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Detta examensarbete granskar Kiwimetoden, en analytisk läsinlärningsmetod med 
sitt ursprung på Nya Zeeland. Syftet med arbetet har varit att ta reda på 
Kiwimetodens fördelar och nackdelar gällande elevers läslust och läsförmåga. 
Observationer och intervjuer har genomförts för att kunna redogöra för detta. 2 
lärare på olika skolor har intervjuats och 3 elevgrupper i årskurs 2 0ch 3 i 
grundskolan har observerats för att få en bild av Kiwimetodens positiva och negativa 
sidor. Varierande litteratur har använts för att få en bra bild av Kiwimetoden. 
Granskningen av metoden visar många fördelar men även nackdelar. Fördelarna 
visade sig vara att eleverna var engagerade i undervisningen, alla elever synliggjordes 
och metodens sätt att introducera texter gav kunskaper i ett meningsfullt 
sammanhang. Nackdelarna som framkom var att det krävs en engagerad och 
kompetent lärare för att undervisa och att Kiwimetodens material inte utmanar alla 
elever. Slutsatsen är att Kiwimetoden är en effektiv läsinlärningsmetod i många 
avseenden, men att den inte passar alla elever då alla är olika och således lär på olika 
sätt. 

Nyckelord: Kiwimetoden, läsinlärningsmetod, analytisk, observation, intervju.
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1 Inledning 

 

Läskunnighet är ett måste för att kunna klara sig i samhället. Regler ska läsas, skyltar 

ska läsas och inte minst litteratur ska läsas, litteratur som gör att man lär sig om 

omvärlden. Som blivande lärare längtar vi till den dagen då vi får vara med när ett 

barn lär sig att läsa. Men hur ska vi gå till väga för att leda barnen i rätt riktning, 

vilken metod ska vi ta till oss? Vi vet att alla barn är olika och det kan i sin tur betyda 

att alla barn behöver ”sin” metod. 

    Under vår tid på lärarutbildningen kom vi vid olika tillfällen i kontakt med en 

läsinlärningsmetod som heter Kiwimetoden. Vi blev nyfikna på metoden i sig och vad 

den har för fördelar respektive nackdelar med hänsyn till läslusten och läsförmågan 

hos elever och därför har vi valt att skriva vår uppsats om detta. 

1.1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Kiwimetodens fördelar och nackdelar med 

avseende på elevers läslust och läsförmåga. 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen har vi valt att disponera i sex kapitel. I kapitel två tar vi upp 

forskningsbakgrund kring ämnet utifrån litteratur vi läst. Det tredje kapitlet handlar 

om metod och material och om etiska ställningstaganden och urval. I det fjärde 

kapitlet redogör vi för vårt resultat från observationer och intervjuer. Femte kapitlet 

innehåller en diskussion kring vår metod och vårt resultat. I det sjätte och sista 

kapitlet avslutas vår uppsats i en sammanfattande reflektion. 
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2 Bakgrund 
 
Vi kommer under följande rubriker att redogöra för Kiwimetoden, men även beröra 

andra läsinlärningsmetoder samt skillnaden mellan analytiska och syntetiska 

metoder. Inledningsvis vill vi förklara ett par begrepp som används i vår uppsats. 

2.1 Syntetiska och analytiska metoder 
 

När det gäller olika läsinlärningsmetoder har det länge pågått en diskussion kring 

huruvida läraren ska introducera skriftspråket med utgångspunkt i språkets delar 

eller språkets helhet.  

    Metoder med en syntetisk ansats är metoder där man börjar med språkets delar, 

såsom bokstäver, språkljud och stavelser. Dessa delar förs senare ihop till helheter 

såsom ord och meningar. Då vissa bokstävers ljud är likartade tas dessa inte upp efter 

varandra i undervisningen. Bokstäver med liknande ljud är exempelvis y och u. Det 

finns även bokstäver som utseendemässigt är lika såsom a, å och ä. Dessa bokstäver 

lärs ej heller ut efter varandra. När eleverna väl lärt sig bokstäverna och deras ljud 

börjar själva hopsättningen av olika ljud till ord (Längsjö & Nilsson, 2005:54–55). 

     Analytiska metoder börjar med helheter, exempelvis ord eller berättelser, som 

senare delas i delar såsom ord, ljud och bokstavsbeteckningar. Det handlar inom 

analytiska metoder ofta om att använda sig av talspråket och att lära sig lyssna efter 

olika ljud (Längsjö & Nilsson, 2005:59). 

    Det svåra med att särskilja syntetiska och analytiska metoder är att veta var 

gränsen för del respektive helhet går. Två utåt sett olika läsinlärningsmetoder kan 

båda förespråka en kombination av syntetisk och analytiskt arbetssätt. Det som kan 

skilja dem åt är hur de ser på begreppen delar och helheter (Längsjö & Nilsson, 

2005:61). Ett ord ur en mening kan ses som en del av en mening. Ett ord kan även ses 

som en helhet då ordet går att dela upp i olika ljud (Längsjö & Nilsson, 2005:123). 

2.2 Kiwimetoden 
  
Under 1970-talet på Nya Zeeland började en man vid namn Don Holdaway fundera 

kring varför en del barn kunde läsa när de började skolan. Det han kunde se var att 

dessa barn hade fått berättelser lästa för sig som de tyckte mycket om. Barnen hade 

också fått se bilderna i böckerna och hur texterna var utformade. Holdaway menade 
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då att om detta fungerade i hemmen så varför inte i skolan? Det var vid detta tillfälle 

han kom på idéen att göra om elevernas favoritberättelser till stora böcker. På det 

viset kunde hela klassen se både bilder och texter under högläsningen (Längsjö & 

Nilsson, 2005:90–91). Dessa storböcker kom sedan att bli en viktig del av 

Kiwimetoden. 

     Kiwimetoden är en analytisk metod som är uppdelad i olika steg. Kiwimetodens 

idé handlar om att rikta in sig på hur barnen lär sig och att få de att hjälpa sig själv. 

Vad barnen redan kan är utgångspunkten och det är från denna kunskap de ska gå 

vidare. Det är viktigt att det som barnen ska läsa är intressant för dem. Tycker de om 

böckernas innehåll lyfts läslusten och självförtroendet växer. Det ska finnas en 

mening med att läsa böcker för att barnen ska känna motivation för att fortsätta läsa 

böcker. Om de får och vågar prova olika texter uppnås ett av Kiwimetodens mål: att 

bli en självständig läsare (Alleklev & Lindvall, 2000:13). Att tillgång finns på material 

som känns intressant för eleven är en förutsättning för att eleverna ska utveckla sin 

läslust. Bokens ämne kan vara viktigare än svårighetsgraden då elever med ett stort 

intresse för en bok kan uppleva läsningen som lustfylld trots en hög svårighetsgrad. 

