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 Därför väljer vi ”Kiwi” 
 

Om några lärares val av ”hela språkets metod” – 
”Kiwimetoden” 

Cecilia Karlsson och Helene Öquist 

Sammanfattning 
Whole language eller Kiwimetoden som den kallas i Sverige är huvudsakligen en läs- 
och skrivinlärningsmetod med ursprung från Nya Zeeland. Dess syn på läsinlärningen 
är att den bör ske utifrån språket som helhet på ett naturligt sätt, såsom barn lär sig att 
tala sitt modersmål. I Sverige är används metoden oftast tillsammans med ett 
kommersiellt och utarbetat material som heter ”kiwi” eller ”Stjärnsvenska”. 

Syftet med studien var att identifiera nyckelfaktorer som ligger till grund varför några 
pedagoger väljer kiwimetoden i sin undervisning. Vi ville kartlägga några lärares 
resonemang kring sitt metodval.  Det är en kvalitativ studie där vi har intervjuat 
pedagoger med varierande lång och bred erfarenhet som använder sig av kiwimetoden 
och / eller kiwimaterialet i sin undervisning i år 1 till 3. Lärarna har fått berätta varför 
och hur de använder sig av Kiwimetoden / kiwimaterialet i sin undervisning.  

Studiens analys visar fyra nyckelfaktorer till varför pedagogerna valde att börja med 
Kiwimetoden och varför de väljer att fortsätta med Kiwimetoden: Det färdiga 
materialet, metodiken, kollegor och missnöje med tidigare arbetssätt. Nyckelfaktorn 
som väger tyngst är materialet/läromedlet som vi uppfattar som oumbärligt i utövandet 
av Kiwimetoden. Pedagogerna ansåg att materialet är heltäckande, roligt, lustfyllt, 
individanpassat, inkluderande, genomtänkt och genererar bra resultat och 
självförtroende hos barnen.  

Pedagogerna ansåg att helhetsinlärning ger bra resultat i läsinlärning men att de alla 
hade kompletterande metoder att angripa läsinlärningen också från det skrivna språkets 
delar – ljudinlärning. Resultatet säger oss att pedagogernas val av metod föll sig 
naturligt efter deras erfarenhets `tysta kunskap´ men att det förutsätts att det finns ett 
gott samarbete med kollegor och att de har det färdiga materialet. 

Nyckelord 
Kiwimetoden, Whole Language, läs- och skrivinlärning,  praxis 

 

 
 
 
 
 

 

 



Abstract 
The Whole language program is in Sweden generally referred to as “Kiwimetoden” - 
“the Kiwi program” (author’s direct translation) partly due to the fact that the Whole 
language program originates from New Zealand.  Whole language is basically a literacy 
program and approaches literacy from a holistic point of view. Children learning to read 
and write should do so in the same natural way children learn to speak their native 
language which is in the context of authentic language as a whole. In Sweden the 
program is generally practiced together with a commercial and pre-organised material 
called “kiwi” or “Stjärnsvenska”. The material is basically made up of small- and big 
book- fiction and fact books organised to meet several different levels of literacy 
proficiency and interests. 

The purpose of this study was to identify some key factors that base the choice of the 
Kiwi program in the classroom. The informants of the study were four teachers with 
varied experience who practice the Kiwi program along with (or only uses) the pre-
organised material. Through interviews the teachers informed about reasons behind 
their use of the Kiwi program and how they practice it. 

The study analyses four key factors to why the teachers chose “the Kiwi program” to 
begin with and why they choose to continue practicing the program which are:  the pre-
organised material, the methods within the program, colleagues and dissatisfaction with 
previous practice.  The main key factor was the use of the materials.   

Our conclusion is that the materials are indispensable and essential for the teachers in 
the study regarding the practice of the Kiwi program.  The teachers considered the 
materials to be all-purposed, fun, individualised, well thought through and able to 
include children with special needs (as well as children with Swedish as a second 
language), generating good academic results, reading pleasure and self confidence for 
the children.  Even though the teachers thought that holistic whole language teaching 
generates good results in literacy, they all had complimentary teaching approaches 
towards literacy in analyzing letters and sounds.  

Conclusively, the study finds that the teachers’ choice of the Kiwi program naturally 
comply with their previous experience and tacit knowledge of teaching literacy.  
However, the Kiwi program is utterly dependent on good co-operation with teacher 
colleagues and the use of the pre-organised materials.                                                                                  

 

Key words:  

Whole language, literacy, teaching methods, Tacit knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

Julia 7 år, kommer stolt hem med veckans läsläxa – en kiwibok om en ödla. Hon vill 

läsa boken med sin mamma.  Ironiskt och sorgligt nog, ”hinner” inte hennes mamma 

med det just då eftersom hon är helt upptagen med att skriva i en C-uppsats om Kiwi-

metoden.  Julia sätter sig och läser för sin lillebror som storögt följer med utvecklingen 

i boken. Mamman ser på sin dotter som om hon bevittnar en uppenbarelse på samma 

sätt hon förut bevittnat olika milstolpar i barnens utveckling. Men det här är riktigt 

stort.  Hon bevittnar sin dotter i en ny dimension - som läsare. På egna stapplande steg 

utforskar hon själv en värld i texten och hon utvecklar en värld inom sig. Julia är stolt 

och road. Mamman är fascinerad. 

Vi vill tacka våra älskade: Niklas, Per, Tuva, Ida, Julia och William.  Vi har under 

skrivandets gång drabbats av sjukdomar, allvarlig sömnbrist och mögelangripet hus.  

Familjen håller oss nere på jorden och tar oss upp på rosa moln. Tack för allt hårt 

arbete, glädje och förståelse. 

Vi vill tacka vår handledare Mimmi Waermö som med mycket värme och stort 

engagemang visat vägen med hela handen när vi varit vilse. Hon har visat prov på 

profession. 

Framförallt tackar vi varandra för alla uppoffringar!

 

 



 

 

Inledning 

Bakgrund till syfte och frågeställning 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi träffat lärarutbildare och lärare ute på fältet 

som har uttryckt vikten av det sunda förnuftet i yrkesutövningen.  Vi har funderat lite 

kring deras mening av sunt förnuft.  Grundar sig kanske sunt förnuft på en samlad pott 

av erfarenhet och personliga värderingar? Eller är det lärandeteorier, pedagogik och 

metoder som vuxit sig in i ryggmärgen och blivit sin egen praktiserade teori 

tillsammans med erfarenhet? (Claesson 2000). Enligt Lauvås och Handal (2001) är det 

alltihop tillsammans som utgör det sunda förnuftet eller praxis som de kallar det. Vi vill 

framhålla den del av det s.k. sunda förnuftet som baseras på ett förhållningssätt man har 

till lärandeteorier, pedagogik och metoder – det som utmärker examinerade lärare.    

När man efter en genomgången lärarutbildning skall börja utöva sitt yrke, har man 

troligtvis tagit del av och förhållit sig till lärandeteorier som presenterats. Vad ska man 

då göra med dessa teorier i den praktiska verkligheten sedan? Vi vill och vi tycker att 

det är viktigt att synliggöra den verktygslåda av teorier och metoder som verksamma 

lärare antagligen har lagt grunden till under sin lärarutbildning och praktiserat i sitt yrke. 

 Vi menar att det är en verktygslåda med metoder som lärare förhåller sig till och som 

utgör del av en profession. Marie Körling (2006) uttrycker: ”Teori och praktik är en 

lärares utvecklingsarena – inom denna spännvidd vilar lärarens profession” (s.23)   

Vi anser vidare att det inte är metoderna i sig som utgör professionen, utan de synsätt, 

lärandeteorier och syftet/målen bakom metoderna som utgör den, vilket bekräftas av 

Lars-Åke Kernell (2002):  

”det räcker inte (heller) att förstå teorierna i generell bemärkelse, utan den skicklige 

läraren måste också kunna hantera dem tillsammans med intentioner, innehåll, 

organisation och ramar”. (s.91)  

Kernell utvecklar vidare: ”Om vi saknar förmågan att basera vår verksamhet på 

uttryckta syften och fokusera dessa under arbetet, blir undervisningen lätt planlös och 

spretig.” (Kernell 2002:94). Vi anser att metoder och intentioner bakom dessa metoder 
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är viktiga faktorer som profilerar en utbildad lärare och som utmärker yrkets status och 

trovärdighet.   

Vi har valt ut en relativt ny metod ur pedagogers verktygslåda att titta närmare på: läs 

och skrivinlärningsmetoden Kiwimetoden eller Whole Language som den ibland kallas. 

Vi har sett delar av den i praktiken – först i en klass för 6-åringar som hade gemensam 

läsning enligt Whole language i U.S.A  och dels sett utformandet av material till 

metoden, som en lärare i Sverige tillverkade själv till sin kiwi-undervisning.  Under den 

lärarledda undervisningen på Lärarhögskolan har vi kommit i kontakt med 

Kiwimetoden/Whole language i samband med en föreläsning av Marie Körling som fått 

pris som ”årets lärare i svenska 2006”.  

Det som intresserade oss med Kiwimetoden var att den, förutom som 

läsinlärningsmetod, också tydligt verkar omfamna språkets roll i lärandet oavsett ålder 

eller bakgrund på elever. Detta exemplifieras i språk-projektet Listiga Räven smyger 

vidare (Alleklev & Lindvall, 2003), där Whole language tillämpas för barn i en skola i 

multikulturella Rinkeby från år fyra och uppåt (”mellanstadiet”). Läroplanen bekräftar 

vår uppfattning om att språket är nyckeln till lärandet i alla ämnen och att det inte finns 

någon genväg till kunskap utan språket.  

”Språket , i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet.  Med hjälp av 

språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, 

granska kritiskt och värdera.  (Kursplanen för svenska, Lpo 94) 

 Språket är också ”ett kitt mellan alla ämnen”(Körling, 2006:123) 

Kiwimetoden är överförbar till såväl engelska som till matematik, geografi och historia. 

