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Abstract 
 

Uppsatsen behandlar kiwimetoden som läsinlärningsmetod bland elever i årskurs F-

2. Kiwimetoden innefattar fyra moment i läsinlärningen; gemensam läsning, vägledd 

läsning, självständig läsning och högläsning och metoden fokuserar på att samtala 

kring text. Syftet med undersökningen är bland annat att undersöka vad undervisande 

pedagoger anser är för- och nackdelarna med kiwimetoden och hur de upplever att 

eleverna utvecklas i sin läsning med hjälp av metoden. Undersökningsmetoden är 

intervjuer med fyra pedagoger som har olika mycket erfarenhet av kiwimetoden i 

läsundervisningen. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna upplever att 

eleverna tycker det är intressant med läsning och att eleverna läser mycket genom 

metoden. Samtal om det eleven läser, hör eller ser när hon eller han läser är 

utgångspunkt för förståelse av texten. Detta upplever pedagogerna som motiverande i 

läsinlärningen då varje elev oavsett förkunskap är delaktiga. Möjligheten att dela in 

eleverna i nivåanpassade grupper är en fördel, eftersom eleverna då får arbeta utifrån 

sin egen kunskapsnivå. Pedagogerna betonade flera fördelar med kiwimetoden. Enda 

nackdelen som kom fram av undersökningen var att metoden kanske inte passar alla 

elever; då måste pedagogen finna andra vägar för just den eleven. Kiwimetoden 

upplevdes annars vara en bra utgångspunkt i läsinlärningen.  

 

 

Nyckelord: Kiwimetoden, läsinlärning, gemensam läsning, vägledd läsning, 

självständig läsning, högläsning 
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Förord 

"En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det 

förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje." Astrid Lindgren 

 

Jag vill tacka min handledare Anna Clara för fantastisk handledning, stöd och uppmuntran. 

Jag vill även skicka ett tack till alla vänner och min familj som på något sätt hjälpt mig i mitt 

arbete. Pedagogerna som ställt upp med sin värdefulla tid, och delgett sina tankar och 

upplevelser har också mitt varmaste tack. 
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1. Inledning  

Att kunna läsa är för oss vuxna en självklarhet och en tillgång. Vi väljer oftast vad vi vill läsa 

och läsningen är en glädje, men också något vi måste kunna för att klara oss i vårt samhälle. 

För ett barn som precis ska lära sig läsa är det inte alltid lika självklart och lustfullt. Läsning 

kan ofta upplevas som svårt, tungt och tråkigt, och det blir istället ett nödvändigt ont i barnets 

ögon. ”I skolan används text i alla ämnen. Det är ur text lärande förväntas. Detta betyder att 

läraren måste vara medveten om att texten ska bearbetas så att den blir begriplig för 

eleverna.” (Körling, 2006, sid. 15). För mig som pedagog är det viktigt att eleverna får 

uppleva den glädje och nyfikenhet som läsningen väcker. Det är varje pedagogs största 

uppgift, att visa hur kul det är att läsa. Pedagogen måste betona hur bra det är att kunna läsa 

och tolka text, och framförallt, hur viktigt det är att man läser och att man vill läsa. Hur 

plockar vi fram denna glädje och nyfikenhet hos eleven? Hur får vi eleven att vilja framåt i sin 

läsutveckling? 

 

Jag kommer att använda mig av båda begreppen läsinlärning och läsutveckling. Anledningen 

till detta är för att jag finner dem relaterade till varandra. Läsinlärning kommer vara det jag 

främst fokuserar på, eftersom min undersökning kommer att göras i de första årskurserna, där 

eleverna förväntas lära. Jag anser att läsutveckling är något som hela tiden finns med, oavsett 

hur långt eleven kommit i sin inlärning så kan den utvecklas. Därför kommer båda begreppen 

finnas med i min undersökning.  

 

1.1 Bakgrund 

Jag har under pågående utbildning och i arbetslivet träffat på olika metoder och sätt att arbeta 

på när det gäller läs- och skrivinlärning och läsutveckling. Alla metoder har både sina för- och 

nackdelar, ingen metod är mer rätt än någon annan. Det är viktigt att pedagogen känner och 

tror att just den metod hon eller han arbetar efter är den som hjälper eleverna i sin läs- och 

skrivutveckling på ett bra sätt.  

 

Kiwimetoden är en metod för läs- och skrivutveckling och inlärning som har sitt ursprung i 

Nya Zeeland. Metoden utgår från elevens tankar och känslor kring text, och elevens tidigare 

erfarenheter. Just denna metod har jag inte sett ute i verksamheten, men jag har läst mycket 

gott om den och det har väckt en nyfikenhet om vad som skiljer denna metod från andra 

metoder. Hur hjälper denna metod eleverna i deras läsutveckling?  
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Intresse, nyfikenhet och lust är viktigt när man ska lära sig något och sedan utveckla detta. 

Motivationens påverkan har stor betydelse för lärande, motivation är starkt förknippat med 

graden av intresse. Att vara motiverad är a och o när det gäller att finna läsglädje och viljan 

till att lära sig läsa eller utveckla sin läsning. Enligt Nationalencyklopedin är motivation en 

”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål” (www.ne.se, 2011-11-10). Motivation är alltså kopplad till individen, och har då 

olika betydelse, och ser olika ut, från person till person, från elev till elev. Dessutom är det 

alltså något som varje individ bör känna för att komma framåt i sin utveckling, mot sitt mål. 

Målet kan till exempel vara att utveckla sin läsning. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet står att läsa: ”skolan ska bidra till elevernas harmoniska 

utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet” (Lgr11, sid. 13). Pedagogens uppgift är alltså att finna, bibehålla och uppmuntra 

varje elevs motivation till lärande. I kursplanen för svenska står: ”Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Lgr11, sid. 222). Pedagogen måste 

följaktligen forma läs- och skrivinlärningen så att den intresserar alla elever.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger arbetar med kiwimetoden och 

vilka för- och nackdelar de anser att metoden har. Jag vill veta hur pedagoger upplever att 

eleverna känner inför läsning när de arbetar enligt metoden och om pedagogerna anser att de 

når alla elever, oavsett var de befinner sig i läsutvecklingen.  

  

1.3 Frågeställningar 

Jag vill undersöka hur pedagoger arbetar med kiwimetoden och hur de anser att metoden ökar 

elevernas motivation för att utveckla sin läsning. 

Mina frågeställningar är: 

– Hur arbetar pedagogerna med kiwimetoden i läsundervisningen? 

– Hur utvecklas och motiveras eleven i sin läsning genom kiwimetoden enligt pedagogerna? 

 

1.4 Avgränsning 

Jag kommer att göra en undersökning om hur pedagogerna upplever att kiwimetoden främjar 

eleverna i deras läsutveckling. Läsning kommer att stå i fokus, trots att läsning och skrivning 

är bundna till varandra. Detta görs för att undersökningen inte skall bli stor och diffus, utan 

mer konkret. Dessutom upplever jag att kiwimetoden främst behandlar läsutveckling och då 
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känns denna avgränsning lämplig att göra. Dock bör det poängteras att kiwimetoden fungerar 

inom både läs- och skrivinlärning, men även i övrig undervisning. 

 

Andra metoder kommer att behandlas under litteraturdelen för att kunna jämföra kiwimetoden 

i förhållande till andra synsätt för läsutveckling. 

 

Eftersom de första grunderna i läsinlärning och läsutveckling läggs i de lägre årskurserna 

kommer jag att intervjua pedagoger som undervisar i årskurserna F-1-2. Fyra pedagoger 

kommer att djupintervjuas för att ta reda på hur de upplever och ser på hur och om 

kiwimetoden fungerar motiverande i läsinlärningen. Intervjuerna kommer sedan att bearbetas 

och jämföras med varandra och tidigare forskning kring ämnet. 
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2. Litteraturgenomgång 

Avsnittet kommer först att kort beskriva de olika utgångspunkterna som används i 

läsundervisning idag. Sedan kommer kapitlet att behandla och beskriva kiwimetoden som 

metod. Därefter presenteras aktuell och relevant forskning kring läsinlärning och motivation. 

Olika perspektiv på kiwimetoden kommer också att presenteras. 

 

2.1 Olika perspektiv på läsutveckling 

Forskning kring läsutvecklingsmetoder kan delas upp i två olika utgångspunkter, eller 

läsinlärningsansatser/poler som Hjälme (1999) kallar det. I dessa poler eller 

läsinlärningsansatser kategoriseras olika läsmetoder som används i skolorna i 

läsundervisningen. Den ena polen utgår från att eleven lär sig läsa genom att ljuda, och den 

andra utifrån att läsa/se helord, ordbilder (Hjälme, 1999). Genom ljudningsmetoden lär 

eleverna först sambandet mellan bokstäver och ljud genom olika övningar och när dessa är 

befästa kan eleven fokusera på innehållet i texten. I helordsmetoden betonas att texten 

förmedlar budskap redan från början och sammanhanget mellan elev och text blir mer tydligt 

genom innehållsrika texter. Båda metoderna har för- och nackdelar enligt Hjälme (1999). En 

nackdel med ljudningsmetoden är att syftet med övningarna inte blir klart för eleven eftersom 

de ofta inte har något samband med dennes liv/förståelse. En nackdel med helordsmetoden är 

att elever kan få svårt att läsa ord de aldrig sett tidigare, eftersom de inte från början lärt sig 

ljuda fram dem. Fördelarna är att eleven tidigt får veta att text innehåller budskap vilken 

betyder att texten redan från början är meningsfull och intressant för eleven (Hjälme, 1999). 

 

Hjälmes avhandling (1999) behandlar debatten kring läsinlärning om vilken metod som 

egentligen är bäst för elevens läsutveckling. Det framgår ur avhandlingen att sympatisörer till 

de olika polerna vill att man som pedagog väljer vilken metod man ska använda i 

läsutvecklingen (Hjälme, 1999). Hjälme (1999) menar att det viktiga inte är att pedagogen 

väljer en metod att arbeta efter eller att man känner till olika delar från de olika metoderna 

utan att pedagogen ser till olika läsutvecklingssituationer i klassrummet och vad som passar 

just där och då. Dessutom är det viktigt med varierande läsundervisning för eleverna, för bäst 

utveckling (Hjälme, 1999).  

 

Även Fast (2007) tar upp ljud- respektive helordsmetoden i sin avhandling, och menar att 

dessa är två olika förhållningssätt i läsundervisningen; det syntetiska synsättet 
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(ljudningsmetoden) och det analytiska synsättet (helordsmetoden). Hon menar dock att det 

viktiga inte är vilken metod pedagogen använder utan hur hon eller han använder den. 

Eleverna ska bli engagerade - det är det viktiga för fortsatt läsutveckling och pedagogen ska 

genom sin läsundervisning skapa detta engagemang, oavsett vilken metod hon eller han väljer 

(Fast, 2007). 

 

Liberg (2007) skriver precis som Fast (2007) och Hjälme (1999) att forskning kring läsning 

och läsutveckling visar olika metoder och tillvägagångssätt. Enligt Liberg (2007) menar 

sympatisörer av ljudningsmetoden att eleven måste förstå och kunna fonemen först för att lära 

sig läsa, det vill säga att kunna ljuda och ljudning. Andra menar tvärtom, att för att förstå 

fonologiska grunder måste eleven först kunna se helheten och använda sig av ordbilder, 

helordsmetoden, och därefter bearbetas ord och ljud. Liberg (2007) anser dock att den 

vanligaste åsikten i dagens skolor "är att den fonologiska medvetenheten utvecklas samtidigt 

med läs- och skrivinlärningen, och att dessa båda processer sker i interaktion med varandra" 

(Liberg, Läsande, skrivande, samtalande, 2007, sid. 25). Liberg (2007) påstår att de elever 

som har svårt för att läsa och behöver extra hjälp i läsutvecklingen är också de elever som har 

svårt med fonemen, svårt med att ljuda. Därför är ljudningen en viktig del i läsutvecklingen. 

 

Taube (2007) anser att pedagogen generellt inte kan använda sig av enbart en av metoderna i 

läsundervisningen. Hon menar att de båda metoderna har klara fördelar för läsutveckling som 

inte går att undvara i läsundervisningen. Ljudningsmetoden behövs eftersom eleverna behöver 

få lära sig om sambandet mellan ljud och bokstav och helordsmetoden behövs för att göra 

läsningen meningsfull och lustfylld. Taube (2007) förespråkar att pedagogen använder båda 

metoderna i sin läsundervisning. Även Frykholm (2007) menar att det analytiska 

(helordsmetoden) och det syntetiska (ljudningsmetoden) förhållningssättet till att lära sig läsa 

ska användas parallellt, eftersom eleverna behöver kunna använda sig av både helordsläsandet 

och ljudandet i olika sammanhang i sin läsning. "God och säker läsning innebär alltså både 

avkodning och förståelse" (Frykholm, 2007, sid. 104). Ivarsson (2008) är en annan forskare 

som i sin avhandling menar att ljudmetoden och helordsmetoden används vanligast i dag 

parallellt i läsundervisningen eftersom de påverkas av varandra och behövs för att 

läsutvecklingen ska gynnas på bästa sätt.  