(Frykholm, 2007:105)   

    En ledstjärna inom Kiwimetoden är Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Denna teori grundar sig på att barnet befinner sig på en viss 

kunskapsnivå men kan nå vidare till nästa nivå om han eller hon får stöd (Längsjö & 

Nilsson, 2005:91).  Med hjälp och stöd från läraren kan barnen således ta sig längre i 

sin kunskapsutveckling (Körling, 2007:29). Om barnet istället skulle få kämpa på 

egen hand skulle det ta längre tid att nå nästa nivå (Längsjö & Nilsson, 2005:91).  

    Materialet som hör till Kiwimetoden består bl.a. av storböcker med tillhörande 

lillböcker. En storbok är en större version av lillböckerna, med stora tydliga bilder 

och stor text.  Storboken använder läraren vid gemensam läsning och lillböckerna 

innehåller samma berättelse som storboken. Lillböckerna finns i olika 

svårighetsgrader för att kunna anpassas efter elevernas kunskapsnivå (Ahlén, 

2005:33). Ejeman och Molloy (1997:46) menar att det är viktigt att barnen får möta 

texter på rätt svårighetsnivå så att de får uppleva att läsning är lustfyllt och stärka 

tilltron till sin förmåga.  

    Kiwimetodens böcker är indelade i fyra steg där svårighetsgraden ökar. Stegen är 

Klara, Färdiga, Gå (2003) och Kapitelböcker (2008). Kapitelböckerna har högsta 

svårighetsgrad och dessa läser eleverna på egen hand. Det finns även ett skrivkort 

kopplat till varje kapitelbok. På dessa kort finns fem frågor som eleven skriftligt ska 
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svara på. Detta gör att skrivövningar kommer in i undervisningen Förutom 

skrivkorten finns ytterligare material där eleverna får öva sin skrivning, Kiwi ABC 

(Blank & Kindström, 2005), Kiwi läs och förstå (Bross, 2006) och Det ringer in! – en 

stor bok om alfabetet (Krapu & Nygård Holgersson, 2004). 

   Det finns fyra huvuddelar som är grunden för Kiwimetoden: 

 

 Gemensam läsning 

 Vägledd läsning 

 Självständig läsning 

 Högläsning 

 

Ovanstående fyra delar omges av samtal och skrivning (Körling, 2006:121). 

    Den gemensamma läsningen, som sker i helklass, börjar med att eleverna 

tillsammans med läraren gör en ”bildpromenad” utifrån storboken. Storboken har 

förutom stora och tydliga bilder en stor text. Eleverna får försöka bilda sig en 

uppfattning om vad boken handlar om genom att titta på bilderna. Detta ger ett bra 

samtal där olika ord som kan vara nya för barnen diskuteras (Körling, 2006:139). 

   Den vägledda undervisningen sker i mindre grupper. Läraren har valt ut en grupp 

elever som ligger på samma kunskapsnivå eller som har liknande intressen. 

Läsningen inleds sedan med att skapa en förförståelse för boken utifrån dess bilder. 

Denna ”bildpromenad” görs en sida i taget och när detta är gjort får eleverna läsa 

högt individuellt eller gemensamt. Diskussion kring varje mening sker och läraren 

utmanar eleverna med olika frågor (Körling, 2006:175–177). 

    Den självständiga läsningen handlar, som det låter, om att eleverna arbetar 

självständigt. De får välja bok själva, vilken takt de vill läsa i och när de vill göra ett 

litet uppehåll i läsningen. Även om eleverna läser tyst så innebär inte detta att 

eleverna ska vara helt tysta. En del elever kan läsa för varandra medan andra elever 

diskuterar en boks innehåll (Körling, 2006:183). 

    Den sista delen i Kiwimetoden är högläsningen. Högläsningen ger alla möjlighet att 

få uppleva en berättelse även de som inte lärt sig läsa. Barnen får använda sin egen 

fantasi och skapa inre bilder till texten (Körling, 2006:201). 

    En person som är kritisk mot användandet av enbart analytiska metoder, på 

engelska whole language, är John Hattie. Hattie, en utbildningsforskare från 

Auckland University, har forskat under 15 år kring läsinlärning. I Hatties bok ”Visible 

learning” (2009:140) menar han att det bästa är om man kombinerar flera 
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läsmetoder. Under sin forskning kom Hattie fram till att: ”The least effective methods 

are whole language, sentence combining, and assuming that students will learn 

vocabulary incidentally when reading.” (Hattie, 2009:140) Vidare så säger Hattie:”A 

teacher using a combination of vocabulary, phonics, and comprehension methods 

will be much more effective than either a phonics or a whole language 

teacher.”(Hattie, 2009:140) Med detta menar Hattie att helordsmetoden är en av de 

minst effektiva läsinlärningsmetoderna. Vidare säger Hattie att en lärare som 

kombinerar ljudmetod med ordförråd och förståelse är mycket mer effektiv än en 

lärare som bara använder ljudmetoden eller helordsmetoden. 

    Frykholm (2007:103) skriver också om att det är bra att blanda flera metoder i 

läsundervisningen: 

Även om inlärning av språkljud, skrivtecken och avkodning kan ses som enskilda färdigheter som 
kan tränas separat, så visar en relativt enstämmig forskning att inlärningen blir mer verkningsfull 
om de färdigheter som ska läras in är integrerade i meningsfulla helheter. Det är också viktigt att 
inlärningen sker i ett funktionellt sammanhang, så att man förstår att man lär sig att läsa för att 
uppleva något, för att förstå något eller för att få veta något… (Frykholm, 2007, s 103) 

               

2.3 Läroplanen och Kiwimetoden  
 

Enligt Läroplanen för grundskolan, Lgr-11, ska undervisningen i skolan ”anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov.”(Lgr-11, 2011:8) Kiwimetodens material är 

uppdelat i olika svårighetsnivåer som enligt vår uppfattning ger möjlighet att uppnå 

detta. 

    Ett av målen i läroplanen som skolan har gentemot eleven är att eleven efter 

skolåren ”kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

och känna tillit till sin egen förmåga,” (Lgr-11, 2011:13). Kiwimetodens material finns 

i syftet att elever ska arbeta både självständigt och parvis.  

    Läraren ska finnas där för att hjälpa eleven i sin proximala utvecklingszon (se 

avsnitt 2.2) vilket vi uppfattar kan ingå i en av läroplanens riktlinjer. Där nämns att 

läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,” 

(Lgr-11, 2011:14). 

    Följande längre citat ur läroplanen för grundskolan anser vi också ligga i närheten 

av vad Kiwimetoden står för. Läraren ska enligt Lgr-11: 

    organisera och genomföra arbetet så att eleven  
     – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla             
         hela sin förmåga,  
     – upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  
     – får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling,  
     – successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,  
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     (Lgr-11, 2011:11) 

 

2.4 Andra läsinlärningsmetoder i Sverige 

2.4.1 LTG – läsning på talets grund 
 

Läsning på talets grund, eller LTG som denna metod förkortas, utgår från elevernas 

egna ord och berättelser. Personen bakom metoden är Ulrika Leimar som 1968 fick 

ett uppdrag som bestod i att lämna förslag till en försöksverksamhet. Leimar hade 

arbetat i tolv år som lärare och hade ett tag funderat kring vilka negativa sidor det 

fanns i den vanliga ljudinlärningen gällande läsinlärning (Leimar, 1974:9).        