Lärarens medierande roll där text presenteras för eleverna gör det möjligt för eleven att 

tillägna sig, förstå, ställa sig kritisk till, fråga och undra, gissa och tänka” (Körling 

2006:122)   

Vår nyfikenhet kretsar kring de sätt som Kiwimetoden tar sig an skriftligt språk genom 

skön- och facklitteratur.  Nedan följer ett för oss inspirerande exempel hur Whole 

language tar sig i uttryck i en år 1- klass i den mångkulturella stadsdelen Rinkeby som 

deltog i ett läsutvecklingsprojekt ”Listiga räven” 1993-1998.  

”Vi samarbetar med vår fadderklass i år 4.  Då arbetar barnen parvis, en från ettan och en 

från fyran.  Den äldre eleven läser en bok för den yngre som sedan får återberätta boken.  

Därefter ritar de tillsammans en bild och skriver text till den.  En gång i månaden besöker 

vi Rinkeby bibliotek där barnbibliotekarien berättar om 4-5 böcker.  Barnen får vid dessa 
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tillfällen, på ett inspirerande sätt, individuella boktips om nya såväl som gamla böcker av 

varierande svårighetsgrad.  Vid varje sådant bokpratsbesök väljer eleverna ut en bok som 

de dramatiserar och spelar upp vid nästa biblioteksbesök.  Barnen lånar vid besöken på 

biblioteket tre böcker som hemlån, men de lånar också böcker för läsning i klassrummet.  

Böckerna som de läser hemma får de sedan återberätta inför klassen.  De andra barnen 

lyssnar alltid mycket intresserat och en vanlig kommentar brukar vara:”Den boken ska 

jag ha nästa gång!” (Alleklev & Lindvall 2000:14) 

 

Vi tror att vårt alltmer invecklade samhälle utökar kraven på sina medborgares 

kunskaper. Vi tror vidare att det kräver att pedagoger bör uppdatera sin verktygslåda 

med fler och olika sätt att se på kunskap och för att skapa lärande i skolan kring. Vi vill 

härmed öka vår kunskap om hur Kiwimetoden kan stärka vår framtida yrkesutövning 

och öka vår medvetenhet om olika faktorer till val av förhållningssätt och metod. Vi vill 

bli mer medvetna. 

Syfte 
Syftet med studien är att identifiera nyckelfaktorer som ligger till grund varför några 

lärare väljer kiwimetoden i sin undervisning. Vi vill kartlägga lärares medvetenhet kring 

sitt metodval.   

 

Frågeställning 
Varför väljer några lärare kiwimetoden i sin undervisning? 

Teoretisk bakgrund 

Kapitlet redogör för Kiwimetodens bakgrund och olika delar för att skapa en 
gemensam referensram inför kommande redogörelse av studien. som är att ta reda 
på vad som ligger bakom deras val av Kiwimetoden. Kapitlet fortsätter med vidare 
teoretiska begrepp som tillsammans med Kiwimetodens teori och resultatet 
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kommer att analyseras.  Analysen av resultatet kommer att utgå från denna 
förbestämda teoriram. (Bryman, 2001). 

 

 

Bakgrund till Kiwimetoden 
Kiwimetoden som den kallas i Sverige, är i grunden en läs- och skrivinlärningsmetod 

som har sitt ursprung i Nya Zeeland. (Körling 2006).  I Nya Zeeland och även 

internationellt kallas metoden Whole Language - hela språkets metod. Istället för att 

läsinlärningen börjar med språkets delar - att koda av bokstäver med ljud, så utgår 

Whole language från att läsinlärningen bäst sker i sammanhang med språket som helhet. 

Barn lär sig att tala sitt modersmål utifrån helheten och syftet är att kommunicera. Läs 

och skrivinlärningen bör enligt Kiwimetoden också ske på detta ”naturliga” helhetssätt 

och ha kommunikation som sitt syfte. Autentisk text, läslust och läsförståelse är centralt 

och avkodningen sker efterhand. (Goodman, 2005).   

Whole Language utarbetades av professor Marie Clay (1926-2007) och är ett utbrett 

arbetssätt i Nya Zeeland då den ingår i skolväsendets läroplan.  (Brew 1994; Goodman 

2005).  Den Nya Zeeländska läroplanen likställs med den Nya Zeeländska pedagogiken 

där bland annat: ” alla barn skall få utmaningar som motsvarar deras behov och 

utmaningar ”(Ellmin 2000:23).  Begreppet pedagogik är baserad på en eller flera 

kunskapsteorier och förklaras allmänt i Nationalencyklopedin som ”vetande och 

metoder som tillämpas i uppfostran och undervisning. (NE, 2007) Skolor som arbetar 

efter en viss pedagogik har vissa metoder för sin undervisning.   

Nya Zeeländska pedagogiken 
Whole language eller Kiwimetoden ingår den Nya Zeeländska pedagogiken. Andra 

metoder som ingår i Nya Zeelands pedagogik är bl.a. portfoliometoden och det 

individanpassade läsåtgärdsprogrammet Reading Recovery * som har, liksom 

Kiwimetoden, Marie Clay som utformare. (Ellmin, 2000). *(Se beskrivning av Reading 

Recovery senare i kapitlet) 

Andra begrepp i den Nya Zeeländska pedagogiken är att ”lära att lära” och ”livslångt 

lärande”. Ellmin redovisar vidare att ”utgångspunkten är en integrerad syn på 

utveckling och lärande som livslångt.”(Ellmin 2003:3). Den Nya Zeeländska 

pedagogiken/läroplanen bär tydliga spår av Vygotskijs sociokulturella kunskapsteori. 
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(Ellmin, 2000) Härmed skall det också tilläggas att den svenska läroplanen också bär 

tydliga spår av Vygotskij. (Körling, 2006). Vygotskijs sociokulturella kunskapsteori 

kommer att redovisas längre fram i kapitlet. Margit Brew (1994) framhåller tre 

grundvalar som hon anser den Nya Zeeländska pedagogiken vilar på och som hon 

tycker att svenska utbildningsansvariga borde ta till sig:  

1: ”the best teachable moment” – den bästa inlärningspunkten. Brew (1994) redogör att 

barnen i Nya Zeeland börjar skolan på sin femårsdag vilket ökar möjligheten för 

individualiserat arbete. 

2: vikten av modersmålet.  

3: Läromedlen skall anpassas till barnen.   

Hon påpekar vidare att den Nya Zeeländska pedagogiken framhäver att när barnen 

börjar skolan skall leken roll tas på allvar och vara central i undervisningen.  I Sverige 

råder ”fortfarande tesen att ’leka av sig’ innan skolstart, för då minsann börjar 

allvaret.” (Brew, 1994:75). Skoldagarna är mycket längre i Nya Zeeland, men 

lektionerna är kontinuerligt varvade med ”fria aktiviteter” (fritids) istället för att som 

Sverige ha separata block för respektive instans. 

 

Reading Recovery 
Reading Recovery brukar ibland komplettera och kan fungera som en fördjupning av 

Kiwimetoden / Whole language i läsutvecklingen.  En (special)pedagog arbetar med 

varje elev individuellt med läsning i en intensiv period för att säkerställa att alla elever 

har en god läsutveckling.  Utifrån detta gör pedagogen en individuell pedagogisk 

diagnos för de barn hon/han behöver arbeta extra med. Alla barn skall kunna delta i 

skolan med goda förutsättningar. Reading Recovery går kortfattligt ut på att pedagogen 

läser med eleven och leker med skriftspråkets form och innehåll.  Lek med skriftspråket 

och att bygga upp barnets självförtroende med att utgå från det barnet redan kan, är 

central i Reading Recovery.  (Clay, 1993) 

 

Begreppet Kiwimetoden 

Kiwi 
Vi väljer att inom ramen för denna studie huvudsakligen använda namnet 

”Kiwimetoden”, då det troligtvis är den mest utbredda termen för Whole Language i 
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Sverige. Enligt vår slutledning beror det på att Whole Language har förkroppsligats i 

Sverige i form av ett översatt och utarbetat material från Nya Zeeland. Det gavs ut 2001 

och heter just ”Kiwi”.  Läromedlet ges ut av förlaget Bonnier utbildning som även 

håller i fortbildningskurser om ”Kiwimetoden” runt om i landet  

(www.Bonnierutbildning.se, 2007), varav namnets utbredning. Namnet ”kiwi” härleds 

till Nya Zeelands nationalsymbol -  Kiwi-fågeln. I Sverige produceras förutom 

Kiwimaterialet från Bonnier utbildning även ”Stjärnsvenska” från förlaget Liber enligt 

Whole language modellen. (www.liber.se, 2007) Den har för närvarande huvudsakligen 

samma upplägg som Bonniers Kiwi-uppsättning, men böckerna är skrivna av svenska 

barnboksförfattare. 

Metod 
Begreppet metod (som i kiwimetoden) är allmänt ett ”planmässigt tillvägagångssätt för 

att uppnå visst resultat.”. (NE:2007) Det är alltså en samling genomtänkta, planerade 

och organiserade aktiviteter – metodiker - för att uppnå ett ideal som pedagogiken med 

kunskapsteorin bakom sig förespråkar.  

Kiwimetoden och läsning 
Kiwimetoden är framförallt en metod kring läsning. Delkapitlet inleds med 
allmänteoretiska förklaringar kring begreppet läsning vilket kopplas till 
Kiwimetodens syn på läsning.  