 

Lundberg (2010) är en av dem som förespråkar ljudningsmetoden. Han anser att barn som lär 

sig läsa genom ordbilder får svårt att läsa om synonymer används eller ord byts ut. Dessutom 
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menar han att barnet kan börja gissa helt impulsivt om de inte kan ljuda vad det står eftersom 

de känner sig osäkra och vill svara rätt. Lundberg (2007) är förespråkare till 

Bornholmsmodellen som utgår från att man menar att kunskapen kring alfabetet är viktigt och 

att eleven lär sig att varje ord är uppbyggt av ljud och att ljud bildar ord och meningar. Han 

menar också att motsvarigheten till talet är fonetiken, det vill säga ljuden, och talet är något 

eleven redan kan när hon eller han ska erövra läskonsten. Den fonologiska medvetenheten är 

grunden för att eleverna ska kunna läsa Denna medvetenhet kommer inte av sig själv, utan 

måste övas genom olika språklekar, där eleven bokstav för bokstav och steg för steg lär sig 

olika ljud, bokstäver och kombinationer av dessa. Lundberg (2007) talar om vikten för eleven 

att "knäcka läskoden" innan de kan räkna sig som läsare och läskunniga. Att "knäcka koden" 

innebär att bli medveten om hur bokstäverna innehåller ljud, att text kan talas och hur detta 

görs. Elever lär sig genom bornholmsmodellen att ljud och bokstav hör ihop och att denna 

kunskap krävs för att de ska kunna läsa. Viktigt är också att när eleverna väl kan avkoda vad 

det står i texten, är att de också förstår vad texten betyder. När denna förståelse är uppnådd 

kan eleven läsa (Lunderg, 2007).  

 

Den andra varianten av läsundervisning helordsmetoden är Fast (2007, 2008) en förespråkare 

av. Denna metod kallas Literacy och utgår i läsundervisningen på olika sätt. Eleven lär sig 

läsa tillsammans och i samspel med andra, genom både läsning, samtal och skrift. Varje barn 

lär på sitt speciella sätt och utveckling kan ske varsomhelst, genom variation i undervisningen 

(Fast, 2007). Fast (2007) anser att genom text och bild lär sig eleverna att läsa, eftersom 

bilden kan ge förståelse och sammanhang för texten. Fast (2008) menar att man i 

läsutvecklingen ska utgå från denna helhet, med bild och text för att sedan arbeta vidare med 

ord och sedan bokstäverna och sist ljuden. Dock påpekar Fast (2007) i sin avhandling att det 

viktiga är att pedagogen kan få sina elever engagerade till läsning, oavsett vilken metod de 

väljer att använda sig av i läsundervisningen. Hon påpekar också att i vårt populärkulturella 

samhälle använder många barn både tv, dator och mobiltelefoner där de över sig i att både 

läsa och skriva och att dessa hjälpmedel kan vara bra för läsutvecklingen eftersom de lockar 

barnen till läsning.  

 

Liberg (2007) anser att läsundervisningen måste vara varierande för att nå alla elever, 

eftersom alla är individer med olika intressen och behov. Kunskap ska och kan åstadkommas 

på många olika sätt för att nå eleverna. Hon menar vidare att pedagoger i dagens samhälle 

måste kunna utgå från olika arbetsätt, utgångspunkter och metoder, därför ska pedagogen vara 
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öppen för mer än en läsinlärningsmetod. Frykholm (2007) menar att läsinlärningen blir bättre 

om eleverna får öva sig på att använda de olika metoderna (ljudning och helord) tillsammans 

istället för att de enskilt ska övas in. Han menar att läsningen ska ske så att det blir 

meningsfullt för eleverna, att lära sig läsa ska vara att lära sig något "Så långt det går bör 

saker och ting göras "på riktigt". När man läser bör man ha ett syfte med läsningen," 

(Frykholm, 2007, sid. 103). Vidare menar Frykholm (2007) att olika färdigheter inte behöver 

bearbetas enskilt, utan att de ska övas i sitt sammanhang. Läran kring fonem och kopplingen 

mellan ljud och bokstav är viktigt för att lära sig läsa.  

 

2.2 Kiwimetoden som läsinlärningsmetod 

Kiwimetoden är en helordsmetod. Då det är denna metod uppsatsen kommer att fokusera på 

presenteras den närmre, vad den innebär och vilka delar som ingår i kiwimetoden som 

läsinlärningsmetod.  

 

Kiwimetoden har sin grund i den Nya Zeeländska skolan, där metoden kallas Whole 

language. Anne-Marie Körling arbetar som pedagog och använder kiwimetoden i sin 

läsundervisning. Hon är även författare och utifrån sina erfarenheter som pedagog och efter 

empiriska studier av metoden på Nya Zeeland beskriver hon metoden i boken Kiwimetoden. 

Körlings bok är här utgångspunkten för beskrivningen av hur kiwimetoden används i svensk 

undervisning.  

 

Metoden är utformad för att användas i all undervisning, då den behandlar det muntliga, det 

skriftliga och det lästa språket, något som är grunden i alla ämnen i skolundervisningen. När 

man arbetar utifrån kiwimetoden utgår man från eleverna och deras kunskap. Eleverna arbetar 

nära den undervisande pedagogen, vilket gör att pedagogen kan möta varje individ. Därför är 

samtal och kommunikation en viktig byggsten i arbetet med kiwimetoden, både samtal mellan 

pedagog och elev, men också samtal mellan eleverna. Att fråga sina klasskamrater och ta 

hjälp av varandra förespråkas i klassrummet (Körling, 2006). 

 

Att lära sig läsa är inte alltid helt enkelt, och intresset för läsning måste hittas och bibehållas. 

Alltså måste pedagogen göra mötet mellan elev och läsning till en bekräftande och 

betydelsefull handling (Körling, 2006). 
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2.2.1 Läsinlärningens utgångspunkter enligt kiwimetoden 

Körling (2006) beskriver kiwimetoden som läsinlärningsmetod i fyra olika moment: 

gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning och högläsning. Pedagogen 

utformar arbetet från kiwimetoden efter hennes tycke och med de moment som passar 

klassen. Om klassen av någon anledning inte klarar av att arbeta med till exempel gemensam 

läsning väljer pedagogen bort det. Är klassen stor och orolig kan det kanske vara svårt att 

arbeta med den vägledda läsningen, då väljer pedagogen bort det moment. Det är pedagogen 

som styr arbetet med kiwimetoden och sätter upp sin egen plan för hur just hon eller han vill 

arbeta.  

 

Gemensam läsning innehåller både storbok och bildpromenad. En storbok är just en stor bok, 

med lite text och stora bilder. Storböckerna kallas ibland kiwiböcker då det finns speciella 

böcker utarbetade för ändamålet. Dock kan pedagogen använda sig av andra böcker också i 

den gemensamma läsningen. Fördelen med storböckerna (kiwiböckerna) är att de är just stora 

och hela klassen kan se och enkelt vara med i arbetet. Vanliga böcker kan vara svåra att 

använda, då bild och text är för smått för att visas för en hel klass samtidigt (Körling, 2006).  

 

Storboken används i helklass och syftet med boken är att samtala om och kring bilderna  i den 

så kallade bildpromenaden. I bildpromenaden diskuterar eleverna fritt efter frågan: ”Vad ser 

ni?”. Pedagogen fortsätter sedan ställa frågor om bilden, som ”Vad tror ni figurerna på 

bilderna känner?” och så vidare. Frågorna som ställs ska inte ha något rätt eller fel svar - alla 

eleverna ska få komma till tals kring vad de ser och hur de upplever bilden. Bildpromenaden 

är kopplad till texten så att eleverna lättare ska kunna utvecklas i sin läsning, genom att till 

exempel se texten i ordbilder. När bildpromenaden är gjord, går pedagogen igenom texten 

tillsammans med klassen. Pedagogen läser och eleverna diskuterar den. Texten kan bearbetas 

på olika sätt, till exempel genom att täcka över vissa ord med lappar och låta eleverna få 

fantisera, och gissa vad det står, genom att titta på vad bilden säger (Körling, 2006).  

 

Körling (2006) menar att eleverna genom den gemensamma läsningen får ett ökat ordförråd 

genom samtalen kring bild och text. Varje elev får dessutom möjlighet att synas. Eleven deltar 

efter egen förmåga och kunskap och får  genom samtal om bild och text en förståelse för 

andras tankar, kunskap och känslor. Syftet är också att väcka intresse och nyfikenhet för 

läsning. Elever med lässvårigheter behöver i den gemensamma läsningen inte ta ansvar för 



14 

 

läsningen. De kan delta utan att känna att hon eller han inte kan, eftersom det är pedagogen 

som läser, och eleverna som tolkar bilden (Körling 2006). 

 

Vägledd läsning är en variant på den gemensamma läsningen. I den vägledda läsningen 

arbetar ett litet antal elever, som pedagogen bjuder in till arbete. Vägledd läsning kan utgå 

från storböckerna, eftersom varje upplaga av storboken finns i lillbok. Det är samma bok, fast 

i vanligt, litet format. Andra böcker kan såklart också användas. Gruppen sätts samman efter 

till exempel gemensamma intressen eller samma kunskapsnivå. Syftet med den vägledda 

läsningen är att pedagogen ska kunna se varje elev som individ och kunna samtala med varje 

elev. Varje elev syns i den vägledda läsningen, till skillnad från en stor grupp där anonymitet 

är vanligt bland elever som inte gärna vill synas eller höras. Genom vägledd undervisning har 

pedagogen tid att se samtliga elever på ett annat plan än vid helklassundervisning (Körling, 

2006). 

 

Under den vägledda läsningen arbetar gruppen tillsammans med pedagogen på ett liknande 

sätt som under den gemensamma läsningen, dock används ingen storbok. Eleverna får varsitt 

exemplar av en och samma bok och gruppen genomför en bildpromenad på varje uppslag. 

Efter det läses boken, antingen tillsammans högt, eller enskilt. Diskussioner kring det man läst 

görs. Pedagogen känner av vad som bör diskuteras, till exempel vad boken handlar om för 

förståelse, svåra ord, eller dolda budskap (Körling, 2006).  

 

Ett annat moment av kiwimetoden är självständig läsning. Körling (2006) menar att 

självständig läsning är viktig i elevens läsinlärning. Allt kring denna form av läsning är 

självständigt, allt från bokval, hur länge man läser, till hur mycket man ska läsa. Den 

självständiga läsningen ska inte förväxlas med tyst läsning, eftersom det inte behöver vara 

helt tyst. Eleverna tillåts att läsa högt, prata om sina böcker eller dela med sig till sina 

klasskamrater ur böckerna Att dela med sig av det eleven uppskattar anses viktigt för vidare 

intresse.  

 

Högläsningen är ett viktig moment i kiwimetoden. Körling (2006) menar att: ”Högläsning är 

ingången till all litteratur” (Körling, 2006, sid. 197). Pedagogen läser högt ur en valfri bok för 

eleverna. Under högläsningen får eleverna möjlighet att lyssna, ta till sig och uppleva språket, 

olika böcker och fantisera. Boken som blir läst högt kan senare bli den bok eleven med 

självkänsla kan läsa självständigt ur. Dessutom får eleven en kännedom om hur det ska låta 
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när man läser. Elever som inte vill eller kan läsa själva får genom högläsning uppleva det lästa 

språket. Körling (2006) påpekar att pedagogen ska stanna upp i texten och förklara då 

eleverna inte verkar förstå, på så sätt utvecklar högläsning språket och förståelsen.  

 

2.2.2 Utgångspunkt i Vygotskijs & Deweys teorier 

Körling (2006) beskriver hur kiwimetoden har sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs och John 

Deweys lärandeteorier enligt hennes tolkning av teorierna. Enligt Körling menar Vygotskij att 

pedagogen ska vara en förebild för eleverna. Det är pedagogen som ska visa och demonstrera 

det pedagogen vill att eleverna ska lära och främst vad eleverna sedan ska kunna göra själva. 

För att göra detta möjligt måste pedagogen utgå från det varje enskild elev kan och vet sedan 

tidigare, det vill säga elevens utvecklingszon. Eleverna utvecklas i sin utvecklingszon genom 

att lära av någon som kan mer, i skolan är det alltså pedagogen. Körling (2006) menar att 

genom att arbeta enligt kiwimetoden utgår man just från elevens individuella utvecklingszon. 

Eleven lär och blir självständig genom att pedagogen visar och leder honom eller henne 

framåt i utvecklingen. Vygotskijs menar också, enligt Körling (2006), att eleverna ska göras 

aktiva, att det är så de lär sig. Pedagogen ska agera som ett mellanled mellan kunskapen och 

eleven, vilket Körling menar att eleven gör i arbetet med den gemensamma och vägledda 

läsningen.  

 

Enligt Körling (2006) menar John Dewey att kommunikationen och möjligheten till att ställa 

sina frågor är viktig för lärandet. Undervisningen bör ske och utgå från elevernas erfarenheter 

och förförståelse. Detta menar Körling (2006) åstadkoms genom arbetet med kiwimetoden då 

samtal sker i alla de fyra delarna av läsinlärningen. Frågor ska komma fram och få svar, 

diskussioner kring text och bild är viktiga. Dessutom utgår läsundervisningen från elevernas 

förförståelse och erfarenheter, genom de diskussioner klassen har när de läser gemensamt. 

Eleverna är sedan indelade i mindre grupper, där elever med ungefär samma erfarenhet och 

kunskap befinner sig, vilket främjar utvecklingen (Körling, 2006).  

 

2.2.3 Kiwimetoden: För- och nackdelar 

Lundberg (2010) hävdar att elever utvecklas bättre i läsning genom ljudningsmetoden än 

genom helordsmetoder som kiwimetoden. Exempelvis menar han att bilden (som är 

utgångspunkt i kiwimetoden genom bildpromenaderna) kan "stjälpa" snarare än "hjälpa" 

eleverna i läsningen då de kan missuppfatta texten genom att tolka bilden fel. Dessutom kan 

eleverna gissa sig till vad det står i texten och detta kan såklart bli fel och eleverna lär sig inte 
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syftet med att läsa. Lundberg (2010) menar också att texter kan vara för svåra för eleverna om 

de inte har kunskap kring alla ljud.  Därför menar Lundberg (2010) att eleverna ska lära sig 

läsa genom ljudningsmetoder.  