    Leimars idé var att elevernas egna erfarenheter ska utgöra det som ska läsas vilket 

gör att eleverna känner sig mer delaktiga och intresserade. Talet blir en grund för 

läsningen och eleverna får utbyta och diskutera sina erfarenheter. Barnet får således 

själv, utifrån sin egen kunskapsnivå, välja ut sitt bidrag till den gemensamma 

berättelsen.  

    Eleverna får även se skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Liberg (2008:26–

29) anser att samtalet är viktigt för att visa på likheter och olikheter mellan det för 

eleverna kända talspråket och det okända skriftspråket.  

   

Sammantaget består LTG av fem faser: 

 

1 Samtalsfasen – samtal mellan elever och lärare kring något gemensamt 

2 Dikteringsfasen – läraren skriver det eleverna vill berätta och ljudar samtidigt 

som han eller hon skriver 

3 Laborationsfasen – ljud i utvalda ord ur berättelsen lyssnas ut  

4 Återläsningsfasen – en kopia av berättelsen delas ut till varje elev för individuell 

läsning (stöd av läraren vid behov). De ord som eleven kan läsa på egen hand 

stryks under i texten. 

5 Efterbehandlingsfasen - eleverna arbetar med ”sina” ord. De skriver orden på 

separata kort som placeras i en ordförrådslåda.  

(Leimar, 1974:88–102) 
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Likheter med Kiwimetoden kan man se i att båda metoderna är analytiska. LTG utgår 

från ett samtal och börjar läsningen i hela meningar som sedan bryts ner i mindre 

delar. Skillnaden är vad berättelserna handlar om. Kiwimetoden behandlar färdiga 

böcker och berättelser medan LTG-metoden utgår från barnens meningar och bygger 

en egen berättelse. 

 

2.4.2 Wittingmetoden 
 
Wittingmetoden är en syntetisk metod som går ut på att lära sig bokstäverna och 

deras ljud i en speciell ordning. Detta sker i en symbolpresentation där man börjar 

med vokalerna. Efter vokalerna presenteras konsonanterna. När alla vokaler och 

några konsonanter är inlärda så kan sammanljudning av olika bokstäver börja. Dessa 

sammanljudningar av två eller tre bokstäver skrivs sedan i spalter. Barnens förståelse 

uppkommer då de hör ett ord som de kan relatera till. I debatter där olika metoder 

har diskuterats har Wittingmetoden setts som motsats till LTG-metoden (Längsjö & 

Nilsson, 2005:62–63). Den är i och med det även motsats till Kiwimetoden. 

 

2.4.3 Bornholmsmodellen 
 
Denna modell består av språklekar som i sin tur är uppdelade i fem steg. Den första 

språkleken handlar om att barnen ska lära sig att lyssna efter ljud. Nästa steg är att 

lära barnen vad en mening är och att den består av flera ord. Tredje steget i 

Bornholmsmodellen är att höra första och sista ljudet i ett ord. När detta steg är 

passerat får barnen försöka lyssna till flera ljud i ett ord och senare även ljuda ihop 

egna ord. Sista steget innebär att barnen får lära sig att alla ljud motsvarar en 

bokstav. Barnen kan då med hjälp av detta försöka ljuda sig fram och läsa (Lundberg, 

2007:21–22). Även denna metod skiljer sig från Kiwimetoden då den är syntetisk. 
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3 Metod och material 
 

Vi kommer i det här kapitlet att motivera vårt metodval och presentera vår 

urvalsgrupp samt vilka kriterier urvalet grundar sig på. Därefter kommer respektive 

metod att beskrivas och genomförandet kommer att redovisas. Till sist kommer vi att 

visa hur vi har beaktat forskningsetiska principer, reliabilitet och validitet i vår 

undersökning.  

3.1 Metodval 
 

Vår undersökning är kvalitativ och grundar sig på tre direkta observationer och två 

intervjuer, vilket är två olika tekniker inom kvalitativ metod enligt Holme och 

Solvang (1997:91). Kvalitativ metod innebär att man gör en djupgående studie av 

relativt få informanter, där målet är att undersökningen ska spegla de valda 

informanternas situation och tankar, vilket är fallet med vår undersökning. 

Observationer och intervjuer valdes då vi fann att dessa kompletterade varandra väl 

och bidrog till en god helhetsbild. Stukát (2005:36) menar att metodtriangulering, att 

använda sig av flera olika metoder som får komplettera varandra, ofta bidrar till att 

forskaren får en djupare och mer allsidig bild av det undersökta. Detta var fallet för 

oss då kombinationen av observationer och intervjuer gjorde det möjligt att ta del av 

lärares uppfattningar samt komplettera dessa uppfattningar med egna iakttagelser. 

3.2 Urval 
 

Vi ville utföra våra observationer hos elever som gick i årskurs 1-3 då det främst är 

inom dessa årskurser som Kiwimetoden används. Tre olika grupper har observerats 

vid tre tillfällen. Grupperna hade vid dessa tillfällen vägledd läsning och bestod av 5-7 

elever samt en lärare. Eleverna i grupperna gick i årskurs två och tre i grundskolan. Vi 

valde att observera flera olika grupper för att se om det fanns några skillnader i hur 

Kiwimetoden praktiserades och om detta i så fall påverkade elevernas läslust och 

läsförmåga. Dessutom undervisades de tre grupperna av två olika lärare vilket gjorde 

att vi fick ytterligare en variabel att beakta i vår undersökning.  
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    Informanterna till intervjuerna skulle vara lärare med praktisk erfarenhet av 

Kiwimetoden då det är sannolikt att de i sitt arbete har stött på både positiva och 

negativa aspekter gällande metodens effekter på elevers läslust och läsförmåga. Vi 

ville även att informanterna till intervjuerna skulle arbeta på olika skolor eftersom vi 

befarade att lärare från samma skola kunde ha bildat sig liknande uppfattningar om 

metoden. Då vi genom intervjuerna önskade få fram en variation och bredd i svaren, 

vilket ofta är ett mål för kvalitativa undersökningar (Stukát, 2005:62), var lärare med 

liknande uppfattningar något vi ville undvika. Till intervjuerna utsågs två lärare, som 

i denna uppsats kommer att kallas Anna och Cecilia. Anna är 50 år och har arbetat ca 

30 år som lärare. Cecilia är 35 år gammal och har arbetat som lärare i 10 år. Båda 

dessa lärare har flera års praktisk erfarenhet av Kiwimetoden och arbetar på olika 

skolor uppfyller de våra kriterier för urvalet.  

 

3.3 Observationer 
 
Under våra observationer valdes en öppen och passiv roll (Holme och Solvang 

(1997:113–116). Detta innebar att vi berättade för grupperna som observerades varför 

vi närvarade men vi deltog inte aktivt i situationen. En öppen roll valdes eftersom vi 

observerade elever vi aldrig träffat förr och de förmodligen skulle känna sig väldigt 

obekväma om någon som ej presenterat sig satt med och observerade deras lektion. 