Läsning  
Läsningens utveckling går igenom olika stadier enligt Ingvar Lundberg. (Lundberg, 

1989) 

1. Pseudoläsning  
Barnet ”låtsasläser” genom ledrådar från kontexten exempelvis genom illustrationer till 

texten. Barnet läser inte orden, men ”vet ändå vad som ska stå”. (s,185) 

2. Logografisk läsning 
Barnet känner igen ordbilder, vilket betyder att det kan känna igen ett ord på dess 

utseende – kombination av bokstäver. 
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3. Den alfabetiska koden 
Läsaren har lärt sig att se samband mellan bokstav och ljud, kan läsriktningen och kan 

börja stava sig till skrivning. En förutsättning för att läskoden knäcks, är att barnet är 

fonologiskt medveten.  Det innebär att barnet kan urskilja de ljudbärande delarna 

(fonemen) av ett ord.  T.ex. f-i-s-k 

4. Ortografisk läsning  
När ordavkodningen automatiseras, läser man ortografiskt. Det innebär att man 

använder sig av alla de lässtrategier som man hittills lärt sig för att ta sig an det skrivna. 

Man läser av delar och hela ord, ordsekvenser och kodar av vid nya, obekanta 

bokstavskombinationer. 

Kiwimetodens syn på läsning 
Inom Kiwi-metoden / Whole Language filosofin är definitionen för 

läsning:”construction of meaning during a transaction between the reader and the text.  

It is making sense of print.” (Goodman  2005:89).  Läsning är enligt denna definition att 

den skrivna texten och läsaren dessutom tillsammans skapar ett innehåll och mening i 

det skrivna.  Alltså, förutom att kunna koda av en text, måste man kunna dessutom 

koppla in läsförståelse för att det ska räknas som läsning. 

Väg till läsförståelse 
Ingvar Lundberg (1989) hävdar att vägen till läsförståelse är att förstå skriftspråkets 

konventioner.  Skriftspråket ser annorlunda ut jämfört med talspråket och har ett språk 

som ”överskrider den omedelbara situationens gränser, ett dekontextualiserat 

språk.”(s,195) Genom högläsning av böcker för barn, upptäcker barn skriftspråkets 

egenskaper.  Därutöver är det viktigt att samtala kring skriftspråkets form och textens 

semantik (innebörd) för att lättare komma åt läsförståelse. 
 

Genom att tala om vad som står i texten och lägga märke till uttryckssätt kan barnet lära 

sig den viktiga skillnaden mellan vad som sägs och vad som menas.  Därmed kan också 

barnet utveckla en medvetenhet om språket som går långt utöver den ljudmedvetenhet 

som var viktig vid avkodningen.  Nu handlar det om att utveckla ett språk om språket, ett 

metaspråk.  Ett sådant metaspråk är nödvändigt för att man skall kunna förstå mer 

avancerade texter i vår kultur. (Lundberg, 1989:195) 

 

Denna typ av arbetssätt är central i Kiwimetoden. 
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Kiwimetoden som läsinlärningsmetod 
Top-down metod 
Förespråkare till Kiwimetoden, som den amerikanske språkprofessorn Ken Goodman 

(2005) och svenska läraren och författaren Ann-Marie Körling (2006), hävdar att 

läsning bäst uppnås på naturlig väg, det vill säga på samma sätt som vi lär oss att lyssna 

och prata. De menar att läsning ska upplevas njutbart och att den traditionella 

bokstavsundervisningen snarare klyver processen och distraherar från det verkliga i 

läsningen. (Goodman 2005; Körling 2006). De hävdar vidare att läsningen då kan 

komma att bli en svår uppgift och då också svår för eleven att förstå. Vygotskij 

(1934/1999) uttrycker: ” Så snart ljudet upphör att vara betydelsebärande ljud och 

lösrycks från språkets teckenmässiga sida, så förlorar det genast alla de egenskaper 

som utgör det mänskliga språket.” (s.42) Genom att eleverna läser sin favoritbok, sång 

eller dikt upprepade gånger så skall de till slut att knäcka koden av en ren tillfällighet. 

(Alleklev & Lindvall, 2000).  Kiwimetoden är en Top-down metod, där man utgår ifrån 

helheten med läsförståelse för att sedan med hjälp av den utforska delarna – ljuden, 

stavelser och bokstäver: därav namnet ”Whole Language”.  Kiwimetoden är uppbyggd 

på fyra stycken bärande delar: gemensam, vägledd, och självständig läsning samt den 

viktiga högläsningen. Alla dessa vitaliteter omsluts av samtal och skrivande. 

Kiwimetoden som allmän undervisningsmetod 
Anne- Marie Körling är en av Sveriges förespråkare till Kiwimetoden och hon har 

skrivit boken Kiwimetoden (2006). Boken handlar om lärandeprocesser, läsförståelser, 

det vidgande textbegreppet, hur man lär sig, vilka strategier man använder sig av och 

hur lärandet utvecklas och utmanas. Enligt Körling så måste läsandet vara i fokus för 

eleverna i vilket ämne de än utövar. Elever som är duktiga på att läsa och skriva har en 

större möjlighet att utvecklas och lära.  ”Att kunna läsa, skriva, tala och tänka är 

förutsättningen för att gå i skolan med ett gott självförtroende och med rak rygg. (s. 49). 

 

Kiwimetoden är utformad så att metodikerna skall kunna vara tillämpbar i skolans alla 

ämnen, i och med att skriftspråk och muntligt språk är den största delen av 

undervisningen. Enligt Kiwimetoden bekräftar och förstärker gemensam och vägledd 

läsning såväl förståelse som språk. Kiwimetoden är därmed inte bara en 

läsinlärningsmetod, som många har uppfattningen av, utan även som Marie Körling 

 8



 

uttrycker det: en processmetod kring språkets alla uttryck och intryck. (Körling 

2006:268) 

Den proximala utvecklingszonen 
Pedagogens roll är viktig och Kiwimetoden bygger på Vygotskijs teori om att lärandet 

sker i ett nära samspel med en som vet och kan utmana en elevs förförståelse. Detta är 

utvecklande för både pedagog och elev samtidigt som processen bidrar till ett 

ömsesidigt utvecklande – den proximala utvecklingszonen. (Ellmin 1997).  Imsen 

(2006) redogör vidare för Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij har en bestämd uppfattning om att elevernas undervisning ska vara anpassad. 

Det vill säga att undervisningen inte skall ligga på den nivå som eleven redan behärskar 

utan nivån på undervisningen ska ligga lite högre så att eleven får en utmaning. Men 

nivån får inte vara för hög så att eleven inte kan genomföra uppgiften. Den som hjälper 

barnet blir ett slags medierande (Vygotskij 1934,1999) hjälpare som visar, modellar 

eller förklarar för barnet hur något ska göras, och därefter ska barnet kunna hantera 

uppgiften själv. En mediator är ett mellanled eller förbindelselänk. Att försätta eleven i 

lärande är till lärarens uppgift, och för att göra det så måste läraren veta vilken förmåga 

och kapacitet eleven har.  
”Den pedagogiska utmaningen ligger i att använda utvecklingszonen genom att stimulera 

barnet till att arbeta aktivt tillsammans med andra och att hjälpa och stödja barnet på dess 

vinglande väg mot att klara uppgiften på egen hand.” (Imsen 2006: 316).  

Learning by doing - modellande 
 John Dewey var den som ursprungligen utvecklade teorin ” learning by doing”. (Imsen 

2006).  Han menade att det bästa sättet att lära sig något var genom att utföra 

övningarna praktiskt för att i så hög grad som möjligt främja sig från ett traditionellt 

förutfattat inlärningssätt. ”Erfarenhet är ett samspel mellan att göra något och att se 

vad handlingen leder till.” (Imsen 2006: 49). Körling (2006) beskriver modellandet i 

Kiwiundervisning som så att ”läraren i handling utför aktiviteter som eleverna får 

möjlighet att härma, pröva emot och ha som utgångspunkt för att utveckla självständig 

kunskap” (s. 265) Läraren kan inte överföra sin kunskap, utan eleven konstruerar sin 

egen kunskap genom att eleven prövar sig fram. 
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Kiwi-materialet och Kiwimetodens metodik 
I Boken Kiwimetoden (2006) beskriver Anne-Marie Körling de fyra bärande 
metodikerna - gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning samt 
högläsningen. Begreppet metodik handlar om olika metoders sätt för att vinna 
kunskap eller lösa problem.(NE, 2007) Det är här som praktiken kommer in 
genom konkreta arbetssätt -  metodiker utifrån metod. Här kommer en 
beskrivning av de olika delarna samtidigt som det redovisas för de huvudsakliga 
läromedlen inom Kiwimetoden.  

 

Material 

Storboken  
I Kiwimetoden ingår ett viktigt verktyg i läsinlärningen, det är den så kallade 

Storboken. Storboken är en bok i stort format som används i stor grupp där alla 

eleverna får sitta i ring och lyssna och samtidigt ha möjlighet att ta del av bilderna och 

texten i boken i gemensam läsning. Storboken initierades i mitten på 60-talet av Don 

Holdaway, en Nyzeeländsk pedagog. (Nicoll-Hatton, 1992) I en intervju med Nicoll- 

Hatton beskriver Holdaway att han hade undervisat maoriska barn på Nya Zeeland i 

några år och funderade på ett sätt att få dem att ta till sig skriftspråket bättre, då det i 

deras kultur inte förekommer skriftlig tradition.  Att lära sig läsa och skriva var inte 

lustfyllt eller motiverande för dem utan sågs som ett nödvändigt ont.  Han inspirerades 

av godnattsagoläsning med föräldrar och barn och funderade på hur han skulle få den 

lustfyllda läsningen till skolan. Han startade en rörelse – the shared book movement – 

gemensam läsning- där god barnlitteratur förstorades upp så att flera barn samtidigt 

kunde ta del av lässtunden. Texten skulle vara i fokus i ett sammanhang av bilden och 

därmed skulle barnen tillägna sig att hänga med i texten genom olika strategier för 

läsinlärning. Holdaway menade inte att bara skapa mysiga lässtunder i skolan, utan hade 

ett gediget forskningsunderlag till programmet med bl.a. Vygotskij och Deweys 

kunskapsteorier om gemensamt lärande och att lust är nyckeln till lärande.  (Nicoll 

Hatton, 1992; Vygotskij 1934/1999:34).  