 

Taube (2007) finner både för- och nackdelar med metoder som kiwimetoden 

(helordsmetoder). Fördelarna är att eleverna får ett sammanhang och en upplevelse i den lästa 

texten. De blir engagerade och intresserade eftersom innehållet i texten anpassas efter dem. 

Nackdelar är att svårigheter i text blir synliga från början vilket kan göra läsningen svår för 

elever som behöver gå långsamt fram (Taube, 2007).  

 

Fridolfsson (2008) skriver att kiwimetoden fungerar för de elever som har relativt lätt för att 

lära. Metoden är tillämpad för att eleverna ska kunna lära sig läsa på egen hand, genom 

läsning, istället för att undervisas i hur man läser. Detta är svårt för nästan alla elever, och tar 

avsevärt längre tid än att till exempel lära sig läsa genom ljudningsmetod. Enligt Fridolfsson 

(2008) är många forskare ense om att elever tycker det är jobbigt att lära sig läsa efter 

kiwimetoden. Eleverna tenderar att gissa vad de läser, istället för att först lära sig grunderna i 

läsning och sedan faktiskt läsa, vilket är nödvändigt då barn i allmänhet har en stark vilja att 

kunna och inte gissa.   

 

I motsats till Fridolfsson (2008) hävdar Längsjö & Nilsson (2005) att eleverna finner det 

roligt och lärofyllt att lära sig läsa genom kiwimetoden och dess tolkning av text genom 

bilder. Litteraturintresset blir större och läsning blir intressant. Dessutom kan alla elever, 

oavsett hur långt de kommit i läsutvecklingen, känna delaktighet och kunskap i den 

gemensamma läsningen.  

 

Frykholm (2007) menar att elevens läslust måste väckas tidigt och bibehållas, vilket görs om 

läsningen har en naturlig och daglig del i undervisningen. Därför är arbetet med storbok en 

idé att arbeta med i de lägre åldrarna, där boksamtalet underlättas och blir naturlig. Samtal 

kring något som är läst gemensamt, inspirerar fantasin hos individen och tankar och 

funderingar kan få svar.  

 

Man kan alltså se att det både finns forskare som förespråkar kiwimetoden som 

läsinlärningsmetod och de som kritiserar den. 
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2.3 Forskning kring läsinlärning  

Nedan följer en genomgång kring olika perspektiv om läsinlärning och de olika moment som 

ingår i kiwimetoden som läsinlärningsmetod med mera. Om det inte hänvisas till kiwimetoden 

direkt skall det poängteras att forskningen inte handlar om eller utgår från kiwimetoden. Det 

är då forskning om just läsinlärning, högläsning och så vidare. Dessa lyfts fram för att ge en 

fördjupning till dessa moment, som är framträdande i kiwimetoden. 

 

2.3.1 Läsinlärning genom samtal, böcker, läsning och förståelse 

Läsinlärning blir lättare för de barn där läsning varit en naturlig del under uppväxten. Dessa 

barn har en grundläggande syn på läsning och böcker, som leder dem på en naturlig väg in i 

läsningen (Fridolfsson, 2008). Liberg (2007) hävdar också att det är viktigt att lägga grunden 

för läsning och skrivande tidigt, redan innan barnet börjar skolan. Precis som föregående 

författare menar hon att genom att läsa olika texter för barnet och i olika sammanhang får 

barnet en kunskap om hur språket är uppbyggt och hur skriven text ser ut. Barnet får på så vis 

en större chans att utveckla sitt språk. Är intresset redan väckt för läsning och skrivning innan 

barnet början skolan är detta en fördel i läsutvecklingen (Liberg, 2007).  

 

Även Myrberg (2007) menar att det är motiverande för eleven om hon eller han känner till 

läsning och läsregler sedan tidigare. Därför är det viktigt att barnet får möta det skrivna 

språket tidigt, innan hon eller han börjar skolan, genom att föräldrarna läser högt, låter barnet 

experimentera och undersöka böcker redan som liten. Eleven känner sig manad då hon vet 

vad det innebär att kunna läsa. I de fall där eleven inte växt upp i en sådan miljö menar 

Myrberg (2007) att skolan måste stötta eleven så att hon eller han får möjlighet att väcka detta 

intresse.  

 

Smith (2000) skriver: ”Barn lär sig läsa genom läsning, så läraren måste hjälpa barnen att läsa 

genom att göra läsningen lätt, inte genom att göra den svår” (sid. 176). Smith (2000) menar att 

pedagogen gör läsningen lätt genom att få eleverna att förstå det meningsfulla i att läsa. Detta 

kan göras genom att läsa tillsammans med eleverna. På så vis lär sig eleverna hur man läser, 

då de har chans att ställa följdfrågor och delge sina tankar och funderingar.  

 

En god läs- och lärmiljö för läsinlärning innebär att eleverna har stor tillgång till böcker i 

olika svårighetsgrader och genrer. Dessutom bör läsinlärningen göras varierande, genom till 

exempel högläsning, upprepad läsning och tyst läsning. Undervisningen individanpassas, 
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samtidigt som alla elever kan ta del av samma undervisning och de elever som behöver stöd 

får det stöd de behöver (Pressley i Frost, 2009). Att ha god tillgång till böcker i olika genrer 

och svårighetsgrader påpekar även Allington i Stensson (2006) är av stor vikt. Varje elev ska 

ha möjligheten att finna det just han eller hon söker, intresseras av och behöver för sin 

läsutveckling. Böckerna bör dessutom finnas lättillgängliga, det vill säga i klassrummet.  

 

Lundberg (2010) anser också att eleverna ska ha tillgång till intressanta och njutbara texter att 

läsa. Samtidigt hävdar han att dessa texter ofta är för svåra för eleverna, då de i början av 

läsinlärningen har svårt för visa bokstäver och ljud som k, g, d, t till exempel. Lundberg 

(2010) menar att eleverna till viss del kan lära sig läsa genom att läsa texter som intresserar 

dem, men att uppgiften inte är lätt, då eleverna tenderar att istället gissa istället för att faktiskt 

läsa. Liberg (2007) menar att elevens personliga val av skönlitteratur som utgår från individen 

är ett bra arbetssätt för att få elever till att läsa och en bra förberedelse för att läsa svårare och 

andra texter (Liberg, 2007). 

 

Frost (2009) menar att eleven ska kunna diskutera, samtala om och ställa frågor kring det hon 

eller han läser i läsinlärningen. Detta för att eleven genom samtal och diskussioner får hjälp 

och möjlighet att tillgodogöra sig bra lässtrategier. Dessutom utvecklar samtalet en bättre 

kunskap om olika sorters texter och språk.  

 

Smith (2000) menar att det inte behöver vara just böcker eleverna läser, allt från handböcker 

och tidningar, till lexikon går bra att läsa, bara det intresserar eleven och får honom eller 

henne att vilja läsa. Imsen (2006) menar att all inlärning sker utifrån individen, varje individ 

har sitt sätt att lära på. All inlärning måste därför ske så att alla kan ta del av den och känna att 

det ger dem något. Frykholm (2007) hävdar att den allra viktigaste faktorn för lyckad läs- och 

skrivinlärning är pedagogens förmåga att se eleverna, förstå deras läsinlärningsstrategier och 

hjälpa de elever som har svårare för att lära. Uppmuntran, bra läsmiljö och anpassning efter 

eleverna är sporrande i inlärningen. Pedagogen har alltså en stor betydelse för hur motiverade 

eleverna är till läsinlärning.  

 

Jenner (2004) skriver om hur viktigt mötet med pedagogen är för eleverna för att motiveras 

till arbete. Körling (2006) menar detsamma, att pedagogen måste ta sig tid till att se och prata 

med varje enskild elev för att elevens läsutveckling ska gå framåt. Taube (2007) skriver om 

vikten av att pedagogen ser varje individ för att undvika att eleverna misslyckas. En elev som 
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gång på gång misslyckas med sina uppgifter, i till exempel läsning, får en negativ självbild. 

Misslyckas eleven ytterligare förstärks den redan dåliga självbilden, vilket kan göra att eleven 

använder strategier där uppgifterna undviks. Detta kan leda till att läsinlärningen hamnar lite 

vid sidan, då motivationen brustit. För dessa elever krävs det av pedagogen att hon eller han 

gör inlärningen till något positivt, genom att till exempel bryta gamla mönster. Jenner (2004) 

skriver:  

 

Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Frågan som hela tiden 

ligger i botten är om man har skäl att hysa hopp om framgång. För den 

som har ansvar för motivationsarbetet gäller det att ha en förståelse för vad 

dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära. Det gäller 

också att förstå vad som fordras av själva mötet, för att motivation ska 

skapas och vidmakthållas (Jenner, 2004, sid. 15).  

 
 

Pedagogen måste se och möta eleven, betona det som eleven gör bra och ge eleven den hjälp 

som han eller hon behöver för att utvecklas framåt. Det som Jenner (2004) skriver menar 

Körling (2006) att pedagogen når genom kiwimetoden då hon är engagerad och intresserad av 

det eleverna arbetar med och tänker kring.  

 

2.3.2 Högläsningens betydelse  

Ivarsson (2008) skriver i sin avhandling att högläsning kräver samtal om texten och innehållet 

för att eleven ska utvecklas i sin läsning av högläsningen. Högläsningen utvecklar inte elevens 

läsförmåga, men den kan skapa förståelse, intresse, en medvetenhet kring olika texter samt 

vara en trevlig social stund (Ivarsson, 2008).  

 

Frost (2002) beskriver högläsningen som ett samspel mellan läsaren och lyssnaren. Lyssnaren, 

det vill säga eleven då vi är i skolan, tar till sig lässtrategier, utökar sitt ordförråd, lär sig om 

hur texten är uppbyggd och så vidare. Även Fridolfsson (2008) menar att genom högläsning 

får eleven erfarenhet kring hur en berättelse, saga eller text är uppbyggd. Denna erfarenhet 

behövs när eleven ska läsa själv, skriva egna sagor/berättelser eller återberätta/berätta något.  

 

Lundberg (2010) skriver också om högläsningens positiva fördelar. Precis som Frost (2002) 

och Fridolfsson (2008) menar han att ordförrådet utvecklas, eleverna lär hur språket och 

texten är uppbyggd. Även uppmärksamheten och koncentrationen övas, och pedagogen får 

vara en språklig förebild för eleven. Detta kräver dock en del av den som läser högt. Det är 
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inte alltid lätt, pedagogen måste vara förberedd och visa ett intresse för texten hon eller han 

läser för att eleverna ska hänga med. Eleverna måste få en chans att få oklarheter förklarade 

för sig, därför är pauser och diskussioner viktiga medan man läser (Lundberg, 2010). Även  

Chambers (1995) menar att man bör läsa högt för eleverna varje dag, då det är nödvändigt i 

deras läsutveckling. Genom högläsning lär sig eleven hur en text är uppbyggd, och eleven 

behöver inte ha ansvar för hur texten läses. Eleven övar på att tolka textens innehåll, genom 

fantasi och bilder som framträder när de hör texten. Högläsning stimulerar även eleven i sitt 

val av böcker. När man hör någon läsa högt kan detta väcka ett intresse och engagemang för 

texter och böcker som man kanske annars inte valt att läsa själv. Dessutom bildas en viss 

gemenskap när man läser högt för en klass (Chambers, 1995). 

 

Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) föreslår att pedagogen både före och efter 

högläsning diskuterar med eleverna om boken. Både förväntningar, tankar, idéer och 

sammanfattande tankar är viktiga. Detta för att öka förståelsen och få eleverna att utvecklas 

framåt i sin läsinlärning. 

 

2.3.3 Bildens betydelse för texten och läsaren 

Bilden kan ge förklaring till ord och text. En bild beskriver texten på ett helt annat plan än vad 

själva texten gör och alla kan, oavsett läskunnighet, tolka en bild och på så vis också textens 

innehåll om bilden är välvald (Liberg, 2007).  

 

Reichenberg (2008) skriver om bildens betydelse för läsaren. Hon menar att läsaren kan ha 

stor nytta av bilder som tillhör texten hon eller han läser. Bilder säger mycket om vad texten 

innehåller och oklarheter kan förklaras med hjälp av bilden. Eleverna behöver till en början 

vägledning och hjälp från pedagogen för att kunna tolka och sammanföra bild och text till en 

helhet. 

 

Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) stödjer Reichenbergs teori att bilder kan vara till 

stor hjälp för att tolka text och att det krävs vägledning för att lära sig detta. Eleverna måste 

övas för att kunna tyda bilder. Förslagsvis görs detta vid högläsning, då pedagog och elever 

inte enbart diskuterar det lästa ordet, utan också bilder som finns till. Eleverna får beskriva 

vad bilden föreställer och på detta sätt kan texten och oklarheter förtydligas. Användandet av 

storbok i undervisningen kan vara ett exempel på när bilden ger en klarare bild av texten 

enligt Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006).   
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Lundberg (2010) menar att bilden kan vara ett hjälpmedel för eleven, men att det också kan ge 

en missvisande idé om vad texten innehåller om bilden inte är noga utvald. Han anser också 

att elever som tolkar texten utifrån bilder kan missuppfatta vikten av att faktiskt kunna läsa. 

Gissning blir en lässtratagi som kan ge konsekvenser om den används en längre tid. Dock 

menar Lundberg (2010) att bilder som genomtänkt används tillsammans med text kan 

stimulera och motivera eleverna i läsningen.  

 

2.3.4 Tyst-, fri- och självständigläsning  

Stensson (2006) anser att den fria läsningen kan vara mycket svår för elever som inte har 

erfarenhet av böcker och läsning hemifrån. Dessa elever använder lätt undanflykter för att 

undvika att använda tiden till att läsa. Detta beteende leder inte eleven framåt i sin 

läsutveckling, utan hämmar istället läsandet, det vill säga eleven hamnar efter. Därför är 

samtal mellan pedagog och elev, eller elever emellan, viktig under den fria läsningen, så att 

eventuella tankar och svårigheter kan lösas. Eleven bör få välja egna böcker till den fria 

läsningen, vilket inte alltid är så lätt, då elever ibland tenderar att välja för svåra böcker. Detta 

är ännu en anledning till de återföljande samtalen och stödet från pedagogen, menar Stensson 

(2006).  

 

2.3.5 Vikten av samtal om text 

"Att läsa och skriva tillsammans och att samtala kring det som man läser och skriver är 

sannolikt det allra viktigaste stöd man kan ge för att barns och ungas läsande och skrivande 

ska utvecklas." (Liberg, Läsande, skrivande, samtalande, 2007, sid 29). Liberg (2007) anser 

att samtal är ett bra stöd för förståelse av text. Genom samtalet kan eleven koppla tidigare 

erfarenhet till det eleven läser. Eftersom elever har olika erfarenhet, både i upplevelser och av 

text, är det viktigt att samtalet bygger på just de tidigare erfarenheter, men samtidigt föra 

utvecklingen framåt så att nya kunskaper befästs. Det är även genom samtalet som eleverna 

lär om de fonologiska reglerna, vilket är en viktig del i läsutvecklingen (Liberg, 2007).  

 

Samtalet fungerar som en brygga in i de skriftspråkliga världarna. Genom 

samtalet kan man bygga upp en förförståelse för det man sedan ska läsa eller 

skriva om. Man kan också samtala om det man precis läst och skrivit i relation 

till det som stått tidigare i texten och det som anknyter till egna upplevelser. 

Det är i de här samtalen barnen kan ges möjlighet att utveckla sin textrörlighet 

(Liberg, 2007, sid.29).  
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Liberg (2007) menar att samtalet är det väsentligaste stödet eleven har i sin läsutveckling och 

att det är genom samtalet eleven kan komma vidare i läsutvecklingen. Ivarsson (2008) har i 

sin avhandling funnit resultatet att samtal mellan pedagog och elev givetvis finns och används 

i läsundervisningen. Dock finner Ivarsson att det individuella perspektivet och samtalet är 

svårt att utföra eftersom samtalen ofta sker i grupp/helklass och att samtal därför oftast inte 

anpassas till varje elev (Ivarsson, 2008).  

 

Genom samtal om och kring det eleven läst får eleven svar på frågor, men hon eller han kan 

också dela med sig av sina erfarenheter och lästa böcker. På så sätt kan läsandet vidgas i 

klassen eftersom detta ger inspiration till läsning (Chambers, 1995). Stensson (2006) påpekar 

också vikten av att samtala kring det man läst för att få svar på frågor och otydligheter kring 

texten. Genom samtal får pedagogen dessutom en god bild över var eleven befinner sig i sin 

läsutveckling. Även Fridolfsson (2008) påpekar att det är angeläget att prata om det man 

läser, samtal kan leda till förståelse, frågor kan få svar och ord kan förklaras. Språksvaga 

elever kan få stor hjälp av en samtalande och förklarande vuxen i sin läsutveckling 

(Fridolfsson, 2008). 

 

Frykholm (2007) menar att storböcker kan stimulera samtal i klassen och att de tillsammans 

med pedagog och varandra kan begrunda och resonera kring innebörden i boken/texten. Detta 

leder till både förståelse och nyfikenhet inför böcker och texter eleven annars kanske inte valt 

själv (Frykholm, 2007).  

 

Genom samtal kan eleven lära sig olika strategier för läsning och att läsa mellan raderna. Den 

hon eller han samtalar med kan ha sett, tolkat sådant läsaren själv inte lagt märke till och vice 

versa. I ett samtal måste eleven få känna ett hennes tolkning inte är fel, detta kan komplicera 

läsinlärningen, därför krävs öppna frågor där pedagogen inte söker ett specifikt svar 

(Stensson, 2006). 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilken metod jag valt att använda och varför. Jag 

kommer också att redogöra för urval av undersökningsgrupp och genomförandet av min 

undersökning. Även etiska överväganden samt resultatets tillförlitlighet kommer att 

diskuteras.  

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av djupintervjuer i genomförandet av min undersökning. 

Djupintervjuer är en bra metod när undersökningen syftar till att ta reda på åsikter, känslor, 

uppfattningar och den intervjuades erfarenheter kring det undersökningen gäller. Denna form 

av intervjuer används när forskaren vill ha djupare svar på sina frågor, jämfört med bara några 

enstaka ord (Denscombe, 2009).  

 

Intervjuerna är semistrukturerade, men även till en del ostrukturerad. Vid en semistrukturerad 

intervju används redan färdiga frågor, med öppna svar. Frågorna kan ställas i en viss ordning, 

men intervjuaren har en möjlighet att vara flexibel med ordningsföljden, utifrån svaren som 

följer. Den intervjuade har möjlighet att utveckla sina svar. De ostrukturerade intervjuerna 

låter den intervjuade än mer utveckla sina tankar, och hon eller han skall låtas prata på. Ofta 

används den semistrukturerade intervjumetoden, med inslag av den ostrukturerade. 

Gemensamt är att det är den intervjuades tankar och ord som lyfts fram (Denscombe, 2009).  

 

Jag valde att göra personliga intervjuer, på pedagogernas arbetsplats, alltså ansikte mot 

ansikte med de intervjuade. Denscombe (2009) menar att vid en personlig intervju, som 

dessutom är lätt att organisera, kan intervjuaren enkelt kontrollera svaren, eftersom hon eller 

han enbart har en person, den intervjuade, att ta hänsyn och lyssna till. Källan är enbart en 

person vid en personlig intervju. 

 

Intervjuerna är kvalitativt gjorda, det vill säga svar på frågorna som ställdes kan inte i förväg 

avgöras. Intervjuaren och den intervjuade ingår tillsammans i ett samtal vid en kvalitativ 

undersökning, där den intervjuade ges stor möjlighet att utveckla sina svar och tankar (Patel & 

Davidson, 2003). Intervjufrågorna utgår från syftet med undersökningen (se bilaga 1). 
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3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Jag valde att göra fyra intervjuer, med fyra olika pedagoger som arbetar i årskurserna F-1-2. 

Pedagogerna har olika erfarenhet av kiwimetoden som läsinlärningsmetod, detta var inget jag 

var medveten om när jag tog kontakt med de jag skulle intervjua. Fördelen med detta är att 

undersökningen får en inblick i huruvida erfarenheten av metoden eventuellt har ett samband 

med motivationen till läsning i klassrummet. Denscombe (2009) menar att vid en kvalitativ 

undersökning är det svårt att säga ett exakt antal på urvalsgruppen. Allt beror på hur många 

åtkomliga resurser det finns, och hur många lämpliga personer som man finner att kontakta 

och intervjua. Att finna pedagoger som använde sig av kiwimetoden var inte helt enkelt vilket 

jag återkommer till i undersökningens tillförlitlighet. Jag valde att göra min undersökning i de 

tidiga åren eftersom det är här eleverna förväntas lägga grunden i sin läsinlärning.  

 

Två av pedagogerna som jag intervjuade har jag haft kontakt med tidigare i andra 

sammanhang. Pedagogerna är alla verksamma i de lägre åldrarna. Två av pedagogerna arbetar 

med kiwimetoden i vars en klass med årskurs F-1-2, och har använt kiwimetoden som 

läsinlärningsmetod under den senaste terminen. Klasserna har enbart elever med svenska som 

modersmål. Den tredje pedagogen arbetar just nu i en förskoleklass, men har tidigare 

erfarenhet av kiwimetoden i både årskurs 1, 2 och 3. Hon har använt kiwimetoden i sin 

undervisning i sju år, och har en del elever med svenska som andraspråk. Den fjärde 

pedagogen arbetar med kiwimetoden i en årskurs 1. Hon har tidigare arbetat med metoden i 

både förskoleklass och årskurs 2 och sammantaget har kiwimetoden följt henne i 

undervisningen i tre år. I klassen finns en stor del elever med svenska som andraspråk, samt 

en elev som inte kan språket.  

 

3.3 Genomförande och bearbetning av material 

Som nämnts tidigare har jag haft kontakt med två av pedagogerna tidigare. De arbetar på 

samma skola och via en kollega till dem fick jag informationen att de tidigare under året 

börjat arbeta enligt kiwimetoden i läsundervisningen. De två andra pedagogerna, som jag inte 

haft kontakt med tidigare var svårare att finna. Jag sökte på olika skolors hemsidor för att 

finna pedagoger som arbetar efter kiwimetoden i läsundervisningen. Detta var en svår 

arbetsgång, men till sist fick jag, efter telefonkontakt, tag på två pedagoger som arbetade 

enligt metoden.  
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Jag kontaktade de fyra  pedagogerna via telefon. Trost (2010) påpekar vikten av att ta kontakt 

via exempelvis telefon och kort förklara vem man är och i vilket syfte man ringer. Därefter 

frågar man om personen vill ställa upp på en intervju och bestämmer tid och plats (Trost, 

2010). Jag förklarade mitt syfte med undersökningen och att jag beräknade att intervjuerna 

skulle ta cirka 30 minuter. Pedagogerna fick sedan frågan om de ville medverka i min 

undersökning, vilket samtliga svarade ja på. Vi bestämde lämplig tid och plats för intervjuerna 

och jag lämnade mitt telefonnummer utifall att något skulle hända, eller att någon av 

pedagogerna skulle ångra sin medverkan.  

 

Väl på plats på pedagogernas arbetsplatser valdes avskilda rum för intervjuerna, detta för att 

vi skulle få prata ostört. Jag gav pedagogerna informationen att de när som helst kunde 

avbryta intervjun, dessutom berättade jag syftet med undersökning igen, för att förtydliga 

detta. Jag spelade in intervjuerna via min mobiltelefon, efter ett samtycke från samtliga 

pedagoger. Jag förklarade också att inspelningarna kommer att behandlas enbart i 

undersökningens syfte, att det endast är jag och eventuellt min handledare och examinator 

som kommer att ha tillgång till materialet, samt att deras namn och arbetsplatser inte kommer 

att kunna utläsas ur uppsatsen. Trost (2010) menar att med hjälp av inspelningar kan 

intervjuaren enkelt gå tillbaka för att höra om man uppfattat svaren från de intervjuade rätt. 

Dessutom kan den som intervjuar fokusera på den hon eller han intervjuar. Detta medför 

dessutom att intervjuaren kan titta på den som talar, vilket visar intresse och engagemang för 

dennes åsikter (Trost, 2010). Intervjuerna tog mellan 18-43 minuter att genomföra och 

förutom inspelningarna gjorde jag även några korta anteckningar för att minnas bättre vid 

bearbetningen av materialet.  

 

När samtliga intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom dessa en och en. Samtidigt 

transkriberade jag dem, det vill säga att jag skrev ner på datorn det pedagogerna sagt vid 

intervjuerna. Precis som Trost (2010) menar var detta tidskrävande men användbart eftersom 

man kunde höra ordval och tonfall om igen. Dessutom växte rubriker till diskussion fram och 

det var också ett bra sätt att jämföra de olika svaren på. Lyssnandet till intervjuerna gjorde att 

jag kunde koppla de olika pedagogernas svar till syfte, frågor och till varandra. Den 

transkriberade texten består sammanlagt av 19 sidor. När alla intervjuerna var transkriberade 

gick jag igenom dem en och en och skrev resultatet från varje intervju. Det är det resultat jag 

presenterar under avsnitt 4. Därefter analyserades och jämfördes dessa resultat som finns 

presenterade i avsnitt 5.  
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3.4 Resultatens tillförlitlighet 

Undersökningen är för liten för att resultaten ska räknas som definitiva. Dock visar 

intervjuerna och resultaten av dessa på liknande svar, vilket gör att undersökningen ändå 

tenderar till att visa hur eleverna påverkas i sin läsning genom kiwimetoden. Ett exempel där 

det skiljer sig är att pedagogerna med lång erfarenhet av metoden dock visar större 

övertygelse om kiwimetoden som läsinlärningsmetod. Detta skulle kunna visa på att metoden 

behöver användas ett tag för en bättre uppfattning av metodens fördelar. Detta är dock ingen 

slutsats man kan göra eftersom undersökningen är liten. 

 

Urvalet av undersökningsgrupp och resultaten gör att undersökningen tenderar till att visa 

utvecklingar för kiwimetoden som läsinlärningsmetod. Att finna undersökningsgrupper till 

undersökning var inte helt enkelt vilket är anledningen till det lilla urvalet.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Intervjuerna har behandlats konfidentiellt, det vill säga att det är enbart är jag som intervjuare 

som vet vem som gett vilka svar (Patel & Davidson, 2003). I rapporten kommer de 

intervjuade eller skolan de arbetar på inte kunna spåras av läsaren. De intervjuade kommer att 

nämnas vid figurerade namn. Patel & Davidson (2003) skriver också om vikten av att 

forskaren förklarar sitt syfte med undersökningen och att denna görs konfidentiellt, om så är 

fallet. Detta har jag informerat min urvalsgrupp om före intervjun.  
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4. Resultat 

Resultatet av mina fyra intervjuer redovisas här en och en, detta följs sedan av en utvärdering 

i form av en analys av samtliga pedagogers svar. Intervjufrågorna (bilaga 1) följdes inte till 

punkt och pricka, i vissa fall har frågor lagts till, i andra fall ändrats. Frågorna utgick från 

pedagogens personliga åsikter, tyckande och tänkande kring kiwimetoden, elevers läsning 

genom kiwimetoden och deras uppfattningar av elevernas känslor inför läsning vid 

användandet av metoden.  

 

Pedagogerna figurerar med påhittade namn. 

 

4.1 Intervju med Anna 

Anna arbetar på en skola med en hel del barn med svenska som andraspråk. Hon har arbetat 

som pedagog i cirka sju år och har under nästan hela denna tid använt kiwimetoden som 

läsinlärningsmetod. Hon har tidigare erfarenhet från årskurserna 1-3. Just nu arbetar hon i en 

förskoleklass som hon ska fortsätta följa sen. Kiwimetoden kom hon i kontakt med under sin 

lärarutbildning, då hon blev nyfiken på metoden. Efter utbildningen fick hon jobb på en skola 

där kiwimetoden använts länge som läsinlärningsmetod. Hon berättar att hon trivs med 

metoden och kommer att använda sig av den även i fortsättningen. 

 

Anna använder enbart kiwimetoden som läsinlärningsmetod, både med de speciella 

kiwiböckerna, det vill säga storbok och lillbok, och med andra böcker, när eleverna kommit 

lite längre i sin läsinlärning. Med kiwimetoden når hon alla eleverna, eftersom hon kan dela in 

dem i smågrupper efter deras förmåga och nivå. Eleverna med svenska som andraspråk når 

hon genom de tydliga bilderna i kiwiböckerna. Bilderna gör att även dessa elever kan förstå 

eftersom man diskuterar dessa innan man läser texten.  

 

Anna poängterar att samtalet med eleverna är det viktiga i kiwimetoden - det är så hon når 

sina elever och kan leda dem framåt i sin läsning. Kiwiböckerna täcker in mycket, allt från 

sagor till ren fakta, vilket gör att elevernas intresse gynnas, och detta underlättar 

läsinlärningen. Eleverna behöver dessutom inte jämföra sig med andra och känna att de ligger 

efter eller liknande. 

 

Jag har aldrig upplevt det som att eleverna har, har tyckt att det känns orättvist 

eller att man är i fel grupp eller så, utan jag tror det känns rätt så tryggt och 
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bra att sitta och läsa med dem som har kommit ungefär. Och det behöver inte 

vara exakt, för det är bara en fördel om någon läser lite bättre kanske, det kan 

ju då dra med de andra.   
 

Anna har ingen annan metod att jämföra med, eftersom hon under sin yrkesverksamma tid 

enbart arbetat enligt kiwimetoden, men hon betonar att hennes elever läser otroligt mycket 

böcker. I arbetet med kiwimetoden är hon ständigt nära sina elever: ”man kan ju inte tappa 

dem på vägen..” Hon menar också att hon har så pass bra koll på eleverna genom arbetet med 

kiwimetoden, att hon hela tiden vet hur varje elev ligger till i sin läsutveckling. Hon kan 

dessutom enkelt föra en diskussion med eleverna om någon bok inte passar, om de vill eller 

bör byta läsgrupp med mera.  

 

Anna kan bara se fördelar med metoden. Exempel på fördelar är de som nämnts tidigare, det 

vill säga att metoden kan individanpassas så att läsningen utgår från där eleverna är i 

läsutvecklingen och genom att man som pedagog vet var barnen befinner sig i läsutvecklingen 

eftersom de arbetar i små grupper. Dessutom finner hon arbetet med kiwimetoden väldigt 

varierat både för eleverna och för henne själv som pedagog.  

 

På frågan om hon arbetar med alla fyra momenten i läsning som ingår i kiwimetoden 

(gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning och högläsning) svarar Anna att det 

gör hon, dock inte alltid fullt ut med den gemensamma läsningen i storgrupp. Hon gör det 

istället i den lilla gruppen. Hon önskar dock att hon ska arbeta mer med storböckerna och den 

gemensamma läsningen i stor grupp eftersom det ger mycket tillbaka. Detta vill Anna göra 

bland annat eftersom man kan gå på djupet med böckerna, öva på att läsa mellan raderna, titta 

på språket i boken och så vidare. 

 

Elevernas känslor inför storbok och gemensam läsning anser Anna är positiva, att eleverna 

tycker det är spännande med storboken, framförallt eftersom det är en stor bok, större än 

vanliga böcker. Hon understryker att pedagogen ska arbeta med storboken på ett intressant vis 

så att eleverna inte känner att ”den har vi redan läst”. Även om samma storbok används så ska 

eleverna känna att det blir spännande igen. Anna berättar att hennes elever ibland fått göra 

egna storböcker, vilket upplevts positivt från elevernas sida. Anna arbetar också med den 

vägledda undervisningen och pratar mycket positivt om den: ”Jag känner att de gillar det /---/ 

då sitter de ju med mig, det är mycket fokus, det är mycket uppmärksamhet, så då trivs man, 

det tycker man är mysigt och man vill gärna sitta där.” 
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Eleverna läser också självständigt. Anna förklarar dock att de elever hon har nu inte kan läsa 

speciellt mycket, men de tar ändå hem böcker och vill läsa. Det är spännande för eleverna. 

Tillsammans med eleverna hittar Anna böcker och genrer som passar individen, så att även 

den som inte tycker det är särskilt kul att läsa ska finna lite glädje i det i alla fall.  

 

Högläsningen är en annan form av läsning i kiwimetoden där eleverna kan finna glädje. Anna 

menar att barn tycker om högläsning - det är spännande, de lär sig lyssna och njuta av 

stunden. Hon tycker att man ska läsa högt ofta för sina elever, förklara, stanna upp i texten 

och låta eleverna få ställa frågor. Eftersom skillnaderna i läsutveckling kan vara stora i en 

klass, förespråkar Anna att dela klassen när det är högläsning. Detta gör hon för att det ska 

gynna både de som behöver få mycket förklarat och för de som det flyter på lite lättare för i 

läsningen.  

 

Anna avslutar intervjun med att betona att hon tycker kiwimetoden är en bra metod. Hon 

påpekar än en gång att med metoden får man med sig alla eleverna eftersom man delar in dem 

i nivåanpassade grupper. Dessutom läser eleverna mycket böcker.  

 

4.2 Intervju med Helen 

Helen har arbetat som pedagog i skolan i cirka 15 år. Kiwimetoden är en relativt ny metod för 

henne, hon har använt den lite drygt en termin i läsinlärningsundervisningen. Helen 

undervisar i årskurs F-1-2 och hon kompletterar kiwimetoden med andra 

läsinlärningsmetoder, eftersom metoden är så pass ny för henne. Hon känner att hon måste bli 

säkrare på metoden innan hon kan använda den fullt ut och enbart den.  

 

Den erfarenhet hon har fått genom arbetet med kiwimetoden är att hon kan lägga 

undervisningen på olika nivåer, efter varje elevs individuella utgångspunkt. Helen visar några 

kiwiböcker (storböcker) och förklarar hur hon kan använda samma bok till både en elev som 

kan läsa och en som inte kan. Hon berättar att båda ändå kan utvecklas i sin läsinlärning. 

Helen menar dock att pedagogen har ett ansvar att inför varje storbok vara medveten om sitt 

syfte med just den storboken, vad man vill att eleverna ska lära sig under just det tillfället och 

hur man kan nå alla eleverna. Helen visar en storbok som hon arbetat med, med elever som 

inte riktigt ”knäckt läskoden” än. Boken har korta meningar och många upprepningar, där 

enbart enstaka ord ändras från sida till sida, och eleverna har stort stöd i bilden, eftersom de 
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alltid först gör en bildpromenad till alla bilderna. Detta gör att de flesta eleverna kunde läsa 

boken efter att de gått igenom den två gånger. Eleverna lärde sig se och känna igen ordbilder 

enligt Helen. 

 

Eleverna blir mer motiverade till läsning med hjälp av storboken, i alla fall till att titta på 

bilderna i böcker, enligt Helen. Eleverna tolkar bilderna, vill se vad den innefattar. I små 

läsgrupper där eleverna läst för varandra har Helen märkt att eleverna peppar varandra och på 

så vis även höjt varandras självförtroende. Hon påpekar att det är viktigt att pedagogen finns i 

klassrummet och lyssnar till eleverna, antingen som iakttagare eller som den som för 

diskussionen med eleverna kring det de läst. Helen framhäver hur man genom kiwimetoden 

kan anpassa undervisningen så att den passar alla eleverna, alla behöver inte göra samma, 

utan eleverna kan arbeta utifrån intresse och vad just de behöver.  

 

Fördelar med kiwimetoden tycker Helen är den vägledda läsningen, att man som pedagog 

arbetar i små grupper med elever som behöver samma hjälp och som ligger på samma nivå i 

sin läsutveckling. Helen kan inte se någon nackdel med metoden, dock påpekar hon att hon 

inte arbetat så länge med den.  

 

Alla de fyra delarna i kiwimetoden (gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning 

och högläsning) är delar i Helens undervisning. Den självständiga läsningen tycker Helen är 

viktig för eleverna och speciellt att den återkommer så eleverna inte tappar tråden i böckerna 

de läser. Hon upplever att eleverna tycker det är kul med självständig läsning, de läser gärna 

och en del läser mycket. Eleverna gillar också högläsningen då de kan koppla av och ha det 

skönt.  

 

Arbetet med den gemensamma läsningen och storboken har Helen och hennes klass tagit ett 

steg längre. I klassrummet finns en active board, på vilken de har visat bilderna från storboken 

på istället för ifrån boken. Bilderna har alltså blivit ännu större då de täckt en större del av 

väggen. Hon beskriver hur eleverna upplevt detta, att de tyckte det var extra roligt och 

spännande och hur alla ville vara med och förklara vad de såg under bildpromenaden med 

mera. Vidare beskriver hon elevernas upplevelse av storboken, bildpromenaden och dess 

positiva inverkan så här: 
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Plus att du berikar hela tiden, du berikar hela tiden ordförrådet, du berikar ju 

det sedan när du ska lära, när du själv ska skriva /---/ Har du då detta med dig 

så har du ju mer ord och lättare att kunna se i en bild och kunna berätta, ditt 

berättande och skrivande går ju hand i hand sedan ju. 

 

Helen menar också att arbetet med storböcker är bra då pedagogen alltid kan utveckla 

uppgifterna kring den, genom att till exempel låta eleverna göra en fortsättning på boken efter 

frågan ”vad tror du händer sedan?”. 

 

4.3 Intervju med Clas 

Clas arbetar på samma skola som Helen, fast i en annan klass med elever i årskurs F-1-2. Han 

har varit pedagog i cirka 20 år och har varit insatt i kiwimetoden sedan cirka ett år tillbaka. 

Metoden är en intressant läsinlärningsmetod, som går ut på att hitta varje elevs 

utvecklingszon, enligt Clas.  

 

Det har man ju lärt sig genom åren att lägger man ribban för högt så, så når 

man inte eleverna och lägger man den för lågt så når man inte de i heller. Utan 

det gäller att lägga den precis ovanför, eller så att de åtminstone har möjlighet 

att nå sitt mål. Och i och med att man, som nu när vi har åldersblandat här, så 

har eleverna möjlighet att lära av varandra också och inte bara utifrån den 

undervisningen vi lägger upp, utan också att fråga, härma, kopiera, lyssna på 

varandra. 

 

Clas kompletterar kiwimetoden med andra metoder i sin läsundervisning. Han menar att man 

som pedagog måste vara så bred som möjligt för att nå alla elever. Han säger att genom 

kiwimetoden kan undervisningen nå så många elever som möjligt, därför kan man som 

pedagog ha denna som utgångspunkt. Dock ska de elever som inte utvecklas med 

kiwimetoden, till exempel elever med dyslexi, få andra möjligheter till utveckling, via annan 

metod eller olika hjälpmedel. Clas menar att man kan nå de flesta eleverna med kiwimetoden, 

de flesta eleverna utvecklas i sin läsning och att det är detta som är varje pedagogs utmaning; 

att finna varje elevs utvecklingszon. I arbetet med storboken, till exempel, kan man i 

smågrupper, med en och samma bok finna två till tre olika nivåer på uppgifter kring boken. 

Med kiwimetoden kan de flesta eleverna alltså finna sin nivå, där just de utmanas.  

 

Motivationen till läsning har Clas upplevt som varierande sedan de börjat arbeta med 

kiwimetoden. I arbetet med storbok gjorde han som pedagog ett misstag och tog en för lång 

bok, med för många bilder. Boken var ingen kiwibok, utan en vanlig bok som han scannat in 
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och visade på active boarden som finns i klassrummet. Barnen tröttnade på att göra 

bildpromenaden, att analysera varje bild in i minsta detalj. Han påpekar dock att det inte var 

metoden i sig som gjorde detta utan att han som pedagog körde på för hårt med samma 

uppgift och inte hade någon variation. I den självständiga läsningen har arbetat däremot gått 

framåt eftersom eleverna får diskutera det de läser med andra elever eller vuxna, på olika sätt. 

Clas menar att det alltid finns en risk annars att eleven läser och aldrig får bolla innehållet 

med någon annan. I arbetet med självständig läsning i kiwimetoden får eleverna diskutera, 

lyfta det man finner är intressant i sin bok eller ställa frågor utifrån innehållet. ”Det tycker jag 

metoden handlar om hela tiden, att kunna lära av varandra.” 

 

Fördelar med metoden, som Clas ser det, är att man kan använda sig av metoden i all 

undervisning, inte bara i läsinlärningen. Den vägledda undervisningen i den lilla gruppen kan 

vara bra när en liten grupp behöver hjälp med olika strategier i problemlösning, eller öva sig 

på att läsa kartan. Metoden gör dessutom att eleverna drar nytta av varandra, frågar varandra 

och samtalar mycket. Nackdelar är om pedagogen endast använder sig av kiwimetoden och 

arbetar enbart utefter lärarhandledningarna som finns till varje storbok, till exempel. Clas 

anser pedagogen måste se till sin klass och anpassa undervisningen efter klassen och varje 

individ.  

 

Hur eleverna upplever de fyra olika momenten i kiwimetoden som läsinlärningsmetod är 

positivt, enligt Clas. Storbok i en lite mindre grupp, med en kortare bok blev en positiv 

upplevelse. Den vägledda läsningen innebär mycket, allt från att läsa högt för varandra, läsa 

tyst och så vidare. Här arbetar eleverna utifrån deras nivå och på så vis får varje individ den 

utmaningen de behöver, vilket är bra. Den självständiga läsningen upplevs positiv av 

eleverna, klassen har ett bra flyt i läsningen, i och med att de startar varje morgon med 

självständig läsning. Av 20 elever läser 18 själva och Clas beskriver det som att eleverna 

hittar lugnet direkt när de börjar läsa. Böcker får de välja själv, men han styr vissa av eleverna 

för att de inte ska välja för svåra böcker. Risken när de väljer att läsa en för svår bok är att de 

inte finner lugnet, att de inte läser.  

 

När det gäller högläsning säger Clas att bara pedagogen hittar rätt bok är det ett fantastiskt sätt 

att arbeta. Eleverna längtar efter högläsningen, protesterna blir stora om den uteblir. Dock 

poängterar han att vid fel bok blir högläsningen en tuff stund för pedagogen, med mycket oro 

i klassen. Det viktiga med högläsningen är enligt Clas att ställa frågor, speciellt de som gör att 
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eleverna lär sig läsa mellan raderna. Han menar också att den som läser högt ska läsa med 

intonation, så att man är en modell för läsning. Då blir det en positiv upplevelse för eleverna.  

 

Clas avslutar med följande ord om kiwimetoden:  

 

Jag skulle vilja säga så här: tittar man på läroplanen och de målen som finns i 

svenska, alltså där är mycket man har på köpet om man, om man lyckas hitta 

alla delarna i kiwi här, kan jag säga. Så att, om man vill fullfölja sitt uppdrag 

och jobba med läroplanen rakt av så har man mycket att hämta härifrån. 

 
 

4.4 Intervju med Tina 

Tina arbetar som pedagog i årskurs ett. Som pedagog har hon arbetat cirka 15 år och med 

kiwimetoden som läsinlärningsmetod i tre. Under de tre åren har hon använt metoden i 

årskurserna F-1-2. Hon började använda den eftersom hon blev inspirerad och intresserad av 

metoden. Hon säger att kiwimetoden motsvarar läroplanens intentioner och att den hjälper 

henne att strukturera undervisningen.  

 

Tina har en klass med majoriteten elever med svenska som andraspråk och hon tycker att 

kiwimetoden passar bra till dessa elever. Materialet stegrar i mängd text, svårighet på texten 

och bilden i storböckerna ger dessa elever en förförståelse för texten och språket som de 

kanske inte har med sig sedan tidigare. Hon berättar att många av hennes elever älskar arbetet 

med storböckerna eftersom de lär sig mycket, inte bara språket utan även ren fakta, "alltså där 

är inbyggda kunskaper också..".. Tina menar också att med arbetet med kiwiböckerna 

(storboken) lär eleverna med svenska som andra språk hur språket är uppbyggt. Hon menar att 

kiwiböckerna har ett korrekt enkelt språk som dessa elever kan ta till sig.  

 

Tina använder dock inte enbart kiwimetoden i sitt arbete med läsning, hon varierar för 

elevernas skull. Hon utvecklar sina tankar under intervjun och kommer fram till att det mesta 

hon gör i undervisningen kan kopplas till kiwimetoden. Hon förklarar:  

 

Å andra sidan har jag faktiskt, det vi har här är ju uppbyggt på samma sätt 

som kiwi. Jag tänker på bokstavsböckerna, de är också uppbyggda utifrån 

kiwitänkandet, bild och en mening. /---/ Kiwimetoden tycker jag är lite av 

genrepedagogik också, som du ser att man samlar på allt man lär sig. /---/ 

Kiwi är inte bara böckerna, kiwi, du kan strukturera upp hela din verksamhet 

utifrån kiwimetoden. 
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Vidare förklarar Tina att hon som pedagog känner en större möjlighet till att se varje individ i 

klassen genom kiwimetoden. Samtal med eleverna gör att hon kan fokusera på att stötta de 

elever som behöver det och ge utmaningar till de elever som behöver det. Hon förklarar att 

med läsinlärning utifrån kiwimetoden kan hon som pedagog frigöra sig och finnas till hjälp 

för eleverna. Hon poängterar också att kiwimetoden går att använda i övrig undervisning, hela 

undervisningen i skolan kan utgå från kiwimetodens idéer. 

 

Genom kiwimetoden känner Tina att hon kan nå alla elever, både de som inte kan språket och 

de som kan läsa. Anpassar pedagogen nivån efter varje elev tillfredsställs de i sitt arbete. Hon 

känner dessutom att alla elever är motiverade till att läsa, genom arbetet med kiwimetoden. 

Intresset för läsning bland eleverna är större än vad tiden räcker till:  

 

Jag hinner inte med när de kommer ”Åh jag vill läsa, jag vill läsa, jag vill 

läsa”. Alla vill läsa. Det jag också upplevt är att ingen skäms, ingen har 

dåligt självförtroende. Ingen har gråtit, att ”jag kan inte”. Alla kan med 

kiwi! 

 

 

Tina upplever att eleverna får gott självförtroende genom uppmuntrande ord från varandra i 

den lilla gruppen de sitter och läser tillsammans i. Eleverna som har svårt med läsningen kan 

läsa eftersom de lär sig orden och böckerna utantill, med hjälp från sina klasskamrater. 

Klassen arbetar på detta sätt parallellt som de lär sig ljuden på bokstäverna. Det är på detta vis 

Tina arbetar med läsinlärning i klassen. 

 

Tina poängterar fördelarna med metoden, att pedagogen enkelt kan individanpassa 

undervisningen och att eleverna får gott självförtroende när det gäller läsning, innan de ens 

kan läsa. Hon kan inte se några nackdelar med metoden. Det är enbart Tina som arbetar med 

kiwimetoden på skolan där hon jobbar. Hon har märkt att hennes kollegor tycker att 

nackdelen med kiwimetoden är att den har sitt ursprung i Nya Zeeland och att kiwiböckerna 

på så vis är kopplade till det Nya Zeeländska livet. Dock säger hon att hon tycker det är en 

fördel, då eleverna får kunskap om övriga världen. Dessutom finns det nu böcker skrivna i 

Sverige, med utgångspunkt från vår värld, så hon kan inte förstå kollegornas resonemang.   
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Beroende på hur klassen är arbetar Tina med vägledd läsning i den lilla gruppen. Hon anser 

att eleverna tycker detta är positivt, trivsamt och att nyfikenheten kommer fram. Även arbetet 

med storboken är en positiv upplevelse i klassrummet, Tina beskriver hur eleverna sitter som 

ljus och förväntansfullt lär av varandra. Det är med storböckerna som högläsningen fungerar 

bäst i klassen, det är där eleverna tycker det är roligast. Det tror Tina beror på att eleverna 

lättare förstår den texten och kan då bättre koncentrera sig.  

 

Tina avslutar med att om man arbetar efter kiwimetoden är det pedagogen som avgör till 

vilken grad man vill arbeta med den. Hon menar att metoden inte behöver följas efter alla fyra 

momenten i läsinlärningen, utan att arbetet utgår från det som passar klassen bäst. Tina säger 

sig ha stor hjälp av kiwimetoden för att strukturera upp hennes läsundervisning och klassens 

läsinlärning.  
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5. Analys 

Pedagogerna har olika lång erfarenhet av kiwimetoden och av andra läsinlärningsmetoder. En 

pedagog har enbart arbetat efter kiwimetoden, medan de andra tre har använt andra metoder 

tidigare. Två av pedagogerna har arbetat med kiwimetoden under en relativt kort period. Det 

som är gemensamt för alla fyra pedagogerna, oavsett hur lång erfarenhet de har av metoden, 

är att alla är mycket positivt inställda till metoden; de anser att det är en bra metod för 

läsutveckling och alla fyra kommer att arbeta med den fortsättningsvis.  

 

Pedagogerna arbetar utifrån metoden på olika sätt. En pedagog använder enbart kiwimetoden i 

läsundervisningen, medan de andra tre kompletterar med andra metoder. De pedagogerna är 

också de tre som har erfarenhet från andra läsinlärningsmetoder. Alla pedagogerna har någon 

gång använt sig av de fyra momenten i kiwimetoden som läsinlärningsmetod, det vill säga 

gemensam läning med storbok, vägledd läsning (men också vägledd undervisning), 

självständig läsning och högläsning.  

 

Två av pedagogerna har en stor del av elever i klassen med svenska som andraspråk. 

Pedagogerna menar att de genom kiwimetoden kan nå dessa elever som inte har ett stort 

ordförråd, genom samtalet och bildpromenader som förespråkas genom metoden. Eleverna får 

en förförståelse på detta sätt som leder dem framåt i deras språkutveckling. Alla fyra 

pedagogerna menar att man genom kiwimetoden kan nå de flesta eleverna eftersom man 

enkelt kan individanpassa undervisningen och lägga den på varje elevs nivå, där just han eller 

hon är. En av pedagogerna, Clas, påpekar dock att som pedagog ska vara öppen för att finna 

andra metoder och en annan form av undervisning för de elever som inte utvecklas genom 

kiwimetoden.  

 

Eleverna till alla fyra pedagogerna läser mycket och är intresserade av läsning. Två av 

pedagogerna menar att eleverna blivit mer motiverade till läsning och böcker sedan de började 

använda kiwimetoden, en av pedagogerna har inget att jämföra med då hon enbart arbetat 

efter metoden, men hennes elever läser mycket och tycker arbetet med storbok och vägledd 

undervisning är roligt. Den fjärde pedagogen, som har liten erfarenhet av kiwimetoden 

använde storboken och bildpromenaden med en för lång bok, med många bilder, vilket gjorde 

att eleverna tröttnade. Han påpekar dock att det inte var metoden det var fel på, utan att han 



37 

 

som pedagog ville för mycket. Hans elever har i övrigt en positiv bild till både läsning och 

vägledd undervisning och de läser mycket och gärna.  

 

Fördelarna med metoden är att pedagogen enkelt kan avgöra var varje elev är i sin 

läsutveckling, eftersom man som pedagog ständigt samtalar tillsammans med eleverna om det 

de läser, och vad de förstår/inte förstår. Dessutom underlättas detta eftersom man arbetar nära 

sina elever genom arbetet i små grupper. I dessa grupper finns elever som kommit ungefär 

lika långt i sin läsutveckling. Eleverna tar dessutom hjälp av varandra och berömmer varandra 

under arbetet med kiwimetoden. Detta gör att de utvecklas och den positiva självbilden stärks 

enligt pedagogerna. Tre av pedagogerna kan inte så någon nackdel med kiwimetoden. En 

pedagog ser en nackdel om man som pedagog använder enbart kiwimetoden och inte anpassar 

sitt metodval utifrån eleverna, men med själva metoden som läsinlärningsmetod kan inte 

denna pedagog heller se någon nackdel med metoden.  

 

Gemensam läsning och storbok har alla fyra pedagoger arbetat med i läsundervisningen. Detta 

arbete upplevs av pedagogerna vara positivt bland eleverna, dock påpekar en pedagog att man 

inte ska välja en för lång bok att diskutera i bildpromenaden. Kiwiböckerna som är 

framarbetade för ändamålet tycks passa bra. Tre av pedagogerna påpekar att eleverna tycker 

det är spännande att arbeta med storboken, eftersom där finns mycket att diskutera och det 

varje elev ser i bildpromenaden är ytterst individuellt, alla kan alltså vara med. Förförståelse 

till texten visas också genom bildpromenaden och pedagogerna menar att arbetet med 

storboken kan anpassas till elevernas intressen, vilket gör upplevelsen än mer positivt. Genom 

arbetet med den gemensamma läsningen och storboken lär sig eleverna dessutom att läsa 

mellan raderna.  

 

Alla fyra pedagogerna arbetar med den vägledda läsningen och vägledd undervisning och 

samtliga finner att eleverna upplever detta arbete positivt. En pedagog använder orden "tryggt 

och bra", en annan påpekar att det är "positivt och trivsamt", samt att "nyfikenheten" kommer 

fram i beskrivningen hur eleverna verkar känna inför den vägledda läsningen. En annan 

pedagog förklarar hur hon upplever att eleverna stärker varandra genom positiva rop och att 

de hjälper varandra. En av pedagogerna förklarar hur han använder sig av vägledd 

undervisning i all undervisning, eftersom man då kan få elever som behöver fokusera på 

samma sak att arbeta tillsammans och utvecklas. Av intervjuerna med alla fyra pedagogerna 
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framkommer det är tre av dem använder sig av kiwimetoden, och framförallt den vägledda 

undervisningen, i all undervisning.  

 

Både självständig läsning och högläsning är viktiga delar i läsundervisningen hos samtliga 

pedagoger. Alla pedagogerna upplever att eleverna tycker att den självständiga läsningen är 

rolig och större delen av eleverna som pedagogerna undervisar läser gärna och mycket. 

Högläsningen upplevs också enligt samtliga pedagoger vara uppskattad. En av pedagogerna 

säger att det är ett fantastiskt sätt att arbeta på, en annan menar att eleverna finner ett lugn och 

kan slappna av under högläsningen.  
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6. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en diskussion kring valet av metod och följs sedan av en diskussion 

kring resultatet kopplat till syfte, frågeställningar och tidigare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Jag valde att göra mina intervjuer semistrukturerade, med inslag av ostrukturerade intervjuer. 

På detta vis hade jag stor flexibilitet att ställa mina frågor i olika ordningsföljd, samt att ställa 

följdfrågor. Detta anser jag var en bra metod för att göra min undersökning. Möjligtvis hade 

fler följdfrågor kunnat ge en något djupare kännedom om kiwimetoden. Följdfrågor hade 

också gett fler möjligheter för de intervjuade att få utveckla sina tankar om metoden. Valet av 

kvalitativa frågor, där svaret inte kan förutsägas, fungerade utmärkt eftersom jag ville granska 

pedagogernas tankar och idéer kring hur kiwimetoden påverkar elevernas läsinlärning. 

Intervjuerna gjordes tillsammans med pedagogen på hans eller hennes arbetsplats, vilket jag 

tror gav honom eller henne en ökad trygghet och möjlighet att visa och förklara sina tankar 

bättre.  

 

Djupintervjuer användes och det ledde till att de intervjuades egna tankar och uppfattningar 

kring problemet lyftes fram, vilket ju också var meningen med undersökningen. Jag fick ett 

djupare svar på mina frågor. Observationer hade kunnat vara en tillgång i undersökning för att 

se om pedagogens åsikt och känsla kring arbetet stämmer överens med elevernas. Intervjuer 

med eleverna hade också kunnat vara en del i undersökningen, dock tror jag inte att eleverna i 

dessa årskurser (F-1-2) hade kunnat göra en jämförelse med andra metoder. Undersökningen 

hade då fått syfta till hur de känner inför läsning. Så som mitt syfte var med undersökningen 

anser jag att mitt val av metod var det rätta, dock kunde det ha kompletterats med just 

observationer för att få ett tillförlitligare svar.  

 

Fyra intervjuer gjordes med pedagoger som har olika erfarenhet av både kiwimetoden, antal 

verksamma år i skolan och av elever med svenska som andra språk. Antalet intervjuer är för 

litet för att kunna räkna resultaten som definitiva. Dock ska det påpekas att alla pedagogerna 

var mestadels överens när det gällde frågorna jag ställde om kiwimetoden. Därför anser jag att 

man ändå kan se ett visst samband och sannolikhet i svaren om kiwimetoden som 

läsinlärningsmetod. Jag tror att resultaten av undersökningen till stor del är trovärdiga, då 
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pedagogerna anser lika, detta samband hade troligen kunnat bli ännu starkare vid fler 

intervjuer. 

 

6.2 Diskussion av resultat och analys 

 

6.2.1 Kiwimetoden och läsinlärning 

Kiwimetoden som läsinlärningsmetod innehåller fyra olika moment: gemensam läsning, 

vägledd läsning, självständig läsning och högläsning. Dessa fyra moment skall arbetas med 

på ett sätt så att samtalet främjas och förförståelse lyfts fram. Utgångspunkten för arbetet ska 

ligga på varje elevs nivå. Pedagogen ska finnas tillgänglig för eleverna och diskutera med 

dem när detta behövs. Nivåanpassade grupper för att kunna fokusera på just det varje elev 

behöver inrikta sig på ska vara en grund i läsinlärningen (Körling, 2006). Frost (2009), 

Stensson (2006) och Chambers (1995) menar att samtalet är viktigt i läsinlärningen för att 

eleverna ska få en chans att lära sig olika lässtrategier, att utveckla språket och få svar på 

frågor. Även Liberg (2007) påpekar detta. Hon menar också att det är genom samtal kring den 

lästa texten som eleven faktiskt utvecklas i sin läsning. Fridolfsson (2008) har liknande 

åsikter, dessutom menar hon att språksvaga elever får hjälp och vägledning framåt genom 

samtal. Ivarsson (2008) menar att samtalet visst utvecklar eleverna, men att det är svårt för 

pedagogen att finna tid för varje elev, det vill säga att det individuella, viktiga samtalet ofta 

uteblir.  

 

Pedagogerna som intervjuades är överens om att samtalet stärker eleverna i deras läsinlärning 

och utveckling. De två pedagogerna som undervisar en del elever med svenska som 

andraspråk tycker att samtalet leder dem framåt, genom hjälp till förförståelse och att 

ordförrådet ökas. Samtalet är en stor fördel enligt alla pedagogerna eftersom de enkelt kan 

avgöra var varje elev är i sin läsinlärning och att eleverna kan få hjälp med det de inte förstår. 

Jag upplever det som att samtalet är det framträdande i kiwimetoden och att det är just detta 

som hjälper eleven framåt i sin läsutveckling. Samtalet motiverar eleverna i läsinlärningen, 

eftersom pedagogerna och forskningen visar på att genom samtal får man den hjälp man 

behöver. Dock finner jag det intressant som Ivarsson (2008) menar, att det individuella 

samtalet inte alltid hinns med. I kiwimetoden är detta ett viktigt och framträdande samtal i 

vägledd undervisning. Alla pedagogerna var överens om att den vägledda undervisningen var 

gynnande och bra för elevernas läsutveckling, men i alla fall två av pedagogerna använde den 

vägledda undervisningen, alltså undervisning i grupper, med hela klassen samtidigt. Var finns 
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det personliga samtalet då? Pedagogen kan omöjligt hinna med att lyssna på varje elev i 

klassen om samtliga arbetar utifrån vägledd undervisning. Jag tror det krävs mycket arbete 

och tid från pedagogens sida för att den vägledda undervisningen ska fungera som den är 

tänkt; att en liten grupp elever arbetar tillsammans med pedagogen. Resurserna räcker 

antagligen inte heller till för att detta arbete ska bli så bra som möjligt. Elever som tycker det 

är jobbigt att prata inför gruppen får automatiskt lite plats i samtalet när det används i den 

stora gruppen. Frågan är om vi möter dessa elever genom samtalet, och om de utvecklas då? 

Jag tror det kräver den vägledda undervisningen så som den är tänkt att användas på. Samtalet 

får där den betydelsen och användningskraften det kan vara.  

 

De fyra pedagogerna upplevde elevernas lust till läsning som stor. Alla elever vill läsa och de 

läser mycket. Eleverna har tillgång till många böcker i olika genrer och alla elever får läsa. 

Smith (2000) och Liberg (2007) poängterar vikten av att låta eleverna läsa, även innan de kan 

läsa. Det personliga valet kan få dem att vilja läsa mer och svårare böcker. Lundberg (2010) 

anser att eleverna visst ska få läsa, men att det är en svår uppgift för dem om de väljer för 

svåra böcker. En av pedagogerna som intervjuades berättade; elever i hennes klass (åk F) som 

ännu inte kunde läsa, ville ändå ha med böcker hem och läsa/titta i. Jag upplever det som 

självklart att eleverna ska få läsa om de vill läsa. Jag tror att eleverna utvecklas i sin läsning 

genom att få läsa tidigt och att genrerna är varierande. Resultatet visar att eleven upplevs vara 

motiverad till att läsa eftersom pedagogerna hävdar att nästan alla elever vill läsa och läser 

mycket. Jag tror det är viktigt att inte hindra en elev från att läsa, men att Lundberg (2010) 

ändå har rätt i att det kan vara för svårt för eleverna att välja bok själv och läsa om de inte 

kommit tillräckligt långt i läsutvecklingen som boken kräver för förståelse. Jag menar att det 

är därför pedagogen, samtalet och uppföljningen av läsningen är så viktig som pedagogerna 

menar. Dessutom anser jag att läsningen på något sätt måste bli konkret för barnet, genom 

undervisning i både ordbilder (genom till exempel bildpromenader) och fonemen. På något 

vis måste eleven bli medveten om bokstäverna och ljuden kring dessa. Vad får det annars för 

konsekvenser för eleven som upptäckter att det kanske inte läst helt rätt, när läran om fonem 

väl kommer in? Slutar han eller hon tro på sig själv då? Känner de sig lurade? Både Hjälme 

(1999), Liberg (2007), Taube (2007), Frykholm (2007) och Ivarsson (2008) menar att 

läsundervisningen behöver innehålla båda delar av helord- och ljudningsmetoden. Clas 

påpekade att kiwimetoden var en bra grund till läsundervisning, men att pedagogen inte kunde 

utesluta andra metoder och arbetssätt, eftersom elever är olika. Liberg (2007) skriver att 

elever som har problem med läsningen är de elever som behöver hjälp med fonemen.  



42 

 

Jag tycker att kiwimetoden framstås vara en bra läsundervisningsmetod, den verkar engagera 

både pedagoger och elever. Jag har dock lite svårt att se en läsundervisning där man inte 

fokuserar på ljud och bokstäver från början. Eleverna har antagligen förväntningar av att få 

lära om detta när de börjar skolan. Lundberg (2010) menar att eleverna ska lära de enkla 

fonemen först. Detta tror inte jag på. Eleverna ska visst få lära om ljud och kombinationen 

med bokstaven, och detta tycker jag ska göras i samband med övrig läsundervisning enligt 

kiwimetoden, som även Ivarsson (2008) och Liberg (2007) menar, men inte i någon viss 

ordning. Det ska vara naturligt att använda alla bokstäver, och jag tror inte det blir det om 

man måste "vänta med någon" för att den är svår.  

 

Hjälmes (1999) åsikt att det är vad som passar i läsundervisningen som det ska vara fokus på 

tycker jag är en bra utgångspunkt. Inte att använda en metod till punkt och pricka. Frågan jag 

ställer mig är: Kan du använda dig av enbart en metod i läsundervisning? Eller egentligen: 

använder man sig av enbart en metod i undervisningen? Delarna i de olika metoderna 

upplever jag är liknande, men de prioriteras olika i ordning. Spelar det egentligen någon roll i 

vilken ordning du arbetar med ljudning, ord, meningar för elevens läsutveckling? Det är klart 

att det gör, beroende på hur engagerande uppgifterna är. En av pedagogerna berättade att en 

bildpromenad de gjort inte blivit lyckad eftersom eleverna fann den tråkig/långdragen. 

Kanske hade dessa elever just då uppskattat uppgifter såsom språklekar med strävan att få en 

fonologisk medvetenhet, som Lundberg (2010) menar. Jag tror på variation, med en grund i 

något man som pedagog själv tror på och känner för, till exempel kiwimetoden.  

 

6.2.2 För- och nackdelar med kiwimetoden 

Fridolfsson (2008) och Lundberg (2010) menar att kiwimetoden är en läsinlärningsmetod för 

elever som har lätt för att lära sig läsa. Elever som har det lite svårare tycker det är jobbigt 

med kiwimetoden eftersom de inte får lära sig läsa genom till exempel ljudning. Längsjö & 

Nilsson (2005) och Frykholm (2007) håller inte med. De menar att kiwimetoden stimulerar 

eleverna på ett lärofyllt sätt till läsning. Alla elever får känna delaktighet i bildpromenaden, 

vilket gynnar eleven, oavsett om hon/han kan läsa eller ej. Taube (2007) anser att 

kiwimetoden har både för- och nackdelar, som de som nämnts ovan.  

 

Pedagogerna var positivt inställda till kiwimetoden och såg inga nackdelar. En pedagog 

påpekade vikten av att vara uppmärksam på elever som behövde annan hjälp i sin 

läsinlärning, och menade att metoden kan inte nå alla. I övrigt såg pedagogerna enbart 
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fördelar. Dock använder tre av pedagogerna av andra metoder i läsundervisningen som 

komplement. Detta tycker jag visar att kiwimetoden har många fördelar men att den också 

med fördel kan kompletteras med andra metoder för att nå alla elever och för att variera 

undervisningen.  

 

Pedagogerna med elever som har svenska som andraspråk framhävde att metoden var bra för 

dem eftersom de kunde vara med fast att de inte kan språket fullt ut. Jag menar att detta visar 

på att Fridolfssons (2008) tankar om att kiwimetoden enbart är för elever som har lätt för 

läsning inte stämmer. De verksamma pedagogerna ute i skolan använder metoden just för att 

elever som har det svårt med läsning ska kunna följa med i undervisningen och utvecklas. 

Liberg (2007) menar att elever som behöver extra hjälp i läsundervisningen är de elever som 

har svårt för fonemen. Pedagogerna i min undersökning är verksamma i de lägre årskurserna. 

Kan det vara så att de inte ser nackdelarna med kiwimetoden eftersom de inte följer eleverna 

till årskurserna där längre texter läses och där elevernas problem med läsning blir än mer 

påtagliga? Samtidigt säger tre av pedagogerna att de kompletterar kiwimetoden med andra 

läsutvecklingsmetoder, dock inte med vilka metoder. Två av pedagogerna nämner dock 

bokstavsböcker, vilket borde tyda på någon form at ljudningsmetod. Min tolkning är att de 

inte finner nackdelar med metoden, eftersom de kompletterar den med andra metoder. De blir 

tillfredsställda av variationen i deras undervisning, både genom kiwimetoden som metod, och 

även där denna inte räcker till.  

 

Jag anser att fördelarna med metoden är att eleverna kan utvecklas i sin läsning eftersom man 

som pedagog enkelt kan individanpassa läsningen. I arbetet med kiwimetoden kan pedagogen 

samla elever med samma behov av hjälp och ha vägledd undervisning med dem. Eleverna 

som har det svårt med läsningen och språket kan sättas i grupper där de får känna att de kan, 

eftersom de andra i gruppen är likvärdiga. Jag finner att metoden har många fördelar, bland 

annat att pedagogen arbetar nära sina elever, och på så vis kan nå och lyfta varje enskild elev, 

då hon/han har uppsikt över vad varje individ kan. Detta menar jag utvecklar eleverna, 

eftersom de känner sig sedda och på så vis vill arbeta och utvecklas. Detta är jag övertygad 

om höjer motivationen i ett sådant klassrumsklimat eftersom undervisningen utgår från 

personen.  
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6.2.3 Gemensam och vägledd läsning 

Alla fyra pedagogerna hade erfarenhet av gemensam och vägledd läsning i sin 

läsundervisning. Tre av pedagogerna upplevde entusiasm bland eleverna inför den 

gemensamma läsningen, det vill säga storboken. De trodde att anledningen var att boken är 

större än en vanlig bok och att det är motiverande att få tolka bilderna. Eleverna får en 

förförståelse till texten och får känna att de kan, även de elever som ännu inte kan läsa. 

Körling (2006) menar att genom samtalet om bilderna ökar elevernas ordförråd, eleverna har 

möjlighet att delta oavsett kunskap och erfarenhet eftersom det i tolkningen inte finns rätt 

eller fel svar. Reichenberg (2008) och Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) anser att 

bilden kan hjälpa eleverna att tolka texten och på så vis hjälpa dem framåt i läsinlärningen. 

Dock måste pedagogen finnas till hjälp i början genom att styra samtalet och tolkningen kring 

bilden.  

 

Min uppfattning är att storboken och den gemensamma läsningen kan vara till hjälp för 

eleverna i läsinlärningen. I arbetet med undersökningen och efter att ha studerat storböcker, 

har jag själv upptäckt att en bild är mer än en bild. Ansiktsuttryck, färger och detaljer säger 

mycket om vad som står i texten och genom att tolka bilden menar jag att även den svaga 

läsaren kan förstå vad texten handlar om. Eleverna känner säkerligen entusiasm inför detta 

eftersom de får tycka och tänka, samt att de utvecklas i sin läsning då nya ord blir delar i deras 

ordförråd. 

 

Den vägledda läsningen upplever samtliga pedagoger intresserar och motiverar de allra flesta 

eleverna till läsning. Pedagogerna använder ord som "tryggt", "positivt" och "trivsamt" i 

samband med frågor kring den vägledda läsningen. Jag är övertygad om att eleverna finner 

det intressant och givande att sitta i den lilla gruppen under vägledd läsning eftersom alla i 

gruppen får möjlighet att synas, pedagogen är med och pratar med var och en av dem, samt att 

de får känna att nivån på undervisning ligger där de befinner sig. Samtalet är här den stora 

utgångspunkten och precis som Liberg (2007) menar att det är i samtalet som eleven 

utvecklas, anser jag att eleverna får möjlighet att nå en bit längre i sin läsinlärning, eftersom 

den vägledda undervisningen är anpassad efter eleverna i gruppens behov. Efter att hört 

pedagogerna prata om den vägledda undervisningen och läsningen känner jag att det är något 

jag vill prova i min egen  undervisningen, då jag får känslan av att eleverna trivs och vill 

arbeta på detta sätt. En av pedagogerna betonar också att elevernas självförtroende höjs 

genom att eleverna berömmer varandra och pedagogen ser varje individ. Jenner (2004) och 
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Taube (2007) beskriver vikten av motivation och beröm för att utvecklas framåt. Beröm och 

möjligheten till att se och uppmuntra varje enskild individ är självklara delar i mitt framtida 

klassrum.  

 

6.2.4 Högläsning och självständig läsning 

Frost (2002), Lundberg (2010), Fridolfsson (2008) och Chambers (1995) menar att högläsning 

skall vara en del i läsundervisningen. Anledningar såsom ökat ordförråd, läran om 

lässtrategier, övning av uppmärksamhet och koncentration med mera framkommer. Det 

påpekas att pedagogen ska vara väl förberedd genom att exempelvis ha läst boken tidigare och 

att pauser för frågor om begrepp och förståelse av text är av stor vikt. Körling (2006) menar 

att högläsning är en upplevelse för eleven där hon eller han får lära hur text låter. Eleven får 

dessutom en möjlighet att ta del av olika genrer av böcker. 

 

Högläsning var en del i alla de fyra pedagogernas läsundervisning. De två pedagogerna med 

elever i klassen som har svenska som andraspråk läste gärna lättare böcker för eleverna för att 

de skulle hänga med. Annars var högläsningen en uppskattad stund där eleverna slappnade av 

och tog till vara på stunden. En av pedagogerna menade att valet av bok var viktigt, med rätt 

bok kunde högläsningen bli en "fantastisk" stund tillsammans. Jag anser, precis som tidigare 

forskning och de pedagoger jag intervjuat, att högläsning är en viktig del i läsinlärningen. Jag 

finner att den motiverar eleverna i deras läsinlärning eftersom de inte behöver göra annat än 

att lyssna. Att lyssna till någon som läser, är ett sätt att lära sig läsa på, då man hör språket och 

sedan kan härma det. Precis som de intervjuade pedagogerna menar jag att eleverna utvecklas 

genom högläsningen just för att de kan slappna av och bara vara - under högläsningen finns 

inga prestationskrav från eleven, mer än att just lyssna.  

 

6.2.5 Avslutande tankar om kiwimetoden 

Jag tolkar kiwimetoden som en metod som utgår från samtalet och förståelsen, att alla elever 

skall få känna delaktighet och tillräcklighet. Pedagogerna som har intervjuats upplever att 

eleverna är mer motiverade till läsning genom kiwimetoden. Alla fyra lyfter fram möjligheten 

till att låta eleverna arbeta utifrån sina möjligheter och kunskaper vilket jag anser är en klar 

fördel med kiwimetoden.  

 

En del forskare” eller ”vissa forskningsresultat om läsinlärning visar att det är viktigt att 

eleverna får känna att de kan, även innan läsningen blivit flytande. Det är också viktigt att 
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pedagogen möter sina elever och hjälper dem på vägen, för att komma framåt i läsinlärningen. 

Andra menar att grunderna, det vill säga ljud och bokstäver, är det viktiga att lära först, för att 

eleven verkligen ska förstå det hon eller han läser. En tredje part menar att det viktiga är att 

pedagogen är engagerad och att eleverna lockas till att läsa, lockas till utveckling. Olika delar 

från de olika metoderna kan användas. Kiwiwmetoden tillhör metoderna där eleverna ska få 

känna att de kan och att de intresseras av läsning. Elever gör bildpromenader, vilket gör att 

även om inte man inte kan läsa, så kan man tolka och förstå boken man håller/tittar i. 

Pedagogen är närvarande och skall hjälpa där det behövs, hon eller han ska också lyfta 

diskussioner för bättre förståelse. Det finns för- och nackdelar i båda utgångspunkterna för 

läsutveckling. Fördelarna är enligt min mening fler i kiwimetoden, då den fokuserar mycket 

på eleven, tidigare erfarenheter och intresse. Dock tror jag inte undervisning ska enbart utgå 

från denna metoden, alla kan inte utvecklas enligt denna metod, då borde det ju inte finnas 

förespråkare och användare för andra metoder. Det viktiga i läsundervisningen är faktiskt att 

eleverna vill och mitt engagemang tillhör snarare användare av helordsmetod än 

ljudningsmetod. Trots det vill jag inte säga att de andra metoderna är fel, så länge man kan 

motivera sitt val och engagera sina elever. I min inledning skriver jag om vikten att finna 

glädje för läsning och att eleverna ska finna det kul, snarare än svårt att lära sig läsa. Denna 

glädje ska vi plocka fram, oavsett om vi sympatiserar med det syntetiska synsättet, eller det 

analytiska synsättet för läsutveckling.  

 

Undersökningen som jag har gjort är relativt liten. Forskning om kiwimetoden som 

läsinlärningsmetod är inte vanlig och svår att hitta. Dock verkar det som att det är en 

uppskattad metod att arbete efter. Förslag på fortsatt forskning är därför: Vad är det som 

påverkar pedagogerna i deras val av läsinlärningsmetod? Är det någon skillnad på elevernas 

resultat beroende på vilken metod som används? Är kiwimetoden en ”fluga” eller en metod vi 

kommer att se mer och mer av i den svenska skolan? Utvecklas eleverna mer med hjälp av 

kiwi?  

 

Samtliga pedagoger i undersökningsgruppen anser att kiwimetoden får eleverna att läsa 

mycket och att vilja framåt i sin läsinlärning. Pedagogerna upplever motiverade elever som 

utvecklas tillsammans i läsinlärningen genom arbetet med kiwimetoden. Undersökningen om 

kiwimetoden som läsinlärningsmetod har väckt ett intresse och en nyfikenhet hos mig. 

Pedagogerna har lyft många positiva delar från kiwimetoden. Jag upplever att metoden med 

fördel kan användas i läsundervisningen och att den gynnar både elev och pedagog på ett 
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intressant och utvecklande sätt. Dessutom poängterade två av pedagogerna att arbetet med 

kiwimetoden gör att målen i läroplanen nås, vilket är uppdraget pedagogen har i 

undervisningen. Avslutningsvis finner jag efter undersökningen att kiwimetoden är en 

läsinlärningsmetod som kan nå många av våra elever, väcka deras intresse och motivation till 

läsning, och utveckla den. Under utbildningens gång har vi fått lära hur viktigt det är att vara 

nytänkande och varierande, att utgå från våra elever, som aldrig är lika någon annan klass, 

och detta får avsluta min uppsats, oavsett vad man finner om kiwimetoden.  
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7. Sammanfattning  

Kiwimetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod och består av fyra moment i läsinlärningen; 

gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning och högläsning. Metoden fokuserar 

på att samtala kring bild och text. Pedagogen arbetar så att hon eller han kan se och samtala 

med varje elev. Metoden utgår också från att göra undervisningen anpassad efter elevens 

individuella läsinlärningsnivå.  

 

Undersökningen granskade bland annat vad undervisande pedagoger anser är kiwimetodens 

för- och nackdelar. Hur pedagogerna upplever att eleverna finner arbetet med läsning utifrån 

metoden undersöktes också. Dessutom var syftet att ta reda på om pedagogerna fann eleverna 

mer motiverade till läsning jämfört med andra metoder. Intervjuer användes som metod. Jag 

djupintervjuade fyra pedagoger som har olika mycket erfarenhet av kiwimetoden i 

läsundervisningen. Detta gjordes på deras arbetsplats, med stor möjlighet för pedagogerna att 

komma med egna resonemang och tankar kring metoden.  

 

Pedagogerna jag intervjuade är överens om att kiwimetoden lockar eleverna till läsning. Med 

stöd i tidigare forskning fann jag att resultatet av de fyra olika momenten (gemensam läsning, 

vägledd läsning, självständig läsning och högläsning) var motiverande för eleverna för fortsatt 

läsutveckling i deras läsinlärning. Både tidigare forskning och pedagogerna som intervjuades 

poängterar vikten av att kunna anpassa läsinlärningen så att varje elev blir tillmötesgått i sin 

utveckling. Undersökningen visar också att samtal om vad eleven ser och läser är viktigt för 

förståelse och för fortsatt intresse att läsa.  

 

Fördelar med kiwimetoden är många enligt pedagogerna. Exempel på dessa är möjligheten för 

pedagogen att se varje elev och möjligheten för eleven att känna att hon eller han kan läsa 

innan "koden är knäckt". Vidare finner jag att pedagogerna upplever att eleverna utvecklas 

genom metoden på olika sätt, genom samtal, varierat arbete och så vidare. Undersökningen 

visar att pedagogerna arbetar med de olika momenten i kiwimetoden efter klassens villkor och 

sammansättning. Slutsatser av metoden i läsinlärningen är att eleverna motiveras till läsning 

genom samtal kring text och bild och att pedagogen har möjlighet att se och samtala med 

varje elev. Eleverna utvecklas på detta sätt, eftersom samtal och förtrolighet kan väcka 

intresse och ge svar på frågor och oklarheter. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat som pedagog? Hur länge har du arbetat med kiwimetoden? Vilken 

klass har du nu/i vilka klasser har du arbetat enligt kiwimetoden? 

 

Varför har du/ni valt att arbeta med kiwimetoden? 

 

Fungerar kiwimetoden som enda läsinlärningsmetod eller kompletterar ni den med andra 

metoder/idéer? Hur/Varför? 

 

Når man som pedagog alla elever genom kiwimetoden, även de som har svårt för läsning, 

tycker det är tråkigt, har lätt för att läsa o.s.v.?  

Är det lätt att individanpassa läsinlärningen genom kiwimetoden? Hur? 

 

Upplever du att eleverna känns mer motiverade till läsning genom kiwimetoden i jämförelse 

med andra metoder? Hur? 

 

Blir eleverna mer intresserade av läsning genom kiwimetoden? På vilka sätt och varför? 

 

Vad har kiwimetoden för fördelar/nackdelar? 

 

Arbetar ni utifrån alla momenten i läsinlärningen (gemensam läsning, vägledd läsning, 

självständig läsning, högläsning)? Varför/Varför inte? 

 

Upplever du att eleverna tycker att arbetet med gemensam läsning är roligt/lärofyllt? Hur? 

Upplever du att eleverna tycker att arbetet med vägledd läsning är roligt/lärofyllt? Hur? 

Upplever du att eleverna tycker att arbetet med självständig läsning är roligt/lärofyllt? Hur? 

Upplever du att eleverna tycker att arbetet med högläsning är roligt/lärofyllt? Hur? 

 

 

 

 