Den passiva rollen valdes för att observationssituationen skulle vara så autentisk som 

möjligt och vi ansåg att samspelet i gruppen hade påverkats betydligt mer om vi hade 

intagit en aktiv roll, vilket bekräftas av Holme och Solvang (1997:115). Löpande 

anteckningar fördes under alla tre observationerna. Efter att samtliga 

observationerna var genomförda analyserades anteckningarna och sammanställdes i 

olika avsnitt som belyser de för- och nackdelar som vi fått bevittna. 

    Till observationerna utarbetades frågor (se bilaga 1) vars syfte var att hålla fokus på 

och rikta vår uppmärksamhet mot företeelser som var relevanta för vår 

frågeställning. De olika frågorna lyder Hur är barnens attityder till läsning? Hur 

tycker barnen att det är att arbeta med Kiwimetoden? Vad i situationen påverkar 

barnens attityder? och På vilket sätt introducerar lärarna läsning genom 

Kiwimetoden? Den första frågans syfte var att se vilka attityder barn som arbetat med 

Kiwimetoden hade till läsning. Den andra frågans syfte var se om barnen verkade 

positiva/negativa till att arbeta med Kiwimetoden vilket i sin tur sannolikt skulle 
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påverka deras läslust och läsförmåga. Den tredje frågans syfte var att rikta fokus mot 

vad som verkade påverka elevernas attityder och på så sätt hitta olika fördelar och 

nackdelar. Den fjärde och sista frågans syfte var att se på vilket sätt eleverna blev 

introducerade för läsning och om vi då kunde se några uppenbara fördelar och 

nackdelar. 

    De tre observationerna pågick var och en i ca 40 minuter och eleverna hade då 

vägledd läsning. Läraren för de två första grupperna, som också är informant i våra 

intervjuer, kommer i denna uppsats att kallas Anna och läraren i den tredje gruppen 

kommer att kallas Bella. 

 

3.4 Intervjuer 
 

Båda intervjuerna var kvalitativa och utgick ifrån samma intervjuguide (se bilaga 2). 

De utfördes dock på lite olika sätt då den ena intervjun utfördes muntligt och den 

andra skriftligt och därför användes också intervjuguiden på olika sätt. I den 

muntliga intervjun med Anna användes den såsom Trost (2005:50) avser att den ska 

användas, som en utgångspunkt där frågornas ordning och formuleringar anpassades 

utifrån informantens svar. Under den andra intervjun användes den istället som ett 

frågeformulär som Cecilia, vår informant i den skriftliga intervjun, fick besvara. 

Frågorna i intervjuguiden utarbetades utifrån Trosts (2005:75–76) tankar om hur bra 

intervjufrågor ska formuleras vilket innebär enkla och raka frågor där negationer, 

krångliga formuleringar samt flera delfrågor i en och samma fråga undviks. 

    Intervjun med Anna skedde på hennes arbetsplats vilket gjorde att hon kände sig 

trygg i miljön, någonting som är viktigt enligt Trost (2005:44). Inspelning av 

intervjun valdes, med Annas godkännande, för att vi ville rikta all vår 

uppmärksamhet mot Annas svar och kunna formulera givande följdfrågor. Vi ville 

även minimera risken att missa viktiga detaljer och ha möjligheten att lyssna på 

intervjun vid analysen.  

    Cecilia besvarade våra frågor via mail. Hon var väl insatt i syftet med vår 

undersökning då vi tidigare haft kontakt både via mail och via telefon.   

    Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades Annas intervju. Därefter 

analyserades de båda intervjuerna och delades in i avsnitt som vi fann lämpliga för att 

tydliggöra resultatet från dessa utifrån vårt syfte.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 
 

Innan observationerna genomfördes såg vi till att alla elever och deras föräldrar fick 

veta vilka vi var och syftet med vår undersökning. Föräldrarna fick möjlighet att 

skriftligt meddela ifall de inte ville att deras barn skulle delta i undersökningen. Även 

lärarna i intervjuerna fick information om vårt syfte och kunde utifrån denna 

information själva ta ställning till om de ville medverka eller inte. Alla uppgifter har 

anonymiserats och lärarnas namn är fingerade. Inte heller några namn på städer eller 

skolor förekommer. Alla som har deltagit i vår undersökning har informerats om att 

materialet enbart kommer att användas i syftet att skriva vår uppsats. På detta sätt 

har vi uppfyllt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som delats in i 

huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

I enlighet med Trost (2005:111–115) anser vi att det är svårt att diskutera reliabilitet i 

samband med kvalitativa undersökningar eftersom intervjuer och observationer sker 

vid specifika tidpunkter och med specifika individer. Denna undersökning grundar 

sig på informanternas tankar och reflektioner vid intervjutillfället. Intervjuer med 

samma informanter vid en annan tidpunkt skulle sannolikt gett ett annat resultat då 

människors tankar och uppfattningar ständigt förändras och utvecklas. Vi har dock 

försökt att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt genom att ställa frågor som 

inte ska missuppfattas (Trost, 2001:61) och dessutom kombinera metoderna 

intervjuer och observationer vilket enligt Stukát (2005:36) ger en bättre helhetsbild. 

Validitet har vi beaktat genom att arbeta fram frågor till intervjuerna som stämmer 

väl överens med vår frågeställning samt rikta vår uppmärksamhet mot sådant som 

känns relevant för vårt syfte under observationerna.  
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4 Resultat 
 

Detta kapitel inleds med avsnittet Observationer. Där redovisas de faktorer som vi i 

sammanställningen av våra observationsanteckningar upptäckte hade betydelse för 

elevernas läslust och läsförmåga. Detta kapitel innehåller även avsnittet Intervjuer. 

Där redovisas vad Anna respektive Cecilia finner vara Kiwimetodens för- och 

nackdelar med avseende på elevers läslust och läsförmåga. 

4.1 Observationer 
 

Under observationerna pågick vägledd läsning i mindre grupper där alla deltagare 

satt tätt runt ett bord så att alla såg varandra. Detaljerna i upplägget för lektionerna 

såg lite olika ut från grupp till grupp, men på det stora hela skedde lektionen på 

samma sätt för alla grupper. Stor vikt lades vid att gå igenom bokens bilder 

(bildpromenad) och utifrån dessa fick eleverna gissa vad som skulle hända i boken 

och därmed stå i texten. Under detta moment täcktes texten över så att elevernas 

fulla fokus låg på bilderna. Eleverna fick under detta moment stort utrymme för att 

diskutera bilderna och koppla dessa till sina egna erfarenheter. Efter bildpromenaden 

fick eleverna chans att läsa texten och kunde då se om deras förutsägelser stämde. De 

fick då varsitt exemplar av en likadan lillbok som läraren haft som visningsexemplar i 

bildpromenaden. I en av grupperna lästes texten i kör och i två grupper fick eleverna 

turas om att läsa högt för varandra till dess att boken var utläst. Efter att dessa 

moment var avklarade fick eleverna i alla grupper läsa boken tyst för sig själva och 

sedan fylla i ett arbetsblad med frågor som hörde till texten. I grupp 1 och 2 var Anna 

lärare och i grupp 3 var Bella lärare.  