”Lillböckerna”  
Självständig läsning och vägledd läsning sker i mindre böcker, s.k. lillböcker. Dessa kan 

ibland vara samma bok som Storboken fast i mindre format. Då läses de tillsammans i 

par eller individuellt eftersom de fått förförståelse. Förförståelse har de fått från den 

gemensamma läsningen genom Storboken eller vägledda läsningen med lillboken.  De 
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mindre böckerna är indelade i flera olika svårighetsgrader och intresseområden och kan 

vara skönlitterära eller facklitterära. Kapitelböcker ingår också i utbudet. Texten utgår 

från att vara enkel, upprepande och ha medveten interaktion med bilderna. Ofta har 

böckerna ett överraskande moment på sista sidan. 

 

De fyra grundläggande metodikerna 

Här beskrivs metodikerna i form av läs och skrivutveckling. Arbetssätten är som 
sagt också tillämpbara i andra ämnen. 

Gemensam läsning 
Här är målet att få en gemensam förförståelse till boken. Läraren inleder 

helundervisningen med den gemensamma läsningen. Pedagogen använder sig utav 

Storboken och iordningställer den gemensamma läsningen genom att ha tänkt ut vilka 

frågor som ska aktiveras, om hur bildspråket ser ut och om det finns några svåra ord i 

texten som behöver förklaras.  Bildpromenaden är Storbokens viktiga ingång. 

”Bilderna ska samtalas om, få ord och underlätta för eleverna att möta och förstå text. 

Bildpromenaden är en effektiv strategi för att skapa förförståelse för texten” (Körling, 

2006:261).  Målet är att eleverna försätts i tänkande och lärande tillsammans med sina 

kamrater när läraren ställer öppna frågor. Det är tillåtet för eleven att avbryta läsningen 

och ställa frågor, diskutera eller om de bara undrar över någonting. Storboken skall ge 

eleverna tillåtelse att hinna tänka självständigt och koppla förförståelsen till den 

undervisning eleven ingår i. Storboken skall därmed bjuda in eleverna till öppet lärande 

i samhörighet med läraren. 

 

Vägledd läsning 
Den vägledda läsningen går ut på att läraren samlar ihop en mindre grupp och sätter sig 

i en ring tillsammans på golvet för att gå igenom den bok och den text som ska 

diskuteras. Läraren anordnar gruppen så att alla elever är på någorlunda samma nivå 

eller ute efter samma intresse. För att få rätt fokus på undervisningen, ställer läraren rätt 

frågor för att väcka förförståelse på det som läraren vill att eleverna ska förstå. Efter 

detta får eleverna varsin bok framför sig. Läraren börjar sedan diskutera bokens 

framsida – (en bildpromenad). Därefter ställer läraren frågor till eleverna vad de tror att 

boken handlar om. Vad är det författaren vill förmedla? Läraren riktar in eleverna i 
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berättelsen och sedan läser eleverna högt tillsammans. Samspelet skall bli bättre 

eftersom den vägledda läsningen består av en liten grupp på 5-6 elever. Detta syftar till 

att elever och lärare får en närmare kontakt med varandra samtidigt som denna 

undervisningsform bryter upp rollerna i klassrummet och ökar elevernas möjlighet till 

samarbete sinsemellan. I en mindre grupp behöver kanske inte den högljudde skrika för 

att få uppmärksamhet och den blyge kan med ett lugnare sinne få möjlighet att uttrycka 

sina synpunkter och åsikter. Mindre grupper ger även läraren större möjlighet att få 

kontroll på vilka kunskaper eleverna besitter. (Körling 2006; Goodman 2005) 

Självständig läsning 
Den självständiga läsningen – bygger på elevens självständighet, då eleven själv väljer 

vad han eller hon vill läsa. Eleven kan diskutera med en klasskamrat om vad det är de 

läser – parläsning. Vid parläsning kan de också läsa varannan mening. Läraren har nu 

möjlighet att ha enskild undervisning med eleverna. Genom att vara nyfiken på vad 

eleverna läser skall de bli uppmuntrade till att fortsätta sin läsning. De får själva 

bestämma hur de vill dokumentera sin läsning och eleverna kanske blir inspirerade av 

läraren att dela med sig av sin läsning till sina klasskamrater. 

Högläsning 
En av de viktigaste delarna i denna läsundervisning är högläsning. Den skapar 

gemenskap och närhet mellan elever och lärare. Lärarens röst beskriver det författaren 

vill ge sina läsare. Detta skapar en kollektiv upplevelse av en bok och de försätts i 

kollektiv koncentration. Högläsningsboken gör så att eleverna skapar sig en egen 

fantasi, en plats åt ”det inre rummet”. Den anmodar eleverna att skapa inre bilder om 

vad det är som händer i boken. (Körling 2006). 

 

Genom dessa fyra bärande delar så kan man få eleverna, från att lära sig läsa till att bli 

kritiska reflekterande läsare. Detta menar Körling är en av skolans viktigaste uppdrag 

oavsett ämne, medan de elever som har svårt med läsandet riskerar att exkluderas i de 

flesta utav skolans ämnen och de kommer även att skapa sig en sämre självbild. 

(Körling 2006).
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Tidigare undersökningar kring Kiwimetoden 
/Whole Language och läsning 
Att titta på Nya Zeeland 
Det har varit populärt sedan 1993 att svenska skolledare och pedagoger åker till Nya 

Zeeland och tittar på den Nya Zeeländska pedagogiken och läsinlärning. (Taube, red. 

Roos 2003) (Brew 1994) Anledningen var att landet har utvecklat skolan och 

pedagogiken med nya metoder och tankesätt som intresserar utbildningsansvariga 

världen över: ”rullande skolstart, ’En skola i Världsklass’, ’natural language learning’ 

för 5, 6, 7-åringar (Whole language), Reading Recovery, portfolio,’ lärlust’, 

’arbetsglädje’, ’flexibilitet’,’ tolerans’, ’respekt – elever som mår bra’” (Brew 1994:11) 

är några av de delar som de vill undersöka närmare. 

Internationella jämförelser i läsning 
Trots att Nya Zeeland ses som ett föregångsland när det gäller skola och läsinlärning, är 

dock inte nyzeeländska tioåringar bättre än svenska tioåringar när det gäller läsning. De 

svenska barnen ligger nämligen på första plats i läsning, enligt PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study [PIRLS], 2001) internationella jämförelse.  Nya 

Zeeland ligger på 13:e plats. En trolig orsak kan vara att vi i Sverige har ett mer 

ljudenligt skriftligt språk än engelskan, där det kanske tar längre tid med avkodningen. 

(Melin & Lange 1989) Däremot ligger Sverige i en negativ trend, då Sverige är det enda 

landet i undersökningen där läsförmågan har sjunkit sedan 1991.  Nya Zeeland har 

närmast oförändrat resultat. Bland 15-åringar ligger Sverige också bra till enligt PISA-

undersökningen 2003– på femte plats (Programme for International Student Assessment 

[PISA] 2003), men Nya Zeeland hade ”signifikant bättre resultat än Sverige” 

(www.skolverket.se; www.pisa.oecd.org). Vidare beskriver resultaten att det är stor 

skillnad i läskunnigheten mellan pojkar och flickor i Sverige. Pojkar läser sämre än 

flickor. Här är det mindre skillnad mellan könen på Nya Zeeland. Skolverket spekulerar 

vidare att den nedåtgående lästrenden i Sverige kan bero på att läsningen bland svenska 

barn har ökad konkurrens från audiovisuella medier som dator och TV. (skolverket, 

2007) 

Phonics eller Whole Language 
Det pågår en debatt i främst U.S.A. om vilken metod som är bäst vid läs och 

skrivutveckling – Phonics, som är en allmän ljudningsmetod eller Whole Language. 
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(Davenport & Jones, 2005; Melin & Lange, 1989). U.S.A. har stagnerat i resultaten i de 

internationella utvärderingarna och frågan om läsmetoder har engagerat Vita Huset. Den 

Amerikanska regeringen har i det senaste lagt federala riktlinjer enligt phonics-

traditionen för att inte riskera att ”högriskbarn” hamnar efter i läskunnigheten. Whole 

language infördes som officiell undervisnings metod i U.S.A. en kort period i början av 

nittiotalet. Tester av åttaåringars läskunnighet visade dock att det inte visade så goda 

läsresultat som när de hade ljudning (phonics) som undervisningsmetod. (Davenport & 

Jones, 2005:6) Goodman (2005) hävdar att detta beror på att lästesten endast mätte 

barnens avkodningförmåga och inte deras läsförståelse. Vidare har det rått blandade 

uppfattningar bland lärare i U.S.A. Det handlar främst om att forskning har kommit 

fram till att Whole language är ganska beroende av stöd från skolledning och är allmänt 

resurs- och tidskrävande av lärare. Det tar tid att leta fram litteratur i bibliotek som är 

nivå och individanpassade åt eleverna och att de var beroende av sina kollegors stöd. 

(Walmsley & Adams 1993). 

 

Kunskapsteori  
Kiwimetoden vilar på kunskapsteorier. Nedan beskrivs de huvudsakliga teorierna 
som inspirerat till metoden. Undersökningen kommer att visa om pedagogerna 
möjligtvis har kunskapsteorier som en uttalad nyckelfaktor till deras val av 
Kiwimetoden eftersom Kiwimetoden förkroppsligar vissa kunskapsteorier. 
Epistemologi (kunskapsteori) är en huvudgren inom filosofin där kunskapens natur 

behandlas genom att ställa frågor som vad kunskap är och vad vi kan ha kunskap om.  

”Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?” (Prawitz NE:2007). 

Begreppet teori förklaras i Svensk Ordbok som ”antagande grundat på noggranna 

överväganden om faktiska förhållanden” och ”helt system av antaganden och slutsatser 

som i princip kan prövas”(Svensk Ordbok 1986). Några viktiga kunskapsteoretiker i 

sammanhanget kan nämnas Vygotskij med sociokulturell teori och Dewey med den 

konstruktionistiska kunskapsteorin. 1900- talet har dominerats av en konstruktivistisk, 

behavioristisk och kognitiv syn på lärandet (Åkerblom, 1988). Det som har diskuterats 

är hur lärandet skall bedrivas med bästa resultat. 

Undersökningen inbegriper alltså pedagogernas eventuella epistemologiska / 

kunskapsteoretiska profil och medvetenhet kring sitt val av Kiwimetoden men också 

 14



 

förklara de teorier som grundlägger Kiwimetoden. Teorier är lånade och beprövade 

erfarenheter och antaganden som man implementerar i sin praktik. (Claesson 2002:11) 

 
Sociokulturell kunskapsteori.  
Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade en teori om ”att lärande 

sker i ett samspel mellan individen och den sociokulturella miljön.” (Egidius 2006:446). 

Detta kallas för det sociokulturella perspektivet på lärandet. Det är genom att delta i ett 

socialt och kulturellt sammanhang som lärandet äger rum. Vygotskij (1934/1999) 

menade att i lärande situationer så kan inte det sociala samspelet underskattas. Här ses 

inte längre lärandet som bara kognitiv utan även som sinnligt och socialt. Det han ville 

förmedla var att lärandet är något som sker i ett socialt sammanhang och mellan 

individer. Det sociokulturella perspektivet vill belysa tänkandet och handlandet utifrån 

människans förmåga till kommunikation.” Hans teori är både en teori om barns 

kognitiva utveckling och en teori om hur kultur och samhälle ”tar sin boning” i 

individen.” (Imsen 2006: 50).    

Den proximala uvecklingszonen 
Vygotskij lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med dess 

omgivning.(Körling, 2006). Vygotskijs teori åskådliggör den enskilde elevens 

lärandeprocess i gemenskap med andra. Imsen (2006) redogör för en av de viktigaste 

punkterna i Vygotskijs teorier om den närmaste / proximala utvecklingszonen. Han 

menade att när utvecklingen går från det sociala till det individuella är barnet i stånd att 

utföra en handling tillsammans med andra, tillexempel en vuxen, en kamrat eller någon 

som kan mer än barnet självt.  I Kiwimetoden nyttjas proximala utvecklingszonen bland 

annat i den gemensamma läsningen och den vägledda läsningen. 

 

 Konstruktivismen 
Konstruktivismen kom att ta över mer och mer i slutet av 1980 – talet för att helt 

dominera utlärningen under 1990- talet. Filosofen och pedagogen John Dewey (1859-

1952)  är en huvudperson inom filosofin. ”Den bygger på att eleven själv måste 

konstruera sin modell för kunskapen. Den ska ske genom att lösa problem, dra 

slutsatser eller genom att diskutera med andra.”(Carlgren 1999:28). I denna teori så 

sker lärandet som bäst när det finns en realistisk situation, ett verkligt problem och en 
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mening. Genom att olika teorier och synsätt förändras på lärandet så måste även 

pedagogens roll förändras. Istället för att förmedla kunskap så måste pedagogerna 

konstruera kunskap. (Carlgren 1999; Dewey 1944).  Undervisningen skall knyta an till 

elevernas individuella intressen och läggning och aktivitetsformerna skall vara 

aktivitetsinriktade.(NE, 2007)  I Kiwimetoden visar sig konstruktivismen genom 

individanpassningen i materialet och aktivering av förförståelse. Också genom 

modellandet som läraren iscensätter. (Körling 2006) 

 

Tacit knowledge 
Tacit knowledge eller tyst kunskap myntades av Michael Polanyi för att beteckna 

sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i 

mänskligt handlande. (NE:2007). Lärare bär med sig erfarenheter och värderingar som 

omedvetet påverkar dennes förhållningssätt till undervisning. (Claesson 2002).  Tacit 

knowledge ersätter eller har sällskap med kunskapsteorier i dess påverkan på 

pedagogiken och dess metoder.(Rolf, 1991) Tankar går till John Deweys ”learning by 

doing” för att beskriva vikten av erfarenhet som bakgrund till kunskap i praktiken. ”Ett 

gram erfarenhet är bättre än ett ton teori” (John Dewey, 1944). Vi vill genom denna 

kunskapsteori pröva belysa lärares kunskap kring sin yrkesutövning.  En lärare har 

genom sina personliga erfarenheter, en arsenal av en underförstådd och delvis outtalad 

kunskap om hur yrket praktiseras. (Lauvås & Handal 2001; Rolf,1991). 

Praxis 
Praxisbegreppet förekommer i sammanhang som rör det praktiska yrkeslivet.  Enligt 

Egidius Termlexikon för pedagogik (2000) betyder praxis handling styrd av teoretisk 

reflektion, reflekterad handling och handling på grundval av värderingar.  

Praxisteorin består enligt Lauvås och Handal (2001) av ”en sådan konstruktion som 

omfattar egna erfarenheter, andras systematiserade erfarenheter (kunskapsteori) som 

de själva har tolkat dessa samt egna värderingar.” (Lauvås &Handal 2001:187).   

Körling använder sig utav många olika teorier i sin undervisning som dels bygger på år 

av erfarenheter. Hon lutar sig huvudsakligen mot Vygotskijs och Deweys teorier när 

hon gör det praktiska mer teoretiskt. (Körling  2006).   Andras erfarenhet /kunskaps 

teorier + (egen erfarenhet + egna värderingar) → tyst kunskap = praxis (”sunt förnuft”) 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
Intervju 
På grund av syftet och frågeställningens natur som är att samla information från ett fåtal 

lärare, behövde vi en djup empiri som får ut som mycket som möjligt från dessa 

undersökningsobjekt. Vi undersöker heller inte något som är av en mer eller mindre 

konstant karaktär där vi kan urskilja större orsaker och samband, utan vi undersöker 

komplexa mänskliga förhållanden med ”ett myller av orsaker och sammanhang” 

(Arfvedsson & Ödman 1998:4) som vi ska försöka förstå och tolka. ”Det gäller att tolka 

och förstå mer än att förklara”(Arfvedson & Ödman, 1998:4) En kvalitativ 

undersökningsmetod som intervju har just fördelen att kunna tolka hur ”den intervjuade 

tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld 

ser ut.” (Trost 2005:23). En intervjuundersökning är alltså en hermeneutisk 

undersökningsteori som innebär att vi vill ”försöka förstå den innebörd människan 

lägger i sina handlingar” (Carlsson 1991:15). Alltså är just dessa lärares val av 

Kiwimetoden, och inte försöka se en lagbunden orsak och verkan i undersökningen.  

 

I och med intervjutillfällena befinner vi oss också i närhet till de ”betingelser intill den 

levande verklighet” som vi vill undersöka. (Holme & Solvang, 1997:78). Det föll sig 

naturligt att utföra intervjuerna i skolans miljö som är det formella lärandets fysiska 

miljö. Arbetsmaterial och möblering enligt Kiwimetoden skulle kunna observeras och 

skymten och ljuden av barn närvarande i bakgrunden skulle kunna få oss närmare 

skolans praktiska verklighet.  Det gör i sig att vi lättare kan titta närmare på den fysiska 

miljön och improvisera ytterligare intervjufrågor (följdfrågor) som intresserar oss och 

som för undersökningen närmare vårt syfte.   
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 Intervjumetod 
Vi valde ljudinspelade intervjuer och att anteckna under pågående intervju.  

Ljudinspelning bjuder på att kunna ”lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger 

efteråt” och att ”man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagt.” (Trost 

2005:53) Vad som uteblir vid en ljudupptagning är icke-verbal kommunikation men vi 

finner att den inte har någon avgörande betydelse för undersökningen. 

 

Vi valde att komplettera ljudupptagningen med att anteckna för att få en direkt 

sammanfattning av intervjun för att preliminärt analysera empirin innan transkriptionen. 

Transkriptionen ger oss ett sätt att analysera intervjun på ett mer grundligt sätt för att 

skönja och tolka vad den intervjuade kan bidra med till vårt syfte, som är att se till 

nyckelfaktorer för val av kiwimetoden, men också för att kunna skönja eventuella 

brister i vår intervjuteknik som bidragit till resultatet i intervjun.  

 

Genomförande 
Respondentintervju och gruppintervju 

Informanterna är själva inbegripna i det som vi undersöker, därav respondentintervju.  

Vid ett tillfälle dock, tog vi på grund av yttre ramfaktorer som tidsbrist under lärarnas 

lunchrast, beslutet att intervjua två lärare samtidigt – Fanny och Sandra.  Som nackdel 

hör till att det blir mer av en social situation – en gruppdiskussion med sociala samspel 

som faktor vid intervjun. ”Men det leder dock inte till, att de huvudsakliga principerna 

för insamling skiljer sig” från en vanlig intervju (Holme & Solvang 1997:108). Vi 

ansåg dessutom att det var en informationsrik diskussion med tanke på vår 

undersökning. De hade väldigt lika åsikter eftersom de har ett nära samarbete, har 

samma bakgrund, ålder och yrkeserfarenhet.  Det var därför svårt att urskilja den enas 

kommentarer från den andras åsikter.  Det är möjligt att vi hade fått ett annat resultat 

ifall de intervjuats individuellt, men vi utgår från de betingelser vi befann oss i och 

kommer att analysera utifrån detta.  De som var närvarande förutom informanterna, var 

oss båda undersökarna. Emellanåt tittade kollegor och barn in. Helene ledde samtalen 

utifrån intervjumallen och Cecilia förde utförliga anteckningar. Intervjuerna spelades in 

med handdator. 
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Urvalsmetod 
En envis efterforskning genom kontakter ligger bakom vårt urval av intervjuobjekt. Vårt 

grundkrav i vårt urval var verksamma lärare som använder Kiwimetoden i sin 

undervisning, därefter var vi tacksamma för alla som ställde upp. Vi fick tag på fem 

kvinnliga pedagoger som aktivt använder metoden. Några använder metoden fullt ut och 

andra använder bara delar utav materialet i sin undervisning. Att de är kvinnliga 

hänvisas till att de flesta lärare för de yngre åldrarna just är kvinnliga enligt vår 

erfarenhet.  Att det blev lärare i de lägre åldrarna som vi fick kontakt med, har 

antagligen med att Kiwimetoden möjligtvis anses vara och praktiseras främst som en 

språkutvecklande metod riktad mot yngre åldrar. Vårt urval utgick härmed från ett 

kriterium: att de väljer Kiwimetoden i sin undervisning. Representativitet var ingenting 

som eftersträvades, då det inte är det centrala syftet i studien. (Holme & Solvang, 1997). 

 

Variabler 

Kön 
Det finns för och nackdelar med en enkönad undersökningsgrupp, men undersökningen 

har inte genusaspekten i sitt syfte, varvid ingen större hänsyn tas vid den aspekten.  Det 

skulle i så fall kräva ett kvantitativt empiriunderlag för att kunna se ett sådant samband.  

Studiens syfte är alltså inte att tolka vad som är typiskt för respektive kön när det gäller 

val av undervisningsmetod.  

Socioekonomi och etnicitet i skolupptagningsområde 
Vi hade tur att få skolor belägna i områden med varierande typer av bostäder som i sig 

skulle kunna visa socioekonomi och/eller utbildningsnivå hos föräldrar till barnen i 

respektive skola. Graden av etnisk språkbakgrundsvariation ger också förutsättningar 

för undervisningen och språkutveckling hos barnen. (Hyltenstam 1996) 

Analysmetod 
Innehållsanalys 
Intervjumaterialet måste reduceras för att bli hanterbart. (Carlsson 1991).”Många 

uttryck för samma sak eller påståenden som uttrycker samma bakomliggande tanke 

gång får genom denna datareduktion ett sammanfattande namn och bildar en kategori” 
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(Carlsson 1991:62) Datareduktionen kommer i studien att mynna ut i kategorier som 

motsvarar de nyckelfaktorer som ligger till grund för pedagogernas val av 

Kiwimetoden.  Vi har valt att redovisa analysen i tabellform. 

Analys utifrån teoretiska utgångspunkter 
Kategorierna utifrån nyckelfaktorer som vaskats fram i innehållsanalysen kommer att 

tolkas utifrån de teoretiska utgångspunkter som tidigare redovisats under kapitlet 

Bakgrund tillsammans med dess referenser. Teorierna är förbestämda innan 

datainsamling och analys. (Bryman 1997). 

 

Forskningsetiska principer 
I studien har vi tagit aktning för vetenskapsråddets fyra huvudkrav för den 

humanistiska samhällsvetenskapliga forskningen. 

(http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html) 

Inför studiens intervjuer ringde och skickade vi mail om vad studien skulle handla om. 

Informanterna fick i förväg reda på vad deras uppgift i projektet var och vilka villkor 

som skulle komma att beröras. De fick även information om att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan när de själva så önskade. Här uppfyller vi det första huvudkravet, 

informationskravet. 

För att uppfylla det andra huvudkravet, samtyckeskravet, informerades informanterna 

om att de själva fick bestämma över sin medverkan och om deras godkännande var 

viktigt.  

Informanterna fick information om att alla uppgifter som skrevs ned och alla interjuver 

skulle komma att behandlas med största möjliga sekretess. De fick även upplysning om 

att deras namn skulle komma att vara fingerade genom hela uppsatsen. Här uppfylls det 

tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet.  

För att uppfylla det sista huvudkravet, nyttjandekravet, informerade vi informanterna 

om att vi endast skulle komma att nyttja dessa uppgifter inför vår studie. 
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Resultat och analys 

Presentation av informanter  
Vi har sammanlagt intervjuat fem stycken lärare som jobbar i tre olika skolor. 
Alla lärare använder sig utav kiwimetoden och/eller kiwimaterialet i sin 
undervisning i olika utsträckning. Här presenteras data som kan ge en bakgrund 
till deras val av kiwimetoden. Lärarna och skolorna har fingerade namn. Nedan 
följer en introduktion av lärarna med respektive skolor 

Solveig 
Solveig gick ut lärarhögskolan 1973 i Stockholm. Hon tog då lågstadielärarexamen och 

har specialinriktning inom svenska och musik. Solveig är 58 år och arbetar idag med år 

1,2 och 3. Sedan år 2000 så har hon undervisat i kiwimetoden och har en lång erfarenhet 

av många olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Solveig beskriver att hon har ett gott 

samarbete med de övriga i arbetslaget. 

Solveig arbetar i Lantskolan som ligger mitt i ett stort villaområde som förutsätter god 

ekonomi hos hushållen.  Skolupptagningsområdet omfattar nästan uteslutande familjer 

med svenska som modersmål. Den omfattar dessutom föräldrar med generellt hög 

akademisk bakgrund.  Skolan finns i en kommun om ca 80 000 invånare strax utanför 

Stockholm stad. Hennes klassrum är möblerat med skolbänkar i grupp och en läshörna 

med soffor och bord. I klassrummet finns det rikligt med böcker och kiwimaterialet är 

väl synligt.  

Fanny 
Fanny är 35 år och har arbetat som lärare i 12 år. Hon tog sin examen på Luleå 

högskola. Fanny är utbildad Sv/So och bildlärare och arbetar med år 1,2 och 3. Fanny 

har undervisat med Kiwimetoden i sju år. Fanny arbetar i grunden med Kiwimetoden, 

men är det något barn som inte kan läsa efter sex till sju månader så brukar hon använda 

sig utav Reading Recovery med hjälp av speciallärare. 

Sandra 
Sandra är 35 år och har arbetat som lärare i 12 år. Hon tog liksom Fanny sin examen på 

Luleå högskola. Sandra är Sv/So och musik lärare och arbetar med år 1,2 och 3. Sandra 

har undervisat med Kiwimetoden i fyra år. Liksom Fanny, vänder även hon sig till 

Reading Recovery när ett barn inte har knäckt den alfabetiska koden efter ett halvår. 
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Fanny och Sandra förklarar att de har ett nära samarbete med varandra och de övriga i 

arbetslaget. Fanny och Sandra arbetar i Forsströmsskolan som är insprängd i ett 

hyreshus i ett hyreshusområde.   

Upptagningsområdet omfattar både hyreshusområde och villaområde.  De flesta elever 

kommer från familjer som är statstjänstemän eller kommunalt anställda.  Ungefär 

hälften av eleverna har annan språkbakgrund än svenska.  är en kranskommun till 

Stockholm. Vid intervjutillfället satt vi i ett klassrum som var möblerat med låga 

möbler.  Vi ena delen av rummet fanns gruppbord och vid andra delen fanns en matta, 

soffa och ett blockstaffli intill en whiteboard.  På väggarna fanns det rikligt med 

affischer, och barnens producerade verk.  Böcker fanns rikligt fördelade i rummet.   

Susanne 
Susanne har arbetat som behörig lärare i sju år efter att hon arbetat som obehörig några 

år.  Hon är utbildad fritidspedagog i grunden sedan 1980-talet och gick sedan en 

påbyggnadsutbildning och har behörighet för alla ämnen från år ett till tre. Nu har hon 

en klass i år 1. Hon har provat flera olika läs och skrivinlärningsmetoder tidigare men 

har nu ”fastnat för Kiwimetoden”.  Susanne uttrycker dock att hon är väldigt mycket 

ensam, då fritidspersonalen har skurits ned.  Det är därför svårt att till fullo genomföra 

Kiwimetoden med dess indelning av elevgrupper. 

Gun 
Gun är 64 år och har 43 års erfarenhet som lärare.  Hon jobbar enbart med läsande med 

elever från år ett till tre enligt läsåtgärdsprogrammet Reading Recovery.  Hennes rum 

angränsar till två klassrum och hämtar elever för att läsa med dem i rummet.  Hon har 

”småskollärarexamen” från 1964 och har ”gått hur många kurser och handledningar 

som helst.”  Hon använder sig av varierande läsinlärningsmetoder: ”allt som behövs och 

allt jag kan…det måste man göra…annars funkar det inte.”  men använder sig inte av 

Kiwimetoden som klassvariant då hon inte jobbar med klass, utan hon använder sig 

främst av Kiwimaterialet.   

Susanne och Gun arbetar i Urskogsskolan som ligger beläget i samma kommun som 

Lantskolan.  Upptagningsområdet omfattar både villaområde, bostadsrätts område och 

hyreshusområde.  Hushållen har varierande ekonomiska förhållanden och varierande 

utbildnings bakgrund.  Större delen föräldrar är dock akademiker.  Det finns ungefär en 

eller två elever i varje klass med annan språkbakgrund än svenska.  En av skolans 
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profiler är språkutveckling och satsning på läsning. I Susannes klassrum är bänkarna 

möblerade i grupp och en stor matta är placerad i ena änden på rummet.  Skrivmaterial 

och böcker är synliga och lättåtkomliga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Analys  
Innehållsanalys 
I tabell 1 redovisas vilka faktorer som är grund till val att börja med Kiwimetoden. 

I tabell 2 redovisas vilka faktorer som är grund till att fortsätta med Kiwimetoden. 

Tabellerna synliggör vilka faktorer som är vanligast förekommande bland 

pedagogerna. Tabell 3 redogör för faktorer gällande begränsningar och 

förutsättningar. 
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Tabell 1. Faktorer till pedagogernas val att börja med Kiwimetoden 

Pedagoger→ 

 

Faktorer 

↓

Solveig Fanny Sandra Susanne Gun

Nytt och 
spännande

”Och jag som 
var gammal i 
gården och att 
jag tyckte hade 
så det räckte, 
tyckte att det 
var kul att 
börja med 
något nytt.” 
Hon utvecklar 
vidare att hon 
inte vill traska i 
gamla spår.  
”Man måste 
förnya sig! Det 
gäller att 
hänga med!”

”Jag har i 
princip inte läst 
någonting om 
läs- och 
skrivinlärning 
på 
Lärarhögskolan, 
så efter jag hade 
varit på Nya 
Zeeland så 
tyckte jag det 
var jätte kul 
med något 
nytt.”

”Det var 
samma för mig 
som för Fanny 
jag kände bara 
wow.”

”Den gamla 
traditionella 
modellen den 
har jag inte 
alltid trott på, 
utan jag ville 
prova något 
nytt och 
spännande. 
Det var ett 
roligt sätt att 
lära sig att 
läsa på, 
istället för att 
traggla med 
samma hela 
tiden.”

”Det var så att 
jag var på Nya 
Zeeland och jag
såg deras 
uppbyggnad av 
alla böcker. Sen
så kom det hit 
och det tyckte 
jag var kul och 
att börja med 
något nytt, 
eftersom vi inte 
hade något bra 
material.”

Tidigare 
resultat 

 

”Och man fick 
se på kursen 
vilka fina 
resultat de 
hade från 
Australien.”        

.    

Missnöje med 
tidigare 
arbetssätt

 ”När jag kom ut 
från 
Lärarhögskolan 
så kände jag att 
jag inte hade 
någon metod, så 
resultaten var 
inte så bra”

”Jag känner 
precis som 
Fanny, det var 
det jag 
saknade när 
jag gick ut. 
Jag kände mig 
vilsen.”

Innan jag kom 
i kontakt med 
Kiwimetoden 
så kändes det 
som om jag 
fumlade i 
mörkret.”

 

Sunt förnuft,  

erfarenhet 

 kunskap

”Vi fick bra 
grejer av alla 
metoder(bl.a. 
Kiwimetoden) 
och sen har jag 
tagit det bästa 

”Man använde 
sitt sunda 
förnuft.”  Fanny 
utvecklar vidare 
att Kiwimetoden 
överrenstämde 

”Ja precis som 
Fanny säger, 
det var ingen 
metod utan det 
sunda 
förnuftet.” 

”Ja, det är 
jätte 
spännande 
och när man 
går kursen så 
var det en 

”Jag använder 
allt som behövs 
och allt jag kan 
för att få barnen
att läsa. Det 
måste man göra
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utav det.” mer med hennes 
sunda förnuft än 
hennes tidigare 
arbetssätt.

Sandra 
instämmer 
med Fanny att 
Kiwimetoden 
stämde in mer 
på hennes 
sunda förnuft.

riktig aha-
upplevelse: 
men gud… så 
där ska man 
ju göra!”

annars funkar 
det inte.”

  

Tabell 2. Faktorer till pedagogernas val att fortsätta med Kiwimetoden. 

Pedagoger → 
 
    Faktorer 
          ↓ 

Solveig Fanny Sandra Susanne Gun 

Läromedel / 
Material

”Det är för att 
materialet är 
så 
individanpassat 
och att det är 
så 
heltäckande” 

”fantastiskt bra 
läromedel”.  

”tryggt och 
välarbetat 
material” 

Solveig nämner 
att böckerna 
ger 
självförtroende

”Kiwis material 
handlar mycket 
om att anpassa 
efter individen.”

”Barnen 
älskar 
verkligen att 
läsa och 
Kiwimetodens 
böcker är ju så 
viktiga. 
Böckerna 
inkluderar alla 
elever även de 
med särskilda 
behov.”

”Jag tycker att 
materialet är 
väldigt roligt 
för man gör så 
mycket runt 
omkring med 
texten.”

”Materialet 
möter ju eleven 
där den är. 
Alla barn kan 
läsa en bok 
med 
Kiwiböckerna 
eftersom de 
låtsas läser ju 
och de blir så 
glada.” och att 
språket är 
uppbyggt på 
det sättet att 
det är ständigt 
återkommande

 

 

 

Förförståelse

”De får ett 
stycke text, sen 
ska de tala om 
att de har 
förstått texten.”

”Så 
förförståelsen är 
otroligt viktig 
och då känner 
jag verkligen att 
det har gått in.”

”Bara för att 
de har lärt sig 
att läsa så 
innebär det 
inte att de har 
förstått 
texten.”

”Det som är 
utmärkande 
med 
Kiwimetoden 
det är det här 
med 
förförståelse 
med texten, 
Man går 
igenom 
bilderna innan 
man går 
igenom 

”Först av allt 
så tittar vi på 
bilderna och 
resonerar om 
det och sedan 
titta: ` vad står 
det 
egentligen?´ 

Vi pratar om 
vad ord är, om 
det finns ord 
som ser 
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texten.” likadana ut.”

Mer tid ”Det jag tycker 
är utmärkande 
med 
Kiwimetoden 
är att man får 
mer tid med 
alla barn.”

    

Lust och 
glädje 

i klassrummet

”Det är viktigt 
att skapa lust i 
läsningen och 
det får man 
med Kiwi. 
Barnen är 
gladare med 
kiwi.” 

”Barnen är 
gladare med 
Kiwi. Och 
skulle vi fråga 
eleverna så 
skulle de säga 
att det är 
jättekul.”

Fanny nämner 
mycket och 
allmänt om 
glädjen som 
genomsyrar 
undervisningen. 

”Barnen älskar 
verkligen kiwi. 
Barnen blir 
ordentligt 
duktiga och 
kompetenta med 
Kiwimetoden.”

”Det känns 
som om de 
måste få känna 
på det och få 
det där 
förtroendet 
och det är 
jättehäftigt när 
det funkar.”  

”Lätta fakta 
böcker finns i 
kiwi och då får 
jag med mig 
pojkarna. De 
tycker att det 
är kul.”

 ”Det är ju 
roliga böcker 
och det blir ju 
roligt att läsa, 
så lusten 
framförallt är 
det.”

Bra resultat 

 

”Barnen blir så 
mycket 
duktigare och 
de lär sig att 
läsa mycket 
fortare.” 

”det blir bra 
resultat med 
Kiwi.  Alla 
våra barn 
klarar alla 
proven som 
är..och det är 
en bra grund 
att bygga 
vidare på.

”Jag känner 
mig så trygg 
med den här 
metoden, för 
man vet ju att 
alla knäcker 
koden till slut.” 

”Vi har barn 
från andra 
länder och det 
kan man 
verkligen lyfta 
med 
Kiwimetoden, 
man känner sån 
glädja när man 
märker det.”

”Innan jag 
undervisade 
med 
Kiwimetoden 
så skäms jag, 
då hade de 
ingen 
förförståelse 
alls. Resultaten 
går inte att 
jämföra,” 

”Lätta fakta 
böcker finns i 
kiwi och då får 
jag med mig 
pojkarna. De 
tycker att det 
är kul.”

Jag tycker att 
de lär sig 
fortare att läsa 
med 
Kiwimetoden 
och framförallt 
så jobbar jag 
mycket mer 
medvete”Men 
just där i 
början när 
man säger att 
`nu ska jag 
lära barnen å 
läsa´, men det 
gör jag ju inte. 
Egentligen så 
gör jag ju inte 
det utan det 
gör ju de 
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själva.”t.”

Kollegor 

 

”Alla på skolan 
undervisar i 
Kiwimetoden 
och det är det 
som är så 
otroligt bra, 
eftersom vi har 
samma metod 
och kan ge 
varandra råd 
och tips.”

”Ja, vi 
samarbetar 
mycket på 
eftermiddagarna 
diskuterar vi 
och ger 
varandra råd 
och tips.”

”Ja, det är 
fördelen alla 
på skolan 
undervisar 
efter 
Kiwimetoden. 
Här har vi alla 
en gemensam 
röd tråd.”

”Jag och Gun 
samarbetar. 
Kiwimetoden 
bygger på det 
här att sitta 
och läsa en 
och en och det 
jobbet som 
Gun gör för 
det hinner inte 
jag. Så hon 
använder 
samma 
material.”

 ”Susanne och 
jag jobbade 
förra 
omgången med 
det, men jag 
har ju inte haft 
klass på det 
viset. Nu är det 
bara läsandet 
som jag jobbar 
med.”

Läsning i par  Och eleverna 
de älskar att 
parläsa

”Vi kan sitta i 
en stor grupp 
och jobba med 
en text, men 
samtidigt kan vi 
sitta i en mindre 
grupp och jobba 
med det eller så 
kan vi sitta en 
till en.” 

”Materialet 
ska vara 
tillgängligt så 
att eleverna 
själva kan gå 
och välja en 
bok, sätta sig 
och läsa 
tillsammans.”

”Kiwimetoden 
bygger mycket 
på att sitta och 
läsa en till 
en.”

”Ja det är min 
huller om 
buller – metod: 
Kan de se var 
det stor (F-I-S-
K)? Jag ger 
ordet och de 
letar och vi 
leker 
tillsammans.”

 
 

Tabell 3. Övriga faktorer 

förutsättningar  ”Ja, vi har 
mycket tid 
eftersom våra 
skoldagar är 
längre så att 
barnen i ettan 
och tvåa går till 
tjugo över två, 
annars i 
området går de 
till klockan 
tolv.”

”Och det är 
likadant för 
mig. Vi har 
också längre 
dagar.”

”Tiden är det 
inga problem 
med, men 
resurser så 
behöver man 
fler vuxna för 
att det ska bli 
bra.”

”För mig så 
spelar det inte 
så stor roll, 
men jag kan 
tänka mig 
som 
klasslärare 
skulle jag 
uppleva det 
lite stressigt, 
för att man 
vill hinna med 
så mycket.”

Om 
begränsningar

”Kan inte 
komma på 

”Jag tycker att 
man inte kan 

”Det här är 
verkligen så 

”Det är att 
vara ensam. 

”Att vara 
ensam i en 
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något sådär, 
förutom att 
materialet är 
dyrt.”

tala om 
begränsningar 
när man talar 
om 
Kiwimetoden, 
för det finns 
verkligen inte 
några.”

stort, det finns 
verkligen inga 
begränsningar. 
Kiwimaterialet 
är inte 
begränsande.”

Eleverna måste 
verkligen 
komma in i det 
och det är svårt 
när man inte 
har några 
resurser.”

stor klass kan 
inte vara lätt 
och att 
materialet är 
så rikt att det 
är svårt att 
veta vilken 
bok som 
passar den 
och den. Att 
byta bok hela 
tiden det tar 
mycket tid.”

 

Sammanfattning av resultat och innehållsanalys

Nyckelfaktorer till pedagogernas val att börja med Kiwimetoden. 

Missnöje – Fanny och Sandra kände att de inte hade fått tillräcklig kunskap om läs och 

skrivinlärningsmetoder från sin lärarutbildning. De kände att Kiwimetoden kombinerar 

det bästa av alla metoder de kände till tidigare. Susanne kände sig inte riktigt hemma 

med den ”traditionella” ljudningsmetoden och ville pröva något annat. 

Metodik – alla pedagoger tyckte att det var roligt och spännande med en ny metod.  

Fanny och Sandra tyckte att Kiwimetoden överensstämde med deras ”sunda förnuft” 

utifrån deras erfarenhet. Solveig använder sig av flera olika metoder och plockar det 

bästa utifrån hennes erfarenhet och ”sunda förnuft”. Gun använder sig också av sin 

kunskap och erfarenhet av olika metoder för att påverka läsinlärningen. 

Material – Gun blev inspirerad av böckerna från Nya Zeeland, då hon själv hade sett 

det användas. Hon ville använda den svenska versionen i hennes läs- och 

skrivundervisning. 

 

Nyckelfaktorer till pedagogernas val att fortsätta med Kiwimetoden 
Metodik – I och med exempelvis bildpromenad tyckte alla pedagogerna att barnen fick 

bra förförståelse. Alla pedagoger poängterade flera gånger att de tyckte att förförståelse 

var en viktig grund för lärandet.  Fanny poängterade att barn med annan språkbakgrund 
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än svenska tar till sig läsandet lättare och fortare med ”denna naturliga metod”. Alla 

pedagoger tyckte att barnen fått bättre resultat med Kiwimetoden.  Alla intygade 

dessutom att det blev mer lust och glädje i klassrummet eller lärandesituationen. Enligt 

Solveig får hon mer tid med Kiwimetoden då klassen delas upp i mindre grupper. 

Kollegor – För Solveig, Fanny och Sandra var kollegor en förutsättning för att 

undervisa enligt Kiwimetoden. Samarbetet med andra lärare och fritidspedagoger gör att 

indelning av grupper fungerar. Kollegorna är viktiga resurser. Finns inte den resursen så 

blir det begränsning i Kiwiundervisningen, som i Susannes fall. 

Läromedel/material – Alla intygade att materialet är individanpassat och därmed 

inkluderande för barn med särskilda behov. Alla pedagoger tyckte dessutom att 

materialet är heltäckande och väl genomarbetat. Materialet är roligt och lustfyllt enligt 

alla. I och med de enkla och korta böckerna ökar elevernas självförtroende när de 

känner att de läser hela böcker.  Sandra nämner att hon får med pojkarna till läs-intresse 

tack vare kiwis faktaböcker. 

Teoretisk analys 
Analys från teoretisk bakgrund 

Läsning 
Fanny och Sandra har en top-down syn på läsinlärning. De anser att den alfabetiska 

koden knäcks automatiskt vid en engagerad bearbetning av böcker. De använder sig av 

Reading Recovery när inte koden knäcks efter ett halvår.  Susanne har också Reading 

Recovery i beredskap då koden inte knäcks med Kiwimetoden. Solveig och Gun 

använder sig av flera olika metoder. Där angrips läsingången från båda hållen, både 

genom ljudning och genom litteraturorientering.  Studier visar att effektiva lärare just 

kombinerar metoder för bästa resultat. (Pressley, et al. 1996)  

Solveig poängterade högläsningen som en viktig del av Kiwimetoden.  Hon såg att 

barnen lärde sig fortare att läsa med hjälp av högläsning.  Lundberg (1989) bekräftar 

högläsningens betydelse för att ta sig an skriftspråk och därmed läsförståelse. Gun och 

Susanne lyfte fram låtsasläsningen som viktig del av att börja läsa.  Pseudoläsningen 

(Lundberg 1989) lyfter deras självförtroende att fortsätta lära sig läsa.  Det skapar 

härmed lust. 
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Den största nyckelfaktorn till varför de väljer att fortsätta arbeta med Kiwimetoden, 

nämligen materialet, ger barnen god hjälp att pseudoläsa med hjälp av den medvetna 

interaktionen mellan bild och text. 

Kiwimetoden som allmän undervisningsmetod 
Solveig finner nytta i Kiwimetodens arbetssätt i andra ämnen.  Solveig använder sig av 

lärande i gemenskap när det gäller matematik. ”vi jobbar med parlösning såsom vi 

jobbar med parläsning”. Barnen jobbar tillsammans laborativt. Hon använder sig av 

Vygotskijs teori om att använda språket som verktyg i lärandet. Eleverna medierar 

genom språket för varandra. (Vygotskij 1934/1999) 

  

Tidigare undersökningar kring Kiwimetoden / Whole Language 
Walmsley och Adams (1993) hade undersökt hur Whole Language fungerade i 

praktiken 1993, när Whole Language var gängse undervisningsmetod i U.S.A. De kom 

fram till att den var svår att genomföra i praktiken, då det krävde mycket tid och 

resurser från lärarna. Susanne upplevde också begränsningar med metoden, men utav 

andra orsaker.  Medan de amerikanska lärarna inte hade det förstrukturerade materialet 

vilket krävde tid på biblioteket och pysselhörnan, har Susanne inte resurser av kollegor 

som kunde ta halva klassen. Kollegor var för Solveig, Sandra och Fanny en 

nyckelfaktor som förutsättning till att fortsätta arbeta med Kiwimodellen. 

PIRLS mätningen av tioåringars läskunskaper (PIRLS 2001), visade att det var stor 

skillnad mellan könen vad gäller läskunnighet. Sandra påpekade att hon hade upptäckt 

att kiwis fackböcker väckte pojkarnas läsintresse. Hon ”får med sig killarna”. 

 

Tyst kunskap, praxis och sunt förnuft. 
Pedagogerna har en personlig teori eller praxis baserad på andras teorier 

(kunskapsteorier), metoder, värderingar och erfarenhet. De som hade längst erfarenhet – 

Gun och Solveig var de som mest blandade metoder. De har starkast praktikteori och 

tyst kunskap. (Lauvås & Handal 2001). De verkar vara förtrogna med de olika 

metodernas egenskaper och effekter. De vet vad som passar bäst var enligt deras tysta 

kunskap. Susanne, Fanny och Sandra använde sig av andra arbetssätt innan de började 

med Kiwimetoden. De använde sitt ”sunda förnuft” efter bästa förmåga. De förlitade sig 
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på den erfarenhet de hade och på sina kollegors erfarenhet.  Det fungerade dock inte på 

dem eftersom de inte var lika övertygade och därmed inte förtrogna deras arbetssätt.  

Deras tysta kunskap är inte helt outtalbar och är oersättlig när det gäller den 

erfarenhetsbaserade delen av praxis. Genom pedagogiska samtal kollegor emellan 

(Fanny, Sandra och Solveig) sätter de ord på det de vet. Enligt Lauvås och Handal 

(2001) kan en slutsats dras att de därigenom tematiserar sin tysta kunskap. (s.108) 

Susanne uppfattade att Kiwimetoden passade in på hennes konstruerade kunskap om 

läsinlärning. (Säljö 2000) Hon upplevde Kiwikursen som en a-ha upplevelse. En del 

som hon dock förlitade sig på från förut, var att ge barnen i läxa att läsa en kvart om 

dagen. Det brukade ge effekt på läsutvecklingen, menade hon. ”Men det har inget med 

Kiwi att göra, utan det är en beprövad metod.”  Det gäller alltså att pröva. Att titta på 

teorier som är andras slutledningar, pröva dem för att sedan göra den som en del av sin 

egen teori. (Lauvås & Handal 2001) 

 

Epistomologi Kunskapsteori  
Pedagogerna har möjligtvis en kunskapsteoretisk medvetenhet men det var inget som de 

yttrade.  Vi vill under följande stycken redovisa en analys över kunskapsteoretiska 

element som kan skönjas utifrån pedagogernas utsagor.  Det i sig skulle kunna avslöja 

något om deras kunskapssyn utifrån deras praxis. 

 

Sociokulturell kunskapsteori  
Parläsning, gemensam läsning, är exempel på metodiker som pedagoger berättade om 

gällande deras undervisning.  Den gemensamma läsningen av Storbok var den mest 

gängse metodiken.  Sociala lärandesituationer läggs det stor vikt vid och det ger stora 

utslag i informanternas utsagor när det ofta talas om läsning i smågrupper, parläsning 

och om språkets stora roll för lärandet.  Deras erfarenhet talar att metodikerna i 

Kiwimetoden enligt social kunskapsteori fungerar väl för dem. Det sociala lärandet 

bidrar till det luststyrda lärandet ”de älskar att parläsa. Barnen blir gladare av Kiwi.” 

(Solveig). Det sociala lärandet bekