, dvs. skapat av människor. (Frost 2002, s. 12) 

Inom avkodningsinriktningen förespråkas en undervisning som utgår från de 
forskningsresultat kring hur barn lär sig läsa. Undervisningen byggs på erfarenhet kring 
hur barn i allmänhet bildar en språklig bas för att utveckla sin läsinlärning. I den här 
lärandeprocessen ska läraren förmedla en kunskapsbit i taget och skilja på 
grammatikövningar, läsinlärning och skrivträning i undervisningen (Lindö 2002, s. 15).  

Inom avkodningsinriktningen finns uppfattningen att barn går igenom olika faser vid 
läsinlärningen. Den första fasen är logotypisk läsning där läsningen sker visuellt. I den 
andra fasen, som benämns som alfabetisk läsning, ser barnet sambandet mellan 
språkljuden och bokstäverna. I den sista fasen, den ortografiska läsningen, sker 
läsningen i hela ord alternativt genom orddelar. De tre faserna är en förutsättning för att 
den fortsatta läsutvecklingen ska vara automatiserad (Frost 2002, s. 74-75). 

Den kritik som riktas mot avkodningsinriktningen är att läsning måste utgå från ett 
meningsfullt sammanhang och måste kopplas till barnens erfarenhetsvärld. Kritikerna 
menar även att lärarens uppgift är att stötta eleven i sitt sätt att lära sig läsa. Läraren bör 
inte utgå från att alla elever lär sig under samma former. Inriktningen kritiseras också då 
texten inte alltid är meningsfull, att den är för enkel och att den inte kan sättas i en 
kontext (Frost 2002, s. 13).  

3.2.1.1 Bornholmsmodellen 

Ingvar Lundberg är en av forskarna bakom Bornholmsmodellen som faller under 
avkodningsinriktningen. Modellen riktar sig främst till barn i förskoleåldern då den 
uppmärksammar barnen på den fonologiska medvetenheten. Genom rim och ramsor får 
barnen ”smaka” på ljudet när de formar ord. Bornholmsmodellen lämpar sig bra för 
barn med läs- och skrivsvårigheter då grundproblemet vid till exempel dyslexi ligger i 
en svaghet i det fonologiska systemet (Lundberg 1999, s. 270). 
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3.2.1.2 Wittingmetoden 

Under 1970- talet uppkallades Wittingmetoden efter Maja Witting. Metoden är en läs- 
och skrivinlärningsmetod inom avkodningsinriktningen. Metoden har två centrala 
tillämpningsområden; nyinlärning och ominlärning. Fokus ligger på att det är 
språkljuden och inte bokstäverna som är det som ska övas in. Hon menar att 
bokstäverna inte tillhör vårt mänskliga ursprung. Bokstäverna symboliserar endast 
språkljuden och därför är det viktigt att eleverna kan tolka dem på ett korrekt sätt. 

Wittingmetoden börjar alltid med vokaler, sen förs konsonanter in och ord ljudas fram 
genom sammanljudningsövningar. Wittingmetoden har inga bilder i sina läseböcker när 
eleverna är i inlärningsstadiet. Meningen är att eleverna ska skapa egna inre bilder. 
Förståelsen sker genom övning som bygger på omfattande teknikträning och enligt 
metoden är det ingen idé att ägna sig åt fri skrivning innan eleven behärskar 
skriftspråkets uppbyggnad. Lärarnas roll är att hjälpa eleverna med det korrekta svaret 
och inte låta dem gissa sig till hur ett ord låter (Ejeman & Molloy 1997, s. 80-90). 

3.2.2 Helspråksinriktningen  

Helspråkinriktningen har en holistisk syn där varje barn har sin egen förmåga att vilja 
lära. Lärandet ska ske i stimulerande miljöer som är anpassade utifrån meningsfulla 
situationer. Språket är ett tankeredskap som sker i samband med andra och ska utgå från 
att skapa mening i det sammanhang vi lever i och skapa en djupare förståelse om det vi 
redan vet (Lindö, 2002, s. 19-20). Helspråkssynen utgår från helordsmetoden – helheten 
till delarna, en analytisk princip. Med detta menas att ord först ses i sin helhet innan de 
olika mindre beståndsdelarna berörs. Syftet är att barnen inte ska ljuda sig igenom ordet 
utan de ska se ordet i sin helhet. Metoden utgår ifrån att plantera ordbilder i minnet, en 
slags ortografisk identitet och att eleverna tar ett eget ansvar för sin inlärningsprocess. 
Meningen är att barnen själva ska lära sig skriftens principer för hur ett ord är uppbyggt. 
I skolan ska varje elev ha friheten att själva få välja hur de vill lära sig läsa. Detta styrks 
av att förespråkare inom helspråksinriktningen anser att den tidiga läs- och 
skrivundervisningen ska vara lustfylld och meningsfull för barnet (Frost 2002). Frost 
skriver: 

Medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid läsning. De väsentliga aktiviteterna 

handlar om att förutsäga innebörden eller meningen och att kontrollera dess riktighet, 

framförallt genom att iaktta första bokstaven i orden. (Frost 2002, s.11) 

Förespråkare inom helspråksinriktningen, som till exempel Frank Smith, anser att det är 
samma princip att lära sig tala som det är att lära sig läsa (Smith 1997, s. 15). Läsning 
ses som en naturlig del i barns utveckling och skapas genom elevens intresse. Därför är 
det viktigt att aktiviteter som att tala, lyssna, läsa och skriva går hand i hand för att 
inlärningen ska bli så effektiv som möjligt. Läsning i en helspråkssyn ska ses som en 
integrerad del av all texthantering i allmänhet och stor vikt av inlärningen läggs på 
omgivningen (Björk & Liberg 1996, s. 10-11). 

Den kritik som helspråksinriktningen fått ta emot handlar främst om att den inte tar 
hänsyn till de barn som har svårt för att lära sig läsa och skriva då den saknar en 
grundläggande ljudprincip (Frost 2002, s. 11-12). 
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3.2.2.1 LTG 

LTG är en förkortning av ”läsning på talets grund” och utarbetades under 1970– talet av 
Ulrika Leimar. Hennes metod bygger på elevernas egna språk där de från början har 
klart för sig att texter betyder någonting. Leimar plockade ut det bästa ur den 
traditionella avkodningsinriktningen samtidigt som hon hämtade in nya tankar från 
helspråksinriktningen (Ejeman & Molloy 1997, s. 74-79). 

Metoden utgår från fem faser som betonar sambandet mellan att tala – lyssna – skriva. 
Samtalsfasen är den första fasen där läraren tillsammans med eleverna samtalar om en 
gemensam situation som de nyligen upplevt. Genom lekar, samtal och diskussioner 
utvecklar gruppen tillsammans nya begrepp och utökar ordförrådet. I den andra fasen, 
dikteringsfasen, utgår man från samtalet där gruppen tillsammans skapar en gemensam 
text som bygger på barnens nya insikter och erfarenheter. Läraren skriver ner meningar, 
som barnen har föreslagit, på ett blädderblock samtidigt som barnen ”ljudar” orden. 
Denna teknik ökar barnens förmåga att se sambandet mellan ljud och det skrivna ordet. 
I den tredje fasen, laborationsfasen, upptäcker och utforskar barnen texten. Gruppen 
läser den färdiga texten ett flertal gånger för att texten ska bli välkänd. I den här fasen 
laborerar barnen både i grupp och enskilt med olika uppgifter. I återläsningsfasen, den 
fjärde fasen, ligger fokus på den individuella läsningen. Läraren går här igenom texten 
enskilt med alla barnen och skaffar sig därmed en överblick av vad eleverna kan. För att 
arbeta vidare med de olika begreppen och orden så skriver barnen ner dessa och arbetar 
med dem i efterbehandlingsfasen, den femte och sista fasen. Sen samlas alla begrepp 
och ord i en ordsamlingslåda, vilket synliggör vad barnen har lärt sig (Ejeman & Molloy 
1997, s. 74-79)  

3.2.2.2 Storboksmetoden  

Inom den nyzeeländska läs- och skrivinlärningen arbetar man med storboksmetoden 
som ursprungligen kommer från den nyzeeländska pedagogen Don Holdaway. Han har 
skrivit boken The Foundations of Literacy, som har lagt grunden för den nyzeeländska 
läroplanen (Nicoll-Hatton, 1992). Holdaways forskning bygger på studier av hur den 
tidiga läs- och skrivundervisningen påverkas av hemmiljön. Han fann att en 
stimulerande miljö, där barnen tidigt fått bekanta sig med litteratur genom vuxna 
förebilder som uppmanade till läsning genom berättelser, högläsning och 
biblioteksbesök, är gynnande i elevernas läs- och skrivutveckling (Lindö 2005, s. 118). 

Holdaway och hans kollegor eftersträvade att eleverna skulle kunna samlas kring en 
gemensam text. De förstorade barnens favorittexter så att de, på ett mer överskådligt 
sätt, kunde följa med i textens händelseförlopp. Ett annat syfte med att trycka upp 
böckerna i ett större format var att återskapa hemmiljön där trygghet och gemensamma 
upplevelser är i centrum. Holdaway påpekade också vikten av att ha ett klassrum som 
lämpar sig för högläsning genom att skapa öppna och inbjudande ytor. Det ska även 
finnas ”mindre rum i rummet” som lämpar sig bra för samtal i små grupper. I 
klassrummet ska det dessutom finnas ett brett utbud av texter i olika genrer som t.ex. 
dagstidningar, sagor, dikter och material som uppmuntrar eleverna till att skapa egna 
texter (Björk & Liberg 1995, s. 93-97). 
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Storbokens mål är – att ge en stimulerande, rolig och meningsfull läsupplevelse åt alla 
barn och att hjälpa dem att lära sig läsa och utveckla sin läs- och skrivförmåga. Den 
förstorade boken, storboken, står för den gemensamma läsningen medan varje barn har 
en egen exakt kopia av storboken fast mindre, lillboken, som står för den individuella 
läsningen (Björk & Liberg 2004, s. 46). 

Holdaway och hans förespråkare ansåg att läsning och skrivning inte kan skiljas åt och 
menade att barn tidigt borde möta flera olika typer av skriftspråk och genrer för att 
bredda sin kunskap om språket. Storboksmetoden påminner mycket om den svenska 
LTG-metoden som också utgår från texter, dock baseras LTG på dikteringar som 
läraren skrivit tillsammans med barnen (Lindö 2005, s. 158-159). 

Storboksmetoden innefattar tre faser: upptäckarfasen, utforskarfasen och den 
självständiga fasen. Upptäckarfasen är den första fasen där syftet är att läraren ska 
presentera storboken för att skapa nyfikenhet och ge eleverna en god förförståelse för 
texten. Tillsammans diskuteras bokens omslag, illustrationer och författare. Tanken är 
att visa eleverna att det är någon som har skrivit boken och därav kunna väcka ett 
intresse av att de själva vill skriva historier och böcker. Eleverna får också försöka gissa 
vad som ska hända utifrån böckernas bilder (Björk & Liberg 1995, s. 46-80). 

Gunilla Mejrud Davéus, grundskollärare, skriver i artikeln Målet - självständig läsning 
som publicerats i Grundskoletidningen att hon anser att bilderna har stor betydelse som 
stöd för förståelsen när eleverna befinner sig i sin tidiga läs- och skrivutveckling. Därför 
är valet av bokens innehåll väldigt viktigt – det måste vara meningsfullt att läsa texten 
för att skapa ett intresse hos eleverna och kunskaper om böckers uppbyggnad 
(Grundskoletidningen nr 5 2007, sid. 16-18).  

I upptäckarfasen läser läraren högt och tydligt, med flyt och inlevelse samtidigt som 
hon/han pekar på varje ord som läses för att visa var i texten man befinner sig. Syftet 
med detta är att eleverna ska upptäcka ords struktur och ordbilder. Därefter läser läraren 
texten igen, tillsammans med eleverna samtidigt som hon/han pekar på vilket ord 
barnen ska läsa. Det är viktigt att läraren påvisar att eleverna får läsa fel och att de får 
gissa sig fram till vilket ord som ska komma. På så sätt skapas en lingvistisk 
medvetenhet som innebär att eleverna ser hur en text är uppbyggd, med ord och 
meningar, att man läser från vänster till höger och börjar längst upp på sidan. Man kan 
följa upp denna fas genom att dramatisera, måla och skriva för att fördjupa barnens 
läsupplevelse (Björk & Liberg 1995, s. 48-53). 

Den andra fasen benämns utforskarfasen och innebär att läraren hjälper eleverna till 
insikt om förhållandet till bokstavstecken, fonem och grafem. Under fasen behöver inte 
de elever som redan kan läsa vara med då det finns en risk för att de kan bli uttråkade. 
De får istället en dikt eller en argumenterande text att läsa och berätta om för klassen 
eller i en mindre grupp (Lyckas med läsning 2001, s. 71). I fasen läses texten 
tillsammans tills alla barn kan texten, på så sätt kan de göra den till sin egen. I fasen lär 
sig barnen att det finns ett samband mellan texten och talet. Läraren hjälper eleverna 
med strategier och tekniker och uppmanar eleverna till att själva skriva ramsor och 
berättelser. I ett laborativt arbetssätt med t.ex. ordramsor och ”memory” hjälper läraren 
eleverna att se de olika delarna av orden. Det är även viktigt att läraren utgår från det 
som eleverna finner intressant och roligt. Läraren ska också ha eleven som 
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utgångspunkt och låta forma undervisningen efter deras erfarenhetsvärld men samtidigt 
utmana eleverna att utforska och lära sig på egen hand (Björk & Liberg 1995, s. 53-69). 

Den sista av de tre faserna, den självständiga fasen, fördjupar elevernas erfarenheter 
inom läsning och eleverna arbetar individuellt med lillboken. Eleverna får sedan 
läshandledning av läraren och uppmuntras att läsa högt hemma. Eleverna delas även in i 
mindre grupper som är anpassade efter individuella behov där de får läsa både själva 
och gemensamt – tanken är att de ska ta hjälp av varandra och samtala om textens 
innehåll för att fördjupa förståelsen för texten (Björk & Liberg 1995, s. 69-76). 

I Den meningsfulla språkräven (Lindö 2005, s. 158-159) är storboksmetoden beskriven 
som en genomtänkt metod. Maj Björk, metodiklektor, instämmer även i resonemanget 
och skriver i artikeln Att lära sig läsa med hjälp av storbok: 

Det är med andra ord ingen låt-gå-metod utan en väl genomtänkt och systematisk metod som 

bygger på viktiga forskningsrön och lång beprövad erfarenhet. (Björk, Svenskläraren nr 5 1995, 

s. 26) 

3.2.2.3 Kiwi1 

I Sverige ger Bonnier Utbildning ut materialet ”kiwi” som är en version av Holdaways 
storboksmetod. Bonnier har distribuerat materialet sedan slutet av 1990-talet då en 
svensk pedagog, Boel Blomberg, såg hur effektivt metoden verkade i den nyzeeländska 
skolan.  

Kiwimaterialet finns som ett komplett undervisningsmaterial och består av, precis som 
Holdaways metod, storböcker och lillböcker. Böckerna som ges ut är ofta 
direktöversättningar ifrån de nyzeeländska storböckerna och man arbetar med dem på 
ett liknande sätt där den gemensamma upplevelsen står i fokus. Materialet fokuserar på 
läsningen, både den gemensamma och den vägledda, och ger stort utrymme för eleverna 
att arbeta självständigt i mindre grupper då de kan fråga varandra om texten de läser. 
Grupperna är nivågrupperade vilket materialet tillgodoser med tre olika ”steg” i 
böckernas och textens utformning – dessa steg benämns ”klara, färdiga, gå”.  

Många andra förlag har sedan början av 2000-talet börjat ge ut egna storböcker, trots 
detta har vi under detta examensarbete valt att fokusera på Bonnier Utbildning och deras 
material. En längre redogörelse för hur man arbetar med kiwimaterialet finns under 
rubriken Resultat.  

                                                

 

1 Informationen under denna rubrik är hämtad från www.bonnierutbildning.se samt från vår intervju med en 

förlagsredaktör på Bonnier Utbildning (se nedan). 

http://www.bonnierutbildning.se
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3.3 Två skolsystem  
Nedan beskrivs det nyzeeländska skolsystemet och det svenska skolsystemet. Syftet är 
att belysa de förutsättningar som finns för att tillämpa storboksmetoden i de olika 
skolsystemen. 

3.3.1 Det nyzeeländska skolsystemet 

Den nyzeeländska skolan har en helhetssyn när det gäller människans utveckling. Efter 
kraftig kritik riktad mot Nya Zeelands byråkratiska skolsystem genomfördes 1989 
reformen Tomorrow´s Schools. Från det äldre byråkratiska skolsystemet, med regionala 
kontor och styrelser, växte ett enklare och mer överskådligt system fram. Syftet med 
reformen var att ge alla barn likvärdiga utbildningsmöjligheter. Ett decentraliserat 
system infördes och skolorna fick ett större inflytande (Ellmin & Ellmin 1997, s. 30). 

På Nya Zeeland går de flesta eleverna i statliga skolor och börjar skolan på deras 
femårsdag. Skolsystemet bygger på fyra skolstadier: förskoleverksamheten, de 
obligatoriska skolformerna, de frivilliga skolformerna samt en eftergymnasal 
utbildning. Varje skola har en lokal styrelse med en föräldramajoritet, en lokal 
arbetsplan och ett ansvar för ekonomin och resultatet. I det nyzeeländska skolväsendet 
finns det ingen kommunal nivå mellan ministeriet och den enskilda skolan (Ellmin & 
Ellmin 1997, s. 24). 

Den nyzeeländska läroplanen är målinriktad och uppbyggd kring sju kunskapsområden, 
exempelvis modersmål, matematik och socialvetenskap. Utöver läroplanen finns åtta 
färdigheter, som exempelvis logiskt tänkande, problemlösning och kommunikation, som 
kopplas till kunskapsområdena. Tillsammans utgör kunskapsområdena och 
färdigheterna grunden i det nyzeeländska skolsystemet – ett skapande av en helhetssyn 
när det gäller människan som utvecklas genom språket (Ellmin & Ellmin 1997, s. 42-
47). 

På Nya Zeeland är undervisningen upplagd utifrån en individuell målinriktad 
arbetsplan. Eleven arbetar tillsammans med läraren fram arbetsplanen som bygger på 
elevens förutsättningar och behov. Syftet med en målinriktad och individuell 
undervisning är att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga och känna 
tillfredsställelse när målen uppnåtts (Ellmin & Ellmin 1997, Lindö, 2002 s. 17-20). I 
den nyzeeländska skolan finns inga betyg utan elevernas färdigheter redovisas utifrån 
deras kunskapsmässiga och sociala utveckling. Den nyzeeländska skolan går mot ett 
kvalifikationssystem där elevernas prestationer ställs mot standardiserade kravnivåer 
(Ellmin & Ellmin 1997, s.122). 

Lärarutbildningen på Nya Zeeland är treårig, för låg- och mellanstadielärare, med en 
följande tvåårig praktikperiod. Lärarutbildningen lägger stor vikt på den 
verksamhetsförlagda utbildningen och fokus på hur man skapar ett elevcentrerat 
klassrum (Ellmin & Ellmin 1997, s. 58-59). I den nyzeeländska skolan använder sig 
lärarna av hjälpmedlet, och boken, Lyckas med läsning (2001) i sin undervisning. 
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3.3.1.1 Reading Recovery  

Ett exempel på ett framgångsrikt program inom helspråksinriktningen är Reading 
Recovery. Det är ett specialundervisningsprogram som utarbetats från forskning som 
sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Programmet utvecklades av Marie Clay och har 
använts på Nya Zeeland sedan 1983. Andra länder som använder sig av programmet är 
bl.a. USA och Storbritannien men har uppmärksammats över hela världen (Frost 2002, 
s. 152). 

I Reading Recovery (RR) får varje elev som efter ett års skolgång fortfarande har svårt 
med läs- och skrivinlärning 20-30 minuter om dagen i 12-15 veckor individuell 
undervisning. Undervisningen möter barnet där det befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling och programmet pågår utöver den vanliga undervisningen. Syftet är att 
hjälpa eleverna att själva förstå hur de lär sig. I RR skriver föräldrar och elever ett 
kontrakt på att eleven ska läsa böcker hemma med stöd av föräldrarna (Ellmin & Ellmin 
1997, s. 113-114). Den specialutbildade läraren i RR för ett observationsschema över 
elevens utveckling för att veta vad eleven klarar av och gör framsteg. På så sätt kan man 
som lärare hålla en bra nivå på den individuella undervisningen (Frost 2002, s. 152-
156).  

3.3.2 Det svenska skolsystemet  

Den svenska skolan står med ett ben i vardera inriktningen, ett i avkodningsinriktningen 
och ett i helspråksinriktningen. Begreppet kunskap har definierats på olika sätt under 
åren och har varierat mellan olika styrdokument. Dagens kunskapssyn går ut på att 
skolan ska anpassas efter eleverna istället för att eleverna ska behöva anpassa sig efter 
skolan. Den tidigare fokuseringen på stoffet i de olika ämnena tonades ner och ersattes 
med det kunnande eleverna skulle utveckla utifrån sin omgivning. Kunskap ses som ett 
förhållande mellan människan och omvärlden. Utöver fokus på kunnandet betonas även 
elevernas rätt till en likvärdig utbildning (Lindö 2002 s. 60-67). 

De flesta eleverna i Sverige går i kommunala skolor och börjar årskurs ett vid sju års 
ålder samt får betyg ifrån årskurs åtta. Skolsystemet utgår från fyra skolstadier: 
förskoleverksamheten, de obligatoriska skolformerna, de frivilliga skolformerna samt 
eftergymnasial utbildning. I Sverige tas beslut utifrån tre olika nivåer: den centrala 
nivån, den regionala nivån och den kommunala nivån. 

Den svenska läroplanen (Lpo 94) togs i bruk efter att en läroplanskommitté tillsatts år 
1991. Den kom att innehålla en helt annan struktur än tidigare läroplaner då den var 
målinriktad istället för resultatinriktad. Den kommunikativa aspekten är central i Lpo 94 
och det utvidgade textbegreppet har fått en allt större betydelse (Lindö 2002, s. 60-68). 

I Lpo 94 står: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lpo 94, s. 5) 

Kursplaner och betygskriterier 2000 vidgade begrepp som språk och kunskap och en ny 
syn på hur kunskap erövras presenterades. Den svenska kursplanen visar på ett tydligt 
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samband mellan begreppen då den menar att kunskap bildas genom språket och det är 
genom språket som kunskap görs synlig och hanterbar.  

”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling.” (Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 96) 

Lärarutbildningen i Sverige är för låg- och mellanstadielärare tre och ett halvt år, med 
praktik någon eller några veckor per halvår. Därefter följer ett mentorskap i skolan.  

3.3.3 Likheter och skillnader i skolsystemen 

Gemensamt för skolsystemen är att de båda har målinriktade läroplaner. I systemen 
betonas även att alla barn ska få en likvärdig utbildning. Båda skolsystemen är 
decentraliserade och har liknande uppdelningsstadier, från den förberedande förskolan 
till en högre utbildning. Skolsystemen sätter även språket och kommunikationen i 
centrum för lärandet. 

Det som skiljer skolsystemen åt är att eleverna inte börjar skolan i samma ålder, 
dessutom finns inga fasta ämnen i den nyzeeländska utbildningen som i den svenska 
skolan. Skolsystemen skiljer sig även när det gäller betygsfrågan, då eleverna på Nya 
Zeeland bedöms utifrån sina förutsättningar och meriter medan svenska elever bedöms 
med hjälp av betyg. Skolsystemens administration ser också olika ut då de nyzeeländska 
skolorna och föräldrarna har ett större inflytande. Det finns inte heller någon kommunal 
nivå, till skillnad från i Sverige. I det svenska skolsystemet finns inget standardiserat 
hjälpinlärningsprogram på nationell nivå, likt det nyzeeländska Reading Recovery. 
Även lärarutbildningarna ser olika ut, bland annat i uppdelningen mellan teori och 
praktik.  

4. Metod 

Föreliggande examensarbete har en kvalitativ ansats och undersökningen bygger på en 
enkätundersökning samt intervjuer med lärare för att undersöka vilka erfarenheter de 
har av storboksmetoden. Dessutom intervjuas en förlagsredaktör, på Bonnier 
Utbildning, i syfte att utforska vilken ställning storboken har i Sverige idag.  

4.1 Metodval 
Undersökningen har sin utgångspunkt i enkäter och interjuver, som vi anser lämpa sig 
bäst för det vi undersöker. Vi valde att arbeta utifrån en kvalitativ ansats med 
intentionen att vara medskapare i intervjuns inriktning (Svensson & Starrin 1996).  

Enkäten som utgörs av fyra öppna frågor gav informanterna stort utrymme att utrycka 
sina egna tankar och reflektioner. Utifrån enkätens utformning valde vi att benämna 
enkätundersökningen som kvalitativ trots att svar från enkäter ofta anses som 
kvantitativa.  
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Den kvalitativa ansatsen passade oss bra då kvalitativa intervjuer har som utgångspunkt 
att undersöka och upptäcka olika företeelser. Det kvalitativa arbetssättet ansåg vi 
lämplig då vi från början inte kunde veta vilka frågor som var betydelsefulla. Vi valde 
att inte spela in intervjuerna eftersom vi inte ville att lärarna skulle känna sig obekväma, 
vilket kunde påverka resultatet och utformningen av intervjuerna. 

4.2 Etiska aspekter 
Vår undersökning vilar på det humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
anvisningar för forskningsetik. Intervjuerna och enkäterna bygger på 
konfidentialitetskravet där lärarna, förlagsredaktören, skolorna och stadsdelarna i vår 
undersökning ges anonymitet och där personuppgifter inte lämnas ut. I undersökningen 
har vi har valt att använda oss av fiktiva namn på lärarna med begynnelsebokstäver från 
A till D. På förhand informerade vi alla inblandade parter om syftet med vår 
undersökning och examensarbetet. Vi informerade även om att undersökningen var 
frivillig. Informanterna hade därmed rätt att bestämma vad de ville svara på och de 
kunde när som helst avbryta intervjun. Vi påpeka även att informanternas svar inte 
skulle användas i något annat syfte än för vårt examensarbete (Forskningsetiska 
principer 2002). 

4.3 Urval 
För att enkätundersökningen inte skulle komma att vara alltför stor begränsade vi oss till 
att dela ut enkäten i fyra skolor i Stockholms innerstad. Enkäterna delades ut till lärare 
av olika kön, bakgrund och ålder. Intervjuerna genomfördes på två skolor i innerstaden 
och i två skolor i närliggande förorter. Skolorna i innerstaden valdes ut på grund av 
tidigare kontakter. Skolorna i förorten blev vi informerade om och fann dem intressanta 
då lärarna är insatta i storboksmetoden och arbetar utifrån ett nyzeeländskt perspektiv.  

Vi önskade intervjua lärare med olika kön, bakgrund och ålder men fann inga manliga 
lärare som ville ställa upp. Intervjugruppen representerar därför av kvinnor i olika åldrar 
med olika bakgrund och erfarenheter. 

Intervjun på Bonnier Utbildning var av intresse då de är en av de största aktörerna på 
den svenska marknaden som distribuerar storböcker, som de kallar ”kiwi”. 

4.4 Metodbeskrivning 

4.4.1 Kvalitativa intervjuer med lärare 

Vi valde att träffa lärarna för intervjuer på deras arbetsplatser, två i innerstaden och två i 
förorten. Vår intention var att intervjua lärarna där de kunde känna sig avslappnade i sin 
hemmiljö, men också för att de kvalitativa intervjuerna skulle vara mer personliga och 
mer öppna i syfte att både vi och lärarna skulle känna sig nöjda med intervjuerna. Under 
samtliga intervjuer valde vi att båda vara med för att öka chansen att få med all 
information. 



  

14

 
Mötet med lärarna varade ungefär en timme då intervjuerna tog ungefär 45 minuter 
varav 15 minuter lades undan för att studera klassrumsmiljön, skolmiljön och skolans 
omgivningar. Observationen gjordes för att studera de förutsättningar som fanns för att 
kunna organisera klassrummet utifrån storboksmetoden. 

Intervjuerna bestod av fyra öppna frågor, i motsats till slutna frågor där frågorna endast 
besvaras med ”ja” eller ”nej”, vilket innebär att frågorna är tolknings- och 
utvecklingsbara. Intervjuerna kan därför kopplas till en kvalitativ forskningsansats med 
vägledda frågor där vi som intervjuare är uppmärksamma för nyanser i de intervjuades 
svar. De fyra frågorna var utformade som en ”diskussionshjälp” då vi eftersträvade ett 
informellt samtal kring våra frågeställningar (Svensson & Starrin 1996). Under 
intervjuerna hade vi i beaktande att ge intervjupersonerna tid att utveckla sitt 
resonemang genom att bekräfta, inte avbryta och lyssna in nyanser i svaren. 

Under rubriken Intervjuanalys kommer vi att kategorisera intervjupersonernas 
uppfattningar utifrån syftets frågeställningar. 

4.4.2 Kvalitativ intervju med en förlagsredaktör 

Syftet med att intervjua en förlagsredaktör från Bonnier Utbildning var att få en 
fördjupad inblick i hur Bonniers material ”kiwi” används. Vi ville också se hur metoden 
tillämpas i de svenska skolorna där storboksmetoden tycks vara mer främmande. 
Dessutom ville vi undersöka vilken ställning Bonnier Utbildning anser att storboken har 
i Sverige idag. 

Vi var under den kvalitativa intervjun klart medvetna om att förlagsredaktören 
representerade Bonnier Utbildnings förlag, som i likhet med andra läroboksförlag har 
ett kommersiellt intresse av att sälja sina produkter. 

4.4.3 Kvalitativ enkätundersökning 

På grund av ett lågt deltagande använder vi oss inte av enkätsvaren i vår diskussionsdel 
då vi finner resultatet av undersökningsmetoden missvisande. Istället redogör vi för 
resultatet av enkäterna nedan.  

Enkätens utformning bestod av ett försättsblad med en presentation av oss själva och 
storboksmetoden. Den nästkommande sidan bestod av fyra öppna frågor där 
pedagogerna fick utrymme att utveckla och reflektera över sina svar.  

Vi tog kontakt med fyra skolor i Stockholms innerstad och fick klartecken att lämna ut 
enkäten till den personal som arbetar med barn i den tidigare läs- och skrivinlärningen. 
Vi lade enkäten i personalens personliga fack och uppmanade dem att svara på frågorna 
samt uppge namn, yrkeskompetens och hur många år de jobbat inom 
utbildningsväsendet. Undersökningsgruppen, bestående av både kvinnor och män, fick 
sedan en dryg vecka på sig att svara på enkäten. Vid veckans slut kunde vi endast samla 
in tre enkäter. Vi uppmanade dem att svara genom att meddela att enkäten skulle samlas 
in under måndagen och fick på så vis in ytterligare tre enkäter. Av de 40 utdelade 
enkäterna fick vi in sex svar. 

Personerna som svarade hade en viss förförståelse för storbokens metodik och 
uppfattade den ”tydlig, rolig och lustfylld” och att den ”väcker läslust och skapar ett 
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positivt klimat kring läsandet”. Den enda nackdelen som redovisades var att en lärare 
fann metoden ”ohanterlig”. På frågan ”varför eller varför inte skulle du kunna tänka dig 
att använda dig av storboksmetoden i din undervisning?” svarade de tillfrågade att de 
enbart använder metoden som ett komplement i sin läs- och skrivundervisning.  

5. Resultat 

5.1 Resultat av intervjuerna 

5.1.1 Intervju med förlagsredaktör 

Intervju  

Intervjun med en förlagsredaktör på Bonnier Utbildning, som ger ut storböcker och 
tillhörande material som de kallar ”kiwi”, ägde rum i ett konferensrum på Bonniers 
huvudkontor. På redaktörens önskemål använde vi oss av anteckningar och inte 
bandspelare under intervjun. Under intervjun visades direktöversatta storböcker upp. De 
flesta av dem var från Nya Zeeland men även ett par svenskproducerade.  

Förlagsredaktören berättade att kiwimaterialet är ett komplett material med storböcker 
och lillböcker samt en lärarhandledning. Hon påpekade även att det tillkommer en 
aktivitetslåda till materialet som eleverna får arbeta självständigt med när lärarna arbetar 
med en mindre grupp. När eleverna arbetar självständigt sitter läraren ned med en av 
grupperna, som är indelad efter deras läsnivå, för att kunna se deras utveckling. 

Därefter beskrev redaktören hur man som lärare arbetar med materialet. Först nämnde 
hon att man startar upp med en ”bildpromenad”. Med en bildpromenad menar hon att 
eleverna tillsammans med läraren går igenom bilderna i storboken innan de läser texten. 
Utifrån bilderna, klargör redaktören, ställer läraren öppna frågor kring vad eleverna tror 
ska hända, på detta sätt övas deras förförståelse och en nyfikenhet formas. Efter det, 
berättade hon, läses texten i boken upp och lärarna fortsätter ställa öppna frågor kring 
sambandet mellan bilder och text. Redaktören tydliggjorde att syftet med 
tillvägagångssättet var att det uppmuntrar till diskussioner och samtal som stödjer 
eleverna att bygga upp berättelsen. 

Redaktören förklarade att läraren medvetandegör för eleverna hur text byggs upp och 
hur sambandet mellan text och ljud låter och ser ut. Hon menar att läraren ska visa på 
glädjen av att kunna läsa och är en medskapare av att skapa positiva förväntningar på 
texten.  

Organisationen i klassrummet är viktig, menar redaktören, och det ska finnas 
förutsättningar att skapa ”rum i rummet” som uppmanar till aktiviteter i smågrupper 
som t.ex. läsning på egen hand. Hon anser att klassrummet måste anpassas efter lärarens 
individanpassade smågruppsundervisning. Redaktören är av den åsikten att alla elever 
har rätt att i en liten grupp en stund om dagen få egen tid med sin lärare.  
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När vi frågade redaktören om hon ansåg att materialets kostnad kan påverka efterfrågan 
av kiwimaterialet svarade hon att lärare på en skola kan dela på materialet och därmed 
minska kostnaderna.   

De nackdelar som redaktören såg med Bonnier Utbildnings storböcker var bland annat 
att de fått in kritik för att storböckerna inte kopplas till elevernas erfarenhetsvärld. 
Illustrationerna för hur en typisk nyzeeländsk julafton utan snö med sol och bad tyckte 
hon var ett bra exempel på denna kritik. Hon berättade också att vissa pedagoger hon 
har haft kontakt med fann illustrationerna omoderna. Redaktören berättade att Bonnier 
Utbildning har tagit till sig av kritiken och har börjat ge ut storböcker av svenska 
författare. Redaktören uttryckte också att det finns en oro från lärarna när det gäller den 
vägledda läsningen. Hon menade att de har svårt att ta sig till arbetssättet då det skiljer 
sig från det de är vana vid. Redaktören påpekade även att eleverna är ovana vid att 
arbeta självständigt. Vilket lärarna uppfattar som ansträngande då de ständigt måste ha 
koll på hela klassen, samtidigt som de undervisar i en mindre grupp. Redaktören 
framhävde också att lärare måste känna elever väl när de arbetar utifrån storböcker så att 
ingen ska känna sig utpekad eller otrygg. Slutligen tar hon upp klassrummets 
organisation som en viktig förutsättning för att kunna genomföra en bra undervisning. 
Hon tror att den klassiska ”katederundervisningen” kan vara ett hinder när man ska 
jobba med storböcker.  

5.1.2 Intervjuer med fyra lärare 

Intervju 1 – Anna  

Intervjun ägde rum på en kommunal innerstadsskola med homogena barngrupper. 
Läraren Anna ingår i ett arbetslag som arbetar med barn i årskurserna F-2 och 
undervisar själv i en årskurs två. Klasserna har ett varsitt klassrum men delar på 
gemensamma utrymmen som t.ex. fritids-, slöjd- och musikverksamhet. Anna har en 
lång, (ca 35år) och gedigen erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivundervisning. 

1. Vilken metod använder du dig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen? 

Anna förklarade att hon använder sig av flera olika metoder och har format sin egen 
pedagogik, som hon kallar ”Anna-pedagogiken”. Hon berättade att hon sätter läsandet i 
fokus och förklarade att ”glädjen av att läsa” är något hennes undervisning utgår från. 
Anna betonade även att hon arbetar mycket med den gemensamma upplevelsen och är 
LTG-inspirerad.  

2. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med storboksmetoden? 

De fördelar Anna sett med storboksmetoden är att den fokuserar mycket på den 
gemensamma upplevelsen. Hon påpekade att läsning aldrig ska ges någon nackdel och 
tyckte att läsning i alla former är bra. Däremot berättade hon att metoden inte utmanar 
de elever som har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling. 

3. Varför/varför inte skulle du kunna tänka dig att använda dig av storboksmetoden i 
din undervisning? 

Anna undervisar i en klass två och berättade att hon inte arbetar med storböcker. Hon 
menar att de elever som börjar i årskurs ett redan kan läsa och att de redan har passerat 
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stadiet där storböcker kan vara aktuellt. Anna skulle kunna tänka sig att använda 
metoden vid skolstarten för att kunna bedöma elevernas nivå inom läsningen, men 
ansåg annars att metoden skulle lämpa sig bäst i förskoleklassen då bilderna och den 
stora texten kan vara till sin fördel. Dessutom påpekade Anna att storböcker finns att 
tillgå i skolan men att de endast används som lättare litteratur av eleverna då de tycker 
det är kul med det stora formatet. 

Anna framhöll också att metoden kan lämpa sig bra i invandrartäta områden där 
problem med det svenska språket kan bero på en brist av konkretisering av ord i 
förhållande till bilder. 

Anna berättade att hon skulle kunna tänka sig att använda storboksmetoden i 
engelskundervisningen då eleverna befinner sig på likartad nivå, dock använder hon sig 
inte av metoden på grund av att det engelska skriftspråket inte introduceras förrän i 
senare årskurser. 

4. Varför/varför inte skulle de svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa utifrån 
metoden? 

Anna tror att den främsta orsaken till varför lärarna inte skulle kunna tänka sig att 
undervisa utifrån metoden är den ekonomiska faktorn, hon menade att materialet är för 
dyrt. Hon tror också att hennes kollegor på skolan delar hennes uppfattning om att 
metoden inte är tillräckligt utmanande för eleverna då de flesta eleverna läser väldigt 
bra då de börjar i årskurs ett. 

Intervju 2 – Bea  

Intervjun genomfördes på en privatskola i ett förortsområde. Hela enheten arbetar enligt 
helspråksinriktningen och använder sig av kiwimaterialet i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen.2 Bea har ett tiotal verksamma år inom skolan och arbetar för tillfället i 
en årskurs två. Bea föreläser om helspråksinriktningen och utbildar dessutom andra 
lärare i hur man arbetar med kiwimaterialet. På uppdrag från Bonnier Utbildning har 
hon tagit fram kompletterande aktivitetslådor till materialet som används parallellt med 
den gemensamma läsningen. 

1. Vilken metod använder du dig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen? 

Bea svarade att hon arbetar utifrån Bonniers kiwimaterial som är ursprunget från den 
nyzeeländska storboksmetoden. Bea beskrev att hon varje vecka introducerar en storbok 
för klassen och tillsammans med alla elever gör en ”bildpromenad” där texten täcks 
över i syftet att barnen ska koncentrera sig på bilderna. I slutet av veckan ligger fokus 
på bokens text.  

Bea talade om att personalen på skolan är utbildad inom kiwimetoden. Hon hade en 
positiv inställning till arbetssättet och berättade att hon själv har varit på Nya Zeeland 
och studerat lärarnas arbetssätt med den tidiga läs- och skrivinlärningen. Hon klargjorde 

                                                

 

2 Bea arbetar med Bonniers kiwimaterial i sin undervisning, därför använder hon sig av begreppet kiwi istället för 

storboksmetoden. Det är viktigt att påpeka att man inom kiwimetoden använder sig av storböcker - men  följer inte Don 

Holdaways tre faser utan kiwimaterialets lärarhandledning. 
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även att den nyzeeländska storboksmetoden, i likhet med Bonniers kiwimetod, är en 
helspråksinriktning som inte ska förväxlas med helordsmetoden.  

2. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med storboksmetoden? 

Bea svarade att hon inte såg några direkta nackdelar med metoden. Hon menar att 
storboken fångar in alla barn och hjälper de som har språksvårigheter, särskilt de elever 
som har svenska som andraspråk. Genom den gemensamma läsningen och diskussionen 
menar hon att eleverna övas i att lyssna till varandras tankar. Den positiva effekten blir 
att eleverna känner sig mer bekväma med varandra samtidigt som deras självförtroende 
stärks, främst beror detta på att barnen tränas i att samtala. Dessutom menade Bea att 
diskussionen även spelar en viktig roll för språkets utveckling samtidigt som samtalen 
hjälper barnen att få en röd tråd i sin skrivning.  

Bea ansåg även att storböckernas texter har en bra ”slutknorr”, som öppnar upp för egna 
tankar. Bland pojkarna i klassen har hon sett en positiv effekt som hon tror kan bero på 
detta. En annan viktig fördel av att arbeta med storboksmetoden, anser hon, är att den är 
individanpassad och stöttar eleven där den befinner sig i sin utveckling.  

Genom följdfrågor kring storboksmetodens nackdelar svarade Bea att det kan vara 
tidskrävande att komma igång och arbeta med metoden. Hon tror att det kan vara svårt 
att få igång eleverna att arbeta självständigt i smågrupper samtidigt som läraren samtalar 
med en annan grupp. Här påpekade Bea det viktiga av att ta fram aktivitetslådor för att 
underlätta lärarnas lektionsplanering. Dessutom sade hon att det krävs omorganisation 
av klassrummet och eventuella nyinköp för att kunna genomföra den skapande miljö 
som metoden kräver. Av erfarenhet tror Bea att rektorns satsningar kan vara helt 
avgörande för hur den pedagogiska verksamheten bedrivs på olika skolor. 

3. Varför/varför inte skulle du kunna tänka dig att använda dig av storboksmetoden i 
din undervisning? 

Då Bea arbetar med storboksmetoden finner hon den mycket tillfredsställande. Dock 
ansåg att de elever som inte klarar av arbetssättet kan behöva extra stöd i 
läsundervisningen. Bea talade också om att hon använder sig av 
hjälpinlärningsprogrammet Reading Recovery som har sina rötter i den nyzeeländska 
skolan och finner det mycket effektivt.  

4. Varför/varför inte skulle de svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa utifrån 
metoden? 

Bea tror att många pedagoger inom skolans värld är bundna vid läseboken och ”äppel- 
päppel-böckerna”. Hon antar att många lärare ser storboksmetoden som en saga och inte 
som en inlärningsmetod.  

Vidare uttryckte Bea att hon tror att lärarna är uppdelade i den ”gamla” och i den ”nya” 
skolan vad gäller läs- och skrivtraditioner. Bea antar att om man som lärare vill arbeta 
med en ”senare och alternativ” metod i en skola, som är förankrad i en ”äldre” tradition, 
kan det vara problematiskt att få gehör för en metod som inte är lika beprövad. 

En annan faktor Bea framhöll som en orsak till varför storboksmetoden inte fått större 
genomslagskraft i Sverige är att metoden kommer från ett annat land. Att det saknas 
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svensk forskning på området och att svenska språkforskare3 är emot metoden ser hon 
också som bidragande orsaker till storboksmetodens ställning i den svenska skolan. 
Ytterligare påverkansfaktorer Bea nämner är att klassrummet kan vara svårmöblerat 
eller att valet av läsinlärningsmetod blir en ekonomisk och organisatorisk fråga.  

Intervju 3 – Christina  

Christina har arbetat som lärare i ca tio år. Hon undervisar i en kommunal 
innerstadsskola. Hon ingår i ett arbetslag mot F-2 och undervisar i årskurs ett. Lokalen 
där arbetslaget och Christina håller till är skild från skolan då den är placerad på ute 
skolgården. 

1. Vilken metod använder du dig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen? 

Christina berättade att hon blandar olika metoder som hon tycker fungerar bra. Hon 
arbetar nivågrupperat när det gäller läsning där de skönlitterära texterna ligger på deras 
”nivå” och använder sig av läsläxor med läsförståelsefrågor. I klassen introducerar hon 
en till två bokstäver i veckan som bearbetas genom ljudanalyser, pyssel och genom att 
barnen får skriva av bokstaven och höra på ljudet. Christina förklarade att de barn som 
inte kan läsa får ”läsa” samma text flera gånger vilket gör att de lär sig texten utantill för 
att öka deras självförtroende. Christina ansåg dessutom att det är viktigt att arbeta med 
ordbilder. 

2. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med storboksmetoden? 

Christina förklarade att hon har använt sig av storboksmetoden till en viss del, men 
ansåg att den är svår att tillämpa med så många elever i klassen. Vidare uttryckte hon att 
det är svårt att nå barnen på deras nivå då alla har kommit olika långt i sin läsning och 
att det lätt kan bli tjatigt för de elever som redan kan läsa bra. Hon påpekade också att 
materialet är dyrt och hon tycker att man får ut mer genom att använda sig av annat 
material. Trots detta, berättade Christina, att hon använder sig av storböcker i 
engelskundervisningen. Några fördelar hon tog upp med storboken var att texterna är 
pedagogiska och lämpar sig bra för samtal. 

3. Varför/varför inte skulle du kunna tänka dig att använda dig av storboksmetoden i 
din undervisning? 

Christina ansåg att materialet är för dyrt. Hon tyckte att storboksmetoden kräver för 
mycket planering när det gäller att hålla alla barn sysselsatta när hon sitter med en 
mindre grupp. Hon förklarade att den metod hon arbetar utifrån fungerar bra och är nöjd 
med klassens resultat. 

4. Varför/varför inte skulle de svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa utifrån 
metoden? 

Christina berättade att en faktor till varför pedagogerna inte använder sig av 
storboksmetoden kan vara att de ser på den som en ”fluga”, en av modellerna som är i 
”ropet” just nu. Hon jämför metoden med LTG som mötte stort motstånd när den blev 

                                                

 

3 Bea nämnde här Ingvar Lundberg och Mats Myrberg som de framstående svenska språkforskarna. Vi har dock 

inte funnit något belägg för att detta resonemang ska vara korrekt. 
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aktuell under 1970-talet. Hon tror att många pedagoger väljer sina invanda metoder, 
före en ”ny” metod. 

Intervju 4 – Diana  

Intervjuperson nummer fyra, Diana, är lärare på en kommunal skola Stockholms förort. 
Hon undervisar en årskurs fem. Dessutom föreläser hon om kiwimetoden och har gett ut 
egna storböcker. Under intervjun genomförde Diana en bildpromenad i en av sina 
storböcker med oss som elever. 

1. Vilken metod använder du dig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen? 

Diana menar att eleven står i centrum och att läraren måste arbeta utifrån vad eleverna 
behöver. Hon berättade att hon arbetar mycket med muntlighet och ett utvidgat 
samtalsbegrepp – oavsett vilken metod hon använder sig av. Diana var av uppfattningen 
att man ska använda böcker, bland annat storboken, som ett bollplank i diskussioner och 
som utgångspunkt i olika ämnen för att skapa en förförståelse för det behandlande 
temat. Berätta, delta och lyssna var tre honnörsord Diana använde sig av i sin 
pedagogik. 

2. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med storboksmetoden? 

Diana ansåg att det inte finns några pedagogiska nackdelar med storboksmetoden men 
tar upp att det kan finnas vissa organisatoriska nackdelar som bland annat klassrummets 
utformning. Hon nämnde även att personalen har för lite erfarenhet av metoden och att 
personalen finner den svårhanterlig. Diana, som också är en utbildare inom metoden, 
ansåg att alla lärare borde få utbildning för att på ett så bra sätt som möjligt kunna nyttja 
de möjligheter som finns med metoden.  

3. Varför/varför inte skulle du kunna tänka dig att använda dig av storboksmetoden i 
din undervisning? 

Diana förklarade att hon arbetar med storboksmetoden som ett förhållningssätt – en idé 
om lärande. Hon anser att metoden inte ska begränsas till ”formen” utan ska kunna 
anpassas till klassrummets situation och poängterade att storboken inte handlar om att 
läsa utan om att skapa diskussion.  

Diana nämnde att hon arbetat med storboksmetoden i klasser hon inte känner och att det 
har fungerat jättebra. Hon menar att det är läraren som styr lektionens utfall. 

4. Varför/varför inte skulle de svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa utifrån 
metoden? 

Att läraren inte vågar ge sig in i en metod man inte tidigare har praktiserat och som 
dessutom inte har en svensk forskning bakom sig, ansåg Diana vara en av de 
bakomliggande orsakerna till storboksmetodens ställning i den svenska skolan idag. 
Diana berättade att hon kunde känna att lärarna inte har tillräckligt med tillit till barnens 
kunskaper genom att ge dem svar på frågor de redan kan. För att storboken som 
aktivitet ska bli ett så bra redskap som möjligt måste lärarna ställa rätt slags öppna 
frågor, vilket Diana ansåg vara ett problem för lärarna då de måste ändra sin frågekultur. 
Diana ansåg att den handledning som ges till lärarna i samband med materialet är bra, 
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men inte tillräckligt utan måste kompletteras med en utbildning som kan ge ”det rätta 
tänket”. 

5.2 Resultatsammanställning 
Syftet med resultatsammanfattningen är att tydliggöra vilka olika erfarenheter ett antal 
svenska lärare har av storboksmetoden och ställa dem mot varandra. I 
resultatsammanfattningen vill vi ta reda på om det finns några samband mellan lärarnas 
svar. Vi vill dessutom urskilja om det finns eventuella olikheter i lärarnas utsagor. 
Resultatsammanfattningen är uppdelad i tre delar utifrån syftets tre frågeställningar. 
Under varje del presenteras varje lärares uppfattningar var för sig. 

Något samtliga intervjupersoner betonade var att undervisningen ska utgå från eleven 
och dess behov. De ansåg även att de själva har utvecklat sin egen pedagogik, fast med 
olika utgångspunkter. Tankegången om att olika läsinlärningsmetoder passar olika barn 
återfinns både i Anita Hjälmes (1999) doktorsavhandling Kan man bli klok på 
läsdebatten, samt i forskningsöversikten Att läsa och skriva - En kunskapsöversikt 
baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet. Christinas utgångspunkt var att hon 
blandade de olika inriktningarna och kan kategoriseras i den mellanposition som Hjälme 
skriver om (1999, s. 48). Anna satte läsandet i fokus och benämnde sin pedagogik för 
”Anna-pedagogiken” och det framgick att hon var väldigt inspirerad av LTG. Diana 
arbetade likt Bea utifrån helspråksinriktningen och utgick från den nyzeeländska 
traditionen, såsom storböcker och specialinlärningsprogrammet Reading Recovery.  

5.2.1 Frågeställning 1 

”Vilka erfarenheter har ett antal svenska lärare av storboksmetoden?” 

Både Bea och Diana är starkt influerade av den nyzeeländska traditionen, då Bea arbetar 
med Bonniers kiwimaterial och Diana med storböcker i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Diana använder även storboksmetoden när barnen redan kan läsa och 
sätter muntligheten och samtalet i fokus. Hon benämnde den gemensamma upplevelsen 
som ett utvidgat samtalsbegrepp där berätta, delta och lyssna är hörnstenarna. Bea 
fokuserade istället mer på texten. 

Av de lärare vi intervjuat var det endast Christina som inte uttalade den gemensamma 
upplevelsen som en fördel med storboksmetoden. Hon tog däremot upp att metoden 
lämpar sig bra för samtal.  

Bea som arbetar med storboken i den tidiga läs- och skrivinlärningen använder den även 
i engelskundervisningen. Christina använder inte storboken i läs- och 
skrivundervisningen men nämnde under intervjun att storboken kan lämpa sig bra i 
engelskundervisningen där alla barn samtidigt introduceras i ett nytt språk. Anna ställde 
sig, precis som Christina, positiv till att använda metoden i engelskundervisningen men 
gör inte det då hon inte introducerar det engelska skriftspråket förrän i äldre åldrar. 
Denna faktor, att storboken passar i engelskundervisningen, lyfte inte Diana fram, men 
indirekt kan vi koppla henne till resonemanget då hon berättade att hon använder sig av 
storboken i alla ämnen. 
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5.2.2 Frågeställning 2 

”Varför eller varför inte skulle de svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa 
utifrån storboksmetoden?” 

Bea som arbetar i en skola i förorten har många elever av olika nationaliteter. Hon anser 
att storböckerna är ett väldigt bra redskap för barns språkutveckling. Hon nämnde under 
intervjun att läs- och skrivsvårigheter kan bero på att en elev har ett annat hemspråk. 
Därmed tycker hon att diskussioner och samtal kring en storbok är ett bra sätt att fånga 
upp elevernas läs- och skrivintresse. Anna följde samma linje som Bea och ansåg att 
storboken passar bra för elever med en annan etnisk bakgrund, men förklarade att hon 
inte använder sig av metoden då hennes klass är homogen.  

Anna och Christina som undervisar i innerstaden ansåg att det kan vara svårt att arbeta 
utifrån storboksmetoden då flertalet elever redan kan läsa och skriva när de börjar i 
årskurs ett. De fann att metoden inte var tillräckligt utmanande för de läs- och 
skrivkunniga eleverna. Anna berättade att hon skulle kunna tänka sig att tillämpa 
metoden i början av årskurs ett för att kunna urskilja den nivå eleverna ligger på. Hon 
underströk också att storböcker passar bättre i förskolan. Diana ansåg däremot att 
storböcker kan användas upp till årskurs nio. Hon nämnde också, i motsats till 
redaktören, att metoden går att tillämpa i klasser där man inte känner eleverna.  

Anna, Bea och Christina delade samma åsikt att materialet är dyrt och att det kan 
påverka skolornas val av inköp. Bea och Diana påpekade också att det kan finnas 
organisatoriska nackdelar kopplade till skolans ekonomi. De menade att metoden kan 
kräva inköp av nya möbler eller att metoden kräver ett större klassrum. Under intervjun 
med förlagsredaktören på Bonniers framkom det att kiwimaterialet anses som dyrt , av 
vissa lärare, och att skolor därför delar på materialet för att minska kostnaderna.  

Bea, som också arbetar med storböcker, poängterade att många pedagoger missuppfattat 
storböckerna. De menar att pedagogerna ser dem som sagor och missar därmed 
storbockens verkliga funktion, som är en väl genomtänkt metod.  

5.2.3 Frågeställning 3 

”Vilka förutsättningar finns det att arbeta med storboksmetoden i Sverige och hur 
ser dess ställning ut i Sverige idag?”  

Bea uttryckte att det kan vara svårt för en lärare att praktisera en ”ny” metod i en skola 
där andra traditioner råder. Bea nämnde, precis som Diana, att det kan vara svårt att få 
gehör för en metod som saknar svensk forskning och som dessutom är en utländsk 
metod. 

Bea nämnde att Bonnier Utbildnings storböcker har en bra ”slutknorr”, ett oväntat och 
tolkningsbart slut, som speciellt tilltalar pojkarna i klassen. Hon nämnde också att 
böckerna har fina illustrationer som många barn finner intressanta. Förlagsredaktören på 
Bonnier Utbildning hade en annan åsikt och uttryckte att hon och många lärare fann 
illustrationerna som omoderna och att de inte kan kopplas till de svenska barnens 
erfarenhetsvärld.  

Diana valde att benämna storbokens svagheter som ”hinder”, inte som nackdelar, 
läraren måste överkomma. Hinder med metoden menade hon kan vara extra arbete med 
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organisationen och förberedelserna. Förlagsredaktören nämnde också detta som en 
nackdel och menade att de flesta svenska klassrummen är utformade utifrån en 
katederundervisning. 

Diana berörde idén om att läraren måste ändra sin frågekultur från stängda till öppna 
frågor för att kunna skapa ett givande klassrumsklimat. I likhet med Diana menade Bea 
att det kan vara tidskrävande att som lärare komma igång med metoden.  

De förutsättningar som finns för att arbeta med storboksmetoden i Sverige idag är att 
förlag som bland annat Bonnier Utbildning ger ut storböcker. Dessutom finns det 
skolor, både nationella och internationella, som tar emot lärare för att se hur de arbetar 
utifrån metoden. Bonnier Utbildning anser att metoden inte har en stark ställning i 
Sverige idag, men tror att den är på uppgång. 

6. Diskussion 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns att 
arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används på Nya 
Zeeland. Vi har genom en enkätstudie och kvalitativa intervjuer försökt att ta reda på 
vilka erfarenheter ett antal lärare av storboksmetoden. Vi har även intervjuat dem om 
varför, eller varför inte, de skulle kunna tänka sig att undervisa utifrån storboksmetoden 
och de förutsättningar de ser med metoden. Genom intervjuer med Bonnier Utbildning 
och lärarna har vi undersökt storbokens ställning i Sverige. Vi har också införskaffat oss 
kunskap om hur väl storböckerna fungerar i praktiken och vilka erfarenheter de lärare vi 
intervjuat har av storboksmetoden. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Intervjusituationerna såg olika ut beroende av intervjupersonernas engagemang för vårt 
föreliggande examensarbete. I en av intervjuerna var det svårt att hålla vår 
koncentration uppe då intervjupersonen var stressad och kändes oförberedd. Detta kan 
ha påverkat resultatet då intervjun blev ostrukturerad och svåranalyserad. Resterande 
intervjuer fann vi mycket givande.   

Att intervjuerna ägde rum på lärarnas skolor gav oss insyn i deras arbete. Vi studerade 
klassrummens utformning och vilka förutsättningar lärarna hade för att kunna arbeta 
utifrån storboken. Den nackdelen vi fann med att ha intervjun i skolans miljö var att vi 
kunde bli avbrutna av elever och kollegor. Dessutom var lärarens fokus ibland hos 
eleverna och inte hos oss. Intervjuerna utspelade sig under lärarnas arbetstid och vi fick 
därmed anpassa oss till deras yrkesroll. Med facit i hand inser vi att det kunde ha varit 
givande att observera hur läraren arbetat med läs- och skrivundervisningen i praktiken. 
En fördel med intervjuerna var att det gavs utrymme för intervjupersonerna att utveckla 
sina svar. En nackdel vi märkte var att samma utrymme gjorde att våra frågor liknade 
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varandra då de indirekt redan hade svarat på dem. Vi fann det svårt att enbart genom 
intervjuer komma fram till lärarens egentliga uppfattning. 

Under metoddelen förklarade vi varför vi inte använt oss av bandspelare under 
intervjuerna och vi kände att det positiva med att inte spela in intervjuerna var att 
intervjupersonerna kände sig avslappnade som vid ett informellt samtal. Vi ser också 
fördelar med att spela in intervjuerna då man som intervjuare lätt kan missa gester, 
minspel och intervjupersonens reaktioner.  

I förarbetsstadiet av undersökningen planerade vi att utgå från svaren på enkäterna för 
att få fram en bredd av lärares tankar och reflektioner kring storboksmetoden. Detta 
visade sig sen vara problematiskt då deltagandet var lågt. Av 40 utdelade enkäter fick vi 
endast in sex. När vi sedan analyserade svaren från enkäterna fann vi dem otillräckliga 
och bestämde oss därför för att ändra riktning och endast fokusera på intervjuer som 
informationskälla. I efterhand upplever vi att enkäten kunde ha utformats annorlunda. 
Vi kunde till exempel skrivit ner deltagarnas namn och personligen bett dem svara på 
enkäten. Det hade hjälpt oss skilja ut de som ännu inte svarat och uppmana dem att 
svara genom att kontakta dem. Något som också kunde ha underlättat insamlingen av 
enkäterna kunde ha varit att vi haft en deltagarlista där vi ”prickat av” de informanter 
som lämnat in enkäten. Vi tror att det låga deltagandet kan ha berott på ett bristande 
intresse, tidsfaktorn, att frågorna var för ”öppna”, att de inte sett enkäten eller att 
enkäten lagts i fel fack – förklaringarna kan vara av olika orsaker. Några av 
informanterna som lämnade in enkäten, svarade inte så utförligt som vi hade hoppats på. 
Dessutom var vissa svar svårtolkade, vilket var ännu en orsak till varför vi inte baserat 
undersökningen på informanternas svar.  

Vi tror att provintervjuer hade uppmärksammat oss på eventuella brister som 
exempelvis upprepade frågor. Vi har även funderat över om resultatet skulle ha utfallit 
annorlunda om vi använt oss av begreppet kiwi istället för storboksmetoden, vilket 
märktes då en av intervjupersonerna konstant använde sig av begreppet kiwi och inte av 
begreppet storboksmetoden. Vi vill också påpeka att vi har tolkat intervjuerna utifrån 
vår förförståelse och det kan ha påverkat intervjuernas utfall. 

Vi var under intervjun med förlagsredaktören och under undersökningsprocessen klart 
medvetna om att redaktören på Bonniers Utbildning har ett kommersiellt intresse när 
hon berättade om deras kiwimaterial. 

6.2 Avslutande diskussion 
När vi jämfört Sveriges och Nya Zeelands skolsystem har skilda bilder målats upp. 
Utifrån intervjusvaren visar det sig tydligt att i det svenska systemet inte finns samma 
förutsättningar att arbeta utifrån en helspråksinriktning och storboksmetoden som på 
Nya Zeeland. Utifrån likheter och skillnader mellan skolsystemen drar vi slutsatsen att 
en stor skillnad är systemens styrning. Att det nyzeeländska skolsystemet i stort sätt 
endast är förtroget med helspråksinriktningen kan vi känna som befriande då den 
blivande lärare på Nya Zeeland undgår oron för vilken läsinlärningsinriktning som 
anses vara den mest gynnsamma. Vi ser också det svenska skolsystemet som befriande, 
då det erbjuder lärare en större valmöjlighet av läs- och skrivinlärningsmetod. Det 
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faktum att huvudansvaret för undervisning och ekonomi ligger på den enskilda skolan i 
det nyzeeländska skolsystemet, tror vi får som följd att lärare inte behöver motivera sina 
beslut för val av inlärningsmetod. Därmed antar vi också att det är lättare för den 
nyzeeländska läraren att motivera inköp av storböcker, när det är en stor del av läs- och 
skrivundervisningen. Till skillnad från i Sverige har Nya Zeeland inte heller haft någon 
polariserad läsdebatt under de senaste årtiondena. Detta ser vi också som en 
påverkansfaktor för de nyzeeländska lärarnas val av läs- och skrivinlärningsmetod.  

I den svenska lärarutbildningen får lärarstudenterna en bred teoretisk grund, där 
utbildningen innefattar metoder från både avkodningsinriktningen och 
helspråksinriktningen, exempelvis Witting, Bornholmsmodellen och LTG. 
Storboksmetoden berörs däremot i liten utsträckning. Den nyzeeländska 
lärarutbildningen vilar däremot på endast en teori och lång praktik inom ramen av 
helspråksinriktningen. Vi tror att utbildningens utformning har en stor betydelse för 
lärarens status i respektive samhällen. Vi ställer oss frågande till vilken av 
lärarutbildningarna som lägger den bästa grunden för en nyexanimerad lärare. På 
samma gång ställer vi oss kritiskt till att ett lands skolsystem endast bygger på en skriv- 
och läsinlärningstradition. Det skulle vara intresserat att få veta huruvida 
specialistkunskap eller en mer övergripande kunskap gynnar eleven i sin läs- och 
skrivinlärning. 

Don Holdaways idé om läsundervisning är att elevernas läsintresse ska stimuleras 
genom vuxna förebilder, högläsning och biblioteksbesök (Lindö 2005). Holdaways 
tanke var att i klassrummet återskapa den trygghet och de gemensamma upplevelserna 
barnen förmodas uppleva i hemmet i samband med den skönlitterära läsningen. Vi 
menar att om inte hemmet bidrar med den ”litterära amningen” blir det skolans uppgift 
att tillgodose detta behov. Dessutom antar vi att frånvaron av läsning i skolan kan leda 
till ett minskat intresse för skönlitterära texter. Kanske skulle storböckerna vara en bra 
inkörsport till skönlitteraturen. Vi tror även, som Anna, att metoden passar bra i en 
skola där det finns elever med olika bakgrund. Att metoden passar bra i 
engelskundervisning, då flertalet elever introduceras i ett nytt språk, svarade samtliga 
informanter. Vi håller med i ovanstående och anser dessutom att metoden borde lämpa 
sig bättre i det engelska språket än i det svenska, då många ord måste läras in som 
ordbilder, exempelvis ordet ”the” som inte går att ljuda sig igenom. 

Resultatet av undersökningen har påverkat våra uppfattningar kring vilka faktorer som 
inverkar på lärarnas val av läs- och skrivinlärningsmetod. De faktorer vi tror har 
påverkat lärarnas tillämpning av storboksmetoden är skolans ekonomi, skolans läge och 
huruvida skolan är kommunal eller privat. Utifrån lärarnas kommentarer diskuterar vi 
även kring hur kunskapssynen, skolans styrning samt lärarnas medvetenhet påverkar 
valet av metod.  

Förutsättningarna för att arbeta utifrån storboksmetoden såg väldigt olika ut på 
skolorna, vilket Beas och Christinas arbetsplatser var tydliga exempel på. Bea som 
arbetar på en privat skola, med bra ekonomiska förutsättningar, tror vi har större 
valfrihet vid val av läs- och skrivinlärningsmetod. Christina som arbetar på en 
kommunal skola och har begränsade ekonomiska förutsättningar tror vi har mindre 
möjligheter vid val av läs- och skrivinlärningsmetod. Dessutom var hennes klassrum 
avskilt från övriga klassrum och är placerat i en annan byggnad, vilket försvårar hennes 
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möjligheter till att dela på materialet och ha det gemensamt med andra klasser. 
Förlagsredaktören på Bonnier Utbildning hävdar dock att deras kiwimaterial kan 
användas av flera lärare på samma skola. Vår uppfattning är att de pedagogiska 
förutsättningarna beror på hur samarbetet ser ut på skolan och hur skolan är organiserad, 
som i Christinas fall.  

Maj Björk skriver i sin artikel Att lära sig läsa med hjälp av storbok att 
storboksmetoden inte är en ”låt-gå-metod” utan är en väl genomtänkt metod med en 
tydlig struktur som kräver systematiserande lärare och genomtänkta lektionspass. Hon 
skriver vidare att metoden bygger på lång och beprövad forskning (Björk, 
Svenskläraren, nr. 5 1995, s. 26). Efter intervjuer, med både lärare och Bonniers 
Utbildning, har vi sett att storboken av många ses just som en ”låt-gå-metod”. Vi 
instämmer i läraren Beas resonemang där hon uttrycker att många lärare ser storboken 
som en saga och inte som en läs- och skrivinlärningsmetod. Vi tror också att många 
lärare, likt Anna, emellanåt plockar in storböcker i klassrummet för nöjes skull då 
eleverna uppskattar det stora formatet. Vi kände att hon inte riktigt uppfattade vad 
storboksmetoden går ut på, trots att hon under intervjun nämnde att hon är inspirerad av 
LTG, som liknar storboksmetodens metodik.  

Men hur kommer det sig att storboksmetoden, som följer den svenska läroplanens 
anvisningar, har en så svag ställning i? Det kanske är som Bea säger, att 
storboksmetoden ursprungligen är från ett annat land och att det finns för lite svensk 
forskning kring metoden, vilket gör att pedagogerna väljer ett annat alternativ.  

I början av vårt examensarbete var vi av uppfattningen att storboksmetoden och 
kiwimaterialet överensstämde med varandra. Genom arbetet med undersökningen 
märkte vi att kiwimaterialet inte begränsade sig till Holdaways storboksmetod utan 
representerar en vidare helspråkssyn, vilket vi fick bekräftat av förlagsredaktören, Bea 
och Diana. Diana nämnde till och med att kiwi var mer som en lärandefilosofi än en 
metod. Vi tror att många pedagoger blandar ihop begreppen kiwi och storbok. Den 
handledning som kiwimaterialet erbjuder tror vi kan ses som svårbegriplig utan 
förförståelse, vilket kan bidra till att storboksmetoden anses av lärare vara flummig. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att avkodningsinriktningen och 
helspråksinriktningen representerar olika syn på vad kunskap och inlärning är. Gunilla 
Mejrud Davéus skriver i Grundskoletidningen att hon finner att till exempel bilder har 
stor betydelsen för elevers förförståelse. Detta påstående anser vi vila på en 
helspråkssyn och går långt ifrån Maja Wittings uppfattning om att bilder hämmar den 
tidiga läs- och skrivinlärningen. Witting, som faller under avkodningsinriktningen, 
menar dessutom att läsa inte är någon gissningslek. Detta ställs i konstrast till 
storbokens metodik där eleverna uppmuntras att gissa sig fram till textens innehåll. 
Dessa två metoder skiljer sig markant i synen på vad kunskap och inlärning är.  

Vi ställer oss frågande till en läs- och skrivinlärning baserad på endast en av 
inriktningarna och instämmer med Marie Carbo (2003) och forskningsöversikten Att 
läsa och skriva som slår fast att en kombination av båda inriktningarna gynnar läs- och 
skrivinlärningen. Vi hävdar att undervisning som bygger uteslutande på metoder inom 
avkodningsinriktningen eller inom helspråksinriktningen inte främjar barns olika behov. 
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Vi tror att svenska lärare har en fördel med en bred utbildning då de har en frihet att 
välja metod i kontrast till de nyzeeländska lärarna.  

Den svenska läroplanen (Lpo 94) ser vi som till stor del grundad på en helspråkssyn, i 
likhet med den nyzeeländska. Samtidigt visar PIRLS studie att färdighetsträning inom 
läs- och skrivundervisning tar större plats än samtal och ett utvidgat textbegrepp. De 
sistnämnda begreppen kopplar vi till en helspråksundervisning. Läroplanens direktiv 
och PIRLS rapport har väckt flera frågor hos oss. Vi anser att storbokens metodik 
överensstämmer med kunskapssynen som återfinns i den svenska läroplanen, därav 
ställer vi oss frågande till varför storboken inte har fått större genomslag i Sverige. 
Förlagsredaktören på Bonnier Utbildning har dock en tro på storböcker och nämnde 
under intervjun att metoden är på uppgång.   
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Bilaga I 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete om storboksmetoden. Vi hoppas 
att du skulle kunna ta 5 minuter och svara på vår enkät. Om du inte vill behöver du inte 
svara så utförligt, men vi är tacksamma om du gör det! På andra sidan hittar du en kort 
beskrivning av storboksmetoden. 

Skriv gärna i ditt namn och din skola. Vi garanterar att uppgifterna behandlas 
konfidentiellt och att inga namn eller skolor kommer att nämnas i vårt arbete.  

När du har svarat på enkäten, lägg den i: 

Skola 1:  Fack 7, Lärarstudenter 

Skola 2: XXX:s fack 

Skola 3: XXX:s fack 

Skola 4: XXX:s fack 

Vi samlar in enkäterna fredag, vecka 46  

Har du några frågor, kontakta oss gärna!  

Tack!   

Med vänlig hälsning,  

Josefin Sjöström (josefin.sjostrom@student.lhs.se) 

Lisa Wahlberg (lisa.wahlberg@student.lhs.se)  
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Storboksmetoden 

Storboksmetoden kommer ursprungligen från den Nya Zeeländska pedagogen Don 
Holdaway. Hans forskning bygger på studier kring hur den tidiga läs- och 
skrivundervisningen påverkas av hemmiljön. Han fann att en stimulerande miljö, där 
barnen tidigt fått bekanta sig med litteratur genom vuxna förebilder som uppmanade till 
läsning genom berättelser, högläsning och biblioteksbesök, gynnade elevernas läs- och 
skrivutveckling. Holdaway och hans kollegor ville att alla barnen skulle kunna samlas 
kring en gemensam text. Därför förstorade de barnens favorittexter så att alla kunde 
följa med. De påpekade också vikten av att ha ett klassrum som lämpade sig för 
högläsning genom att skapa en öppen och inbjudande yta och ett ”mindre rum i 
rummet” som lämpar sig bra för samtal i små grupper. I klassrummet ska det också 
finnas ett brett utbud av texter i olika genrer som t.ex. dagstidningar, sagor, dikter och 
material (t.ex. pennor, papper, kritor) som uppmuntrar till att skapa egna texter. 

Syftet med att förstora böckerna var att återskapa hemmiljön där trygghet och 
gemensamma upplevelser står i fokus. Holdaway såg två mål med storboken – att ge en 
stimulerande, rolig och meningsfull läsupplevelse åt alla barn och att hjälpa barnen att 
lära sig läsa och utveckla sin läs- och skrivförmåga. Den förstorade boken, storboken, 
står för den gemensamma läsningen medan varje barn har en egen exakt kopia av 
storboken fast mindre, lillboken, som står för den individuella läsningen. 

De tre faserna inom storboksmetoden 

1. Upptäckarfasen är den första fasen i storboksmetoden där syftet är att läraren 
presenterar storbokstexten och bilderna för att skapa nyfikenhet och ge barnen en god 
förförståelse om boken. Tillsammans diskuteras bokens omslag, illustrationer och 
författare. Tanken är att visa barnen att det är någon som har skrivit boken och väcka ett 
intresse så att de själva vill skriva historier och böcker. Under själva presentationen 
samlas eleverna kring läraren som håller boken så alla kan se den aktuella sidan. 
Läraren läser högt och tydligt, med flyt och inlevelse samtidigt som hon/han pekar på 
varje ord hon/han läser för att visa var i texten barnen befinner sig. Syftet med att peka 
på texten är att barnen ska upptäcka ords struktur och ordbilder. På så sätt skapas en 
lingvistisk medvetenhet hos barnen 

2. Den andra fasen benämns utforskarfasen och innebär att läraren hjälper barnen till 
insikt om förhållandet till bokstavstecken, fonem och grafem. På detta sätt lär sig barnen 
att det finns ett samband mellan text och tal. Läraren hjälper dessutom barnen med 
strategier och tekniker för att de ska kunna lära sig läsa och uppmanar barnen till att 
skriva ramsor och berättelser. Läraren ska ha barnet som utgångspunkt och forma 
undervisningen efter deras erfarenhetsvärld och samtidigt utmana dem att utforska och 
lära sig på egen hand. Under denna fas behöver inte de barn som redan kan läsa vara 
med, då det finns en risk för att de kan bli ointresserade. 

3. Den sista av de tre faserna, den självständiga fasen, ska fördjupa barnens erfarenheter 
inom läsning och där de får arbeta individuellt med lillboken. Barnen får läshandledning 
av läraren och uppmuntras att läsa högt hemma. Barnen delas också in i mindre grupper 
som är anpassade efter deras behov där de får läsa både själva och för varandra med 
syftet att lära sig ta hjälp av varandra, samtala om textens innehåll och fördjupa 
förståelsen för texten.  
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Namn: 

Skola: 

Vilken utbildning har du? 

Specialpedagog                                    Klasslärare                     

 
Fritidspedagog                                      Förskolelärare                

 

Annat:  

Hur många år har du arbetat som pedagog? Skriv en ungefärlig siffra:  

1. Vilken metod använder du dig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen?            

2. Vad visste du om storboksmetoden innan du läste texten på föregående sida?           
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3. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med metoden?  

Fördelar:       

Nackdelar:      

4. Varför eller varför inte skulle du kunna tänka dig att använda dig av storboksmetoden 
i din undervisning?              

Tack! 

Josefin Sjöström 

Lisa Wahlberg 
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Bilaga II 

Intervjufrågor, förlagsredaktör/Bonnier Utbildning 

Frågeställning som ska kopplas till intervjun: Hur ser storbokens ställning ut i Sverige 
idag?  

Vad är kiwi? Vad innebär er kiwimetod? 

Har ni lillböcker? 

Visar läraren var i texten man befinner sig? 

Får barnen läsa högt gemensamt? 

Hur stor koppling har denna metod till den Nya Zeeländska storboken? 

Vilka fördelar/nackdelar kan du se med kiwimetoden? 

Hur länge har metoden funnits i Sverige? Hur länge har ni distribuerat material? 

Hur ser storbokens ställning ut i Sverige idag? Är metoden på uppgång/nedgång? 

Varför tror du att inte alla jobbar efter denna metod? 

Har metoden inte nått ut i skolorna? 

Undervisar lärarna traditionellt? 

Vad får ni för respons från skolor som använder metoden? 

Hur mycket kostar materialet? Hur mycket material behöver man? 

Hur mycket kostar utbildning inom metoden?  
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Bilaga III 

Intervjufrågor, Lärare 

Vårt syfte som ska kopplas till intervjuerna: ”Syftet med vårt examensarbete är att 
undersöka vilka förutsättningar som finns att arbeta med storboksmetoden och relatera 
dessa till hur storboken används på Nya Zeeland.” 

De frågeställningar som ska kopplas till intervjuerna är: ”Vilka erfarenheter har ett 
antal svenska lärare av storboksmetoden?” och ”Varför eller varför inte skulle de 
svenska lärarna kunna tänka sig att undervisa utifrån storboksmetoden?”  

1. Vilken metod använder du dig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen?  

2. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med storboksmetoden?  

3. Varför/varför inte skulle du kunna tänka dig att använda dig av storboksmetoden 
i din undervisning?  

4. Varför eller varför inte skulle de svenska pedagogerna kunna tänka sig att 
undervisa utifrån storboksmetoden? 

- Har metoden inte nått ut i skolorna? 

- Undervisar lärarna traditionellt?   



 

Lärarhögskolan i Stockholm 
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Telefon: 08–737 55 00 
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