4.1.1 Observerade fördelar 

4.1.1.1 Elevernas engagemang 
 
Nästan alla elever visade under alla tre observationerna ett stort engagemang. De var 

med i diskussionerna, visade iver inför att få svara på frågor, kom med många förslag 

till vad texten kunde handla om och berättade om sina egna erfarenheter kopplat till 

bilderna. Det syntes att eleverna uppskattade den vägledda läsningen och tyckte att 

den var rolig. 
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4.1.1.2 Tryggt arbetsklimat 
 
Eleverna fick mycket uppmuntran och positiv feedback när de läste, gissade och 

berättade om sina egna tankar och kom med kommentarer. De visade på ett stort 

självförtroende dels i sin läsning, dels i sitt sätt att våga dela med sig av sina 

erfarenheter och gissningar kring textens innehåll. Klimatet i grupperna var väldigt 

tillåtande och väldigt lite eller ingen energi alls lades på negativa kommentarer. Ett 

exempel på det goda arbetsklimatet var när grupp 1 i slutet av lektionen fick läsa upp 

vad de svarat på sina arbetsblad. Det visade sig att alla hade svarat på olika sätt och 

ur olika synvinklar. Då sa en pojke med en avslappnad självklarhet: ”Alla berättar om 

samma sak men det blir helt olika” vilket visade vilken trygghet eleverna kände i 

gruppen. 

4.1.1.3 Elevens förkunskaper i fokus 
 

Under den vägledda läsningen utgick undervisningen ifrån elevernas förkunskaper 

och erfarenheter. Det eleverna sa togs på allvar och var en viktig del av 

undervisningen. Lärarens roll var främst att rikta elevernas fokus mot sådant som 

skulle belysas samt ställa frågor till eleverna. Exempel på vanligt förekommande 

frågor var: Vad ser du? Vad tror du ska hända? Hur tänkte du då? Hur kan du se det? 

Vi kunde utifrån våra tre observationer se att frågor ställda på ett sådant sätt att inget 

rätt svar fanns, utan det istället var elevens personliga tankar som stod i centrum, var 

positivt för elevernas engagemang.     

4.1.1.4 Skriftspråk i sammanhang 
 

Eleverna fick i den vägledda läsningen möta skriftspråket i ett meningsfullt 

sammanhang. De fick prata om bokens handling utifrån bilderna och även koppla 

handlingen till sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Först efter detta samtal fick de 

möta texten vilket gjorde att de redan hade fått en förståelse för bokens innehåll 

innan deras möte med skriftspråket. När eleverna sedan läste boken stötte de på olika 

fenomen såsom talstreck, utropstecken och kommatecken som de diskuterade utifrån 

sammanhanget i texten men även vad dessa symboler står för generellt. Eleverna fick 

också söka i texten efter sammansatta ord, ord som innehöll korta vokalljud och 

prepositioner. 
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4.1.1.5 Anpassades utifrån eleverna 
 

Även om upplägget av lektionerna i huvudsak var detsamma för alla tre grupperna 

anpassades vissa moment utifrån den specifika gruppen som läraren hade framför 

sig. I en grupp lästes texten direkt efter att bilderna på en sida hade diskuterats 

medan en annan grupp samtalade om alla sidornas bilder innan texten lästes. 

Läraren lät också en grupp genomföra högläsningen i kör medan eleverna i de andra 

grupperna fick läsa en och en. Val av bok hade också anpassats utifrån gruppen då de 

första två grupperna hade en bok och den tredje gruppen hade en annan. Det som 

skilde böckerna åt var svårighetsgrad, ämne och vilka kunskaper de hade som mål att 

utveckla hos eleverna. 

4.1.1.6 Eleverna synliggjordes 
 

Läraren hade en liten grupp elever åt gången, mellan 5 och 7 elever, och varje grupp 

hade 40 minuter vägledd läsning. Detta gjorde att läraren gavs tid att ge varje elev 

uppmärksamhet och uppmuntran samt att hon gavs möjlighet att se hur varje elev låg 

till i sin läsutveckling.  

4.1.2 Observerade nackdelar 

4.1.2.1 Exkludering 
 

I en av grupperna handlade boken om fotboll. De flesta i gruppen var väldigt 

engagerade och eftersom det var många som själva spelade fotboll och hade en 

mängd förkunskaper kunde de ge förslag till vad som hände på bilderna och relatera 

till sina egna erfarenheter. Dock var det en elev i gruppen som inte spelade fotboll och 

inte heller visade på några förkunskaper kring fotboll. Eleven satt tyst hela lektionen 

förutom under läsningen. Vid ett tillfälle fick eleven en fråga av läraren och när 

eleven inte visste svaret på frågan så såg det ut som att läraren snabbt kom på sig och 

sa ungefär ”Just ja, du spelade väl inte fotboll?”. Denna situation visade att vissa 

ämnen kan exkludera vissa elever för att de i jämförelse med resten av eleverna inte 

kan så mycket om bokens ämne. I det här fallet ledde även lärarens bemötande till 

exkludering eftersom eleven inte gavs möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. 
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4.1.2.2 Många förmågor krävdes 
 

Den största delen av varje lektion ägnades inte åt läsning utan åt att samspela, 

diskutera, lyssna, använda fantasin, tolka, koppla till egna erfarenheter och 

reflektera. Det krävdes med andra ord många förmågor för att kunna delta aktivt i 

undervisningen. Även elever som var väldigt duktiga i läsning kunde därför stöta på 

svårigheter när de skulle delta i den vägledda läsningen eftersom de saknade eller var 

svaga i andra förmågor. 

4.1.2.3 Lärarens roll var avgörande 
 

I granskningen av de två olika lärarnas sätt att undervisa kunde vi se att deras 

frågeteknik skilde sig åt. Vi kunde även se att eleverna i deras grupper besvarade 

frågorna samt agerade på olika sätt. Anna ställde under det första passet frågor där 

elevernas åsikter, tankar och erfarenheter var det viktiga. Hon ställde dessutom 

samma frågor till olika elever vilket gjorde att olika svarsalternativ gavs och att 

frågorna belystes ur olika synvinklar. Under detta pass var elevernas engagemang 

stort. Anna använde sig av samma frågeteknik även under det andra passet, dock 

hände det ibland att Anna då ställde ledande frågor såsom ”Visst verkar han glad på 

bilden?” och ibland till och med besvarade sina egna frågor innan eleverna fått 

chansen. Eleverna var mycket engagerade även under detta pass men mångfalden av 

svar blev inte riktigt lika stor då de besvarade Annas ledande frågor med det svar hon 

var antydde var det rätta. I den sista gruppen ställde läraren Bella också hon väldigt 

många bra och öppna frågor som ledde till reflektion. Dock hände det vid flera 

tillfällen att hon ställde frågor som hade ett uppenbart rätt svar. Även i denna grupp 

var mångfalden av svar mindre omfattande och dessutom förekom vid några tillfällen 

negativa kommentarer och rättningar mellan eleverna vilket inte förekommit alls i de 

andra grupperna.  

    Något annat som skilde lärarna åt var deras förmåga att på ett smidigt sätt rikta 

elevernas uppmärksamhet mot de olika skriftspråkliga företeelser som eleverna 

skulle lära sig mer om. Anna var duktig på detta och gjorde det ofta och utan att 

eleverna verkade vara medvetna om att hon hade påverkat deras tankebanor. Hon 

vävde dessutom in detta moment i samtalet kring texten medan Bella oftare använde 

sig av den traditionella tekniken ”läraren frågar – eleven svarar”. 
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4.1.2.4 Materialet utmanade ej alla 
 

Böckerna i den vägledda läsningen hade en relativt låg lästeknisk svårighetsgrad och 

innehöll endast två till tre meningar per sida trots att eleverna gick i årskurs två och 

tre. Då eleverna läste texten högt kunde vi se att texten var på en betydligt lägre nivå 

än vad många av eleverna skulle kunnat läsa.    

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Kiwimetodens fördelar med avseende på elevers läslust 
och läsförmåga 

 
Här redovisas de fördelar som framkom under respektive intervju. 

4.2.1.1 Intervju med Anna  
 

Anna berättade att hon tycker att den största fördelen med Kiwimetoden är att 

eleverna får lära i samspel med varandra, vilket hon tycker stämmer väl överens med 

vad läroplanen förespråkar samt hennes egen pedagogiska grundsyn. Hon upplever 

att metoden på ett bra sätt tar tillvara elevernas tidigare erfarenheter och låter dessa 

bli en del av förförståelsen för texten. Hon tycker även att eleverna får stort 

inflytande över undervisningen och att metoden på så sätt ger upphov till ett 

demokratiskt arbetssätt. Hon känner att hennes lärarroll har blivit tydligare och att 

hon nu undervisar på ett mer medvetet sätt. Anna berättade också att metoden på ett 

naturligt sätt ger henne tid och möjlighet att lyssna på varje elev och att den vägledda 

läsningen i små grupper gör att alla elever får komma till tals. De moment inom 

Kiwimetoden där eleverna får arbeta självständigt tycker Anna är positiva eftersom 

eleverna bland annat får träna på att läsa instruktioner och hantera situationer där de 

inte vet hur eller vad de ska göra. Ytterligare en fördel med Kiwimetoden tycker Anna 

är att den innehåller många moment. Förutom de ovan nämnda momenten 

förklarade Anna att de arbetar mycket med att lyssna, samspela, kommunicera, 

argumentera, hitta budskap, läsa mellan raderna, skriva, göra egna böcker samt att 

de dessutom arbetar med förförståelse, formalia, dokumentation och olika genrer.  

Anna berättade att hon tror att läslusten kommer före läsförmågan och att det är en 

av de stora anledningarna till att hon tycker så bra om Kiwimetoden. Hon menar att 

eleverna får en gemensam upplevelse i lässtunden där förståelsen står i centrum. 

Dessutom betonade Anna att alla elever lär sig att läsa böckerna genom 
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bildpromenaden, diskussionerna och den upprepade läsningen, även om vissa har 

lärt sig den utantill. Detta menar hon får även de svagaste eleverna att känna sig 

duktiga och delaktiga vilket bidrar till en större läslust.  

4.2.1.2 Intervju med Cecilia 
 

Cecilia menar att en av de stora fördelarna med Kiwimetoden är att så många 

moment ingår. Som exempel nämnde hon att man bland annat pratar om olika 

genrer väldigt tidigt, men att också fokus riktas mot författare, illustratör och fotograf 

vilket annars lätt glöms bort. Ytterligare moment som Cecilia anser på ett naturligt 

sätt ingår är ordförståelse, ordbilder (vilka fås genom upprepad läsning) och 

stavning. Bildpromenaden tycker Cecilia är positiv eftersom den väcker en nyfikenhet 

hos barnen samt ger tid till diskussioner vilket leder till att barnen får en förförståelse 

för bokens innehåll. Cecilia uppskattar böckernas mångfald och tror att den är positiv 

för elevernas läslust eftersom det finns böcker för alla, både när det gäller förmåga 

och intresse. Hon menar att mångfalden dessutom är positiv för lärarna eftersom den 

gör det möjligt att gruppera barnen utifrån deras läsförmågor eller intressen. 

Nivågrupperingar tycker Cecilia är bra när det gäller läsning eftersom risken för att 

vissa elever ska tycka att texten är för svår/lätt minskar och även om Kiwimetoden 

utgår ifrån nivågrupperingar så tycker Cecilia inte att konkurrenstänkandet ökar 

bland eleverna. Detta tror hon dels beror på att eleverna inom grupperna ligger på 

samma nivå och dels att de olika grupperna läser olika böcker. Hon menar att detta 

upplägg leder till att eleverna inte ser någon anledning att tävla med varandra.  

4.2.2 Kiwimetodens nackdelar med avseende på elevers läslust 
och läsförmåga 

 
Här redovisas de nackdelar som framkom under respektive intervju. 

4.2.2.1 Intervju med Anna 
 

Under intervjun beskrev Anna att hon efter att ha blivit intresserad av metoden 

övertalade sin rektor att köpa in materialet och att lärarna sedan har gått 

utbildningar och gjort studiebesök för att lära sig mer om Kiwimetoden. Trots detta 

var det svårt att få arbetssättet att sprida sig från f-6 och att ”få med alla på tåget”, 

berättade hon. Hon menar att lärarna på skolan har olika syn på läs- och 

skrivinlärning samt är olika väl insatta i hur metoden fungerar.  



22 
 

    Anna berättade att en nackdel med Kiwimetoden är att lillböckerna ofta har en 

ganska låg svårighetsnivå och därför kan bli tråkiga för de elever som har kommit 

långt i sin läsutveckling, vilket ibland leder till att de blir oengagerade. Hon har också 

märkt att elever som har svårt för samspel kan missgynnas av metoden eftersom 

många moment i Kiwimetoden bygger på just samspel. Ytterligare en nackdel som 

Anna nämnde är att vissa elever kan ha det svårt under det självständiga arbetet. 

Eleverna som har svårt att läsa kan då lätt köra fast och bli frustrerade och 

omotiverade.  

4.2.2.2 Intervju med Cecilia 
 

Cecilia berättade att hon kan finna Kiwimetoden otillräcklig och kompletterar därför 

gärna med exempelvis ren bokstavsinlärning, rim och ramsor och 

läsförståelsematerial. Cecilia har stor erfarenhet av arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter och upplever att dessa barn oftare är hjälpta av en mer renodlad 

syntetisk läsinlärning, som skiljer sig från Kiwimetoden som är en analytisk metod. 

Cecilia beskrev, precis som Anna, att en nackdel med Kiwimetoden är att det kan bli 

tråkigt för elever som har kommit långt i sin läsutveckling då lillböckerna inte 

innehåller så mycket text och vissa moment dessutom innehåller är mycket upprepad 

läsning. Cecilia har märkt att detta kan leda till att de duktiga eleverna slutar läsa 

texten eftersom de redan vet att det står ungefär samma sak på varje sida. En annan 

nackdel som Cecilia kan se är att böckernas ursprungsland är Nya Zeeland och att 

eleverna därför inte alltid har någon erfarenhet av det som berättas i dem. 
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5 Diskussion 
 

I diskussionen kommer vi att resonera kring vilken inverkan vår metod kan ha haft 

på vårt resultat. Vidare diskuteras resultatet utifrån vår frågeställning samt relevant 

forskning.  

5.1 Metoddiskussion  
 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på Kiwimetodens för- och nackdelar 

med avseende på elevers läslust och läsförmåga. För att uppnå syftet valde vi att 

använda oss av observationer och intervjuer, vilket vi anser var ett positivt beslut då 

det har gett oss goda möjligheter att samla in relevanta data. Följande aspekter i 

metoden är dock värda att belysa då de kan ha haft effekt på undersökningens 

reliabilitet och validitet. 

 

 I frågeformuläret som skickades till Cecilia fanns både huvudfrågor och 

följdfrågor med, vilket enligt Trost (2001:90) kan leda till att informanten blir 

styrd i sina tankebanor. Frågorna har dock formulerats på ett sätt som ger gott 

om utrymme för reflektion, vilket gör att vi ändå tror att Cecilias svar speglar 

hennes egna tankar kring Kiwimetoden på ett bra sätt.  

 Undersökningens syfte har hela Kiwimetoden i fokus, emellertid har stor vikt 

lagts vid den vägledda läsningen då det var detta moment som genomfördes 

under observationerna. Vi menar trots detta att undersökningen har god 

validitet då den vägledda läsningen representerar en stor del av Kiwimetoden 

som helhet och intervjuerna dessutom behandlar hela Kiwimetoden. 

 Undersökningen är kvalitativ och reliabilitet är därför svårt att uppnå på 

samma sätt som i en kvantitativ undersökning. Vi har dock försökt säkerställa 

denna genom tydliga frågor och metodtriangulering.  

5.2 Resultatdiskussion 
 

Vi har i vårt resultat visat på en mängd olika fördelar och nackdelar när det gäller 

Kiwimetodens effekter på elevers läslust och läsförmåga. Med våra egna tankar samt 

aktuell forskning som utgångspunkt har vi valt att diskutera vårt resultat utifrån 

aspekter: Elevernas engagemang, Alla elever synliggörs, Kunskaper utvecklas i 
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meningsfulla sammanhang, Kräver en engagerad och kompetent lärare och Passar 

inte alla elever. 

 

5.2.1 Elevernas engagemang 
 
Det första vi slogs av under observationerna var engagemanget hos eleverna. Vi tror 

att detta kan bero på att eleverna fick möta texten under lättsamma former där inga 

krav på rätta svar fanns. Det som istället ansågs värdefullt och stod i centrum var 

elevernas tankar om texten och deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Texten 

kopplades till elevernas erfarenhetsvärld vilket vi tror var en stor anledning till att 

mötet mellan eleverna och skriftspråket, dvs texten, blev ett trevligt möte. Att sådana 

här samtal kring texter är ett betydelsefullt moment inom Kiwimetoden tror vi har en 

mycket positiv inverkan på elevernas läslust och läsförmåga. Detta bekräftas också av 

många forskare som anser att ett samtal där eleverna får utveckla en förförståelse för 

texten utifrån sina erfarenheter är otroligt viktigt för att elevernas läsning ska 

underlättas och bli givande. Körling (2006:27–29) är en av dessa och hon skriver att 

samtalet utgör en länk mellan vårt inre ofullständiga språk och det nedskrivna 

fullkomliga språket. Hon menar att eleven genom samtalet får sätta ord på sina 

tankar och därmed blir medveten om sin egen förförståelse. Utifrån förförståelsen 

kan eleven sedan möta texten och tillgodogöra sig nya kunskaper. Hon skriver 

dessutom att detta arbetssätt leder till inkludering och delaktighet eftersom alla får 

delta utifrån sina förutsättningar. 

 

5.2.2  Alla elever synliggörs 
 
I vår intervju med Anna framkom att hon tycker att en stor fördel med Kiwimetoden 

är att den ger henne möjlighet att lyssna på varje elev samt att arbetet i de små 

grupperna gör att alla elever får komma till tals. I Lyckas med läsning (2001:11) 

beskrivs att lärarens ansvar är att ta reda på vad eleverna redan kan och utifrån detta 

visa hur eleven kan komma vidare i sin kunskapsutveckling. För att kunna göra detta 

menar vi att det är väsentligt att läraren ges tid till att lyssna på var och en av sina 

elever, vilket dessutom måste vara en ofta förekommande aktivitet då eleverna hela 

tiden utvecklas och behöver nya utmaningar. Körlings tankar (2006:32, 164) 

förstärker vårt resonemang då hon menar att vägledd undervisning i små grupper gör 

det möjligt att individualisera då läraren med ett litet antal elever framför sig kan 



25 
 

koncentrera sig på att ge varje elev individanpassade utmaningar (s 32). Hon menar 

dessutom att elevers förmågor förstärks i den lilla gruppen och att även blyga och 

svaga elever kan ta plats och får bättre förutsättningar att utvecklas (s 164). Av 

ovanstående anledningar tycker vi, precis som Anna, att det kontinuerliga arbetet i de 

små grupperna är en av Kiwimetodens stora fördelar då det ger förutsättningar att 

utmana varje elev där han eller hon befinner sig. Att eleverna får möta väl avvägda 

utmaningar i förhållande till sina förkunskaper tror vi är en avgörande faktor i 

utvecklingen av både läslusten och läsförmågan.  

 

5.2.3 Kunskaper utvecklas i meningsfulla sammanhang 
 
Kiwimetoden är som vi tidigare berättat en analytisk metod som startar i en helhet 

och sedan går över i en analys av delarna. Detta tror vi framförallt är positivt för 

elevernas läslust eftersom det är förståelsen för innehållet som prioriteras och 

eleverna därför tidigt i sin läsinlärning upptäcker värdet av att läsa. Att barn får läsa 

meningsfulla texter ser Smith (2000:157) som en förutsättning för läsinlärningen. 

Han menar att syntetiska metoder försvårar läsinlärningen eftersom läsningen inte 

blir meningsfull för barnen och de då inte ser något värde i den.  

    Vi tycker att Kiwimetoden utvecklar väldigt många förmågor som idag är viktiga för 

att kunna delta aktivt vårt demokratiska samhälle. Dessutom utvecklas dessa 

förmågor i ett sammanhang som är meningsfullt för eleverna vilket vi tror fördjupar 

det direkta lärandet (se citat från Frykholm, 2007:103, sid 9) samt bidrar till det 

livslånga lärandet. I vårt resultat framkommer att eleverna bland annat får möta olika 

genrer, reflektera kring texter, lära sig läsa mellan raderna och hitta budskap. Båda 

våra informanter betonar dessutom att de uppskattar att Kiwimetoden innehåller så 

många moment. Körling skriver såhär om Kiwimetoden möjligheter att utveckla 

skriftspråkliga kunskaper:  

Lärarens medvetna hållning till text gör att texten blir tillgänglig och bearbetad av eleverna. Alla 

språkliga aspekter berörs, hur vi läser, hur vi skriver, hur vi uttalar, hur vi förstår, hur vi kan 

använda modeller för att lära oss, hur grammatiken ser ut, vilka tecken som finns och varför de 

finns just där, hur layouten ser ut och varför den ser ut som den gör, vilka strategier vi kan 

använda oss av för att fördjupa förståelsen, hur man indelar text i genrer, varför man gör det… 

Kort sagt – hur vi gör det främmande mindre främmande och hur vi gör det vi redan kan till en 

utvecklande möjlighet. (Körling, 2006:122) 
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Ytterligare en viktig förmåga vi anser att Kiwimetoden utvecklar är den förmåga som 

Liberg (2007:26–29) kallar för textrörlighet. Denna innebär att eleverna kan 

förutsäga vad som ska komma i texten (framåtriktad textrörlighet), se samband 

mellan det de läser nu och det de läst tidigare för att uppnå en djupare förståelse 

(bakåtriktad textrörlighet) samt koppla ihop text med tidigare erfarenheter 

(utåtriktad textrörlighet). Detta är enligt Liberg en viktig del i läsförmågan som gör 

det möjligt för eleverna att använda läsning för att tillägna sig nya kunskaper, vilket 

vi menar är absolut nödvändigt både i skolvärlden och i livet. 

 

5.2.4 Kräver engagerad och kompetent lärare 
 
Vi har i forskningsbakgrunden skrivit om John Hattie (2009:140) som menar att 

analytisk metod är bland de minst effektiva sätten att lära elever läsa. (se avsnitt 2.3). 

Vi förhåller oss dock kritiska till att Hatties uttalande skulle gälla Kiwimetoden, trots 

att det är en analytisk metod. Detta beror på att även om Kiwimetoden har sin 

utgångspunkt i helheten och därför är en analytisk metod, lägger den stor vikt vid att 

utveckla elevernas fonetiska medvetenhet, ordförråd och läsförståelse (Lyckas med 

läsning, 2001), vilket Hattie beskriver som effektivt vid läsinlärning. 

    En slutsats vi drar av vårt resultat är dock att läraren måste ha en kunskapssyn och 

ett förhållningssätt som går hand i hand med metoden för att kännas ”ärlig” i sin 

undervisning, samt att läraren måste ha ett medvetet tillvägagångssätt och en 

utvecklad frågeteknik för att ge varje individ möjlighet att utveckla de kunskaper och 

förmågor som finns i elevens proximala utvecklingszon.  

 

5.2.5 Passar inte alla elever 
 
Både Anna och Cecilia påpekade att de inte tycker att Kiwimaterialet utmanar de 

elever som kommit långt i sin läsutveckling. Vi anser att detta är en stor nackdel då 

vi, precis som Smith (2000:124), tror att för enkla texter kan leda till att goda läsare 

stannar av i sin läsutveckling eller tappar sin läslust. Cecilia upplever dessutom barn i 

läs- och skrivsvårigheter oftare är hjälpta av syntetiska metoder och Anna finner 

Kiwimetoden mindre lämplig för barn med samspelssvårigheter. Anna och Cecilia 

upplever alltså att Kiwimetoden inte passar alla barn, vilket vi tror stämmer. Vi anser 

till och med att det vore ganska underligt om Kiwimetoden passade alla barn prefekt. 
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Barn lär på olika sätt, vilket gör det högst osannolikt att Kiwimetoden skulle vara den 

optimala metoden för alla barn. Vi tror att Kiwimetoden kan vara utmärkt bland 

annat för de elever som har kort tålamod och måste få uppleva syftet med sin 

läsinlärning omgående för att inte tappa motivationen. Vi tror däremot inte att det är 

en bra metod för elever som behöver en tydlig struktur där svårighetsgraden ökar 

stegvis i en förbestämd och tillrättalagd ordning. För dessa elever tror vi att en 

syntetisk metod passar bättre. Ejeman och Molloy (1997:5) bekräftar våra tankar om 

elevers behov av olika metoder då de i en sammanställning av flera undersökningar 

har dragit slutsatsen att ett kännetecken för skickliga lärare är att de blandar 

läsinlärningsmetoder utifrån elevernas behov. 
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6 Avslutning  
 
En slutsats vi drar av vårt resultat är att även om Kiwimetoden är en effektiv 

läsinlärningsmetod i många avseende så är det inte en metod som passar alla elever. 

Det finns helt enkelt inget ”One size fits all” eller i det här fallet ”One method fits all”. 

För att ge varje elev möjlighet till optimalt lärande måste läraren anpassa 

undervisningen till varje elev. Det finns inga genvägar. Med detta sagt vill vi dock 

poängtera att vi i denna undersökning fått en övervägande positiv bild av 

Kiwimetodens inverkan på elevers läslust och läsförmåga. Vi har upplevt metoden ger 

eleverna goda möjligheter att lära in mängder av förmågor, strategier och kunskaper i 

meningsfulla sammanhang och det har dessutom varit svårt att inte bli smittad av 

elevernas glädje och engagemang. Vi vill därför avslutningsvis säga att vi tror att det 

här är en metod som kommer att ge många elever en lärorik och lustfylld 

läsinlärningsperiod. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till observationer 
 

 Hur är barnens attityder till läsning? 

 Hur tycker barnen att det är att arbeta med kiwimetoden? 

 Vad i situationen påverkar barnens attityder?  

 På vilket sätt introducerar lärarna läsning genom Kiwimetoden? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till lärarintervjuerna 
 

1. Av vilka anledningar har du valt att arbeta med kiwi? 

2. Vilka moment i kiwimetoden använder du? (Följdfråga: Hur kommer det sig att du 

har valt just dessa?) 

3. Vilka moment i kiwimetoden har du valt bort? (Följdfråga: Hur kommer det sig att du 

har valt bort just dessa?) 

4. Tycker du att kiwimetoden är en komplett läsinlärningsmetod? (Följdfrågor: Hur 

kommer det sig? Kompletterar du med annat? I så fall med vad och av vilka 

anledningar?) 

5. Hur anser du att kiwimetoden passar för olika elever med olika behov? 

6. Hur anser du att självständigt arbete påverkar elevernas:  

        A. läslust?                B. läsförmåga? 

7. Hur anser du att nivågrupperingar påverkar elevernas:      

A. läslust?                 B. läsförmåga? 

8. Vad har kiwimetoden för fördelar med avseende på elevernas läslust? 

9. Vad har kiwimetoden för nackdelar med avseende på elevernas läslust? 

10. Vad har kiwimetoden för fördelar med avseende på elevernas läsförmåga? 

11. Vad har kiwimetoden för nackdelar med avseende på elevernas läsförmåga? 

 
 
 
 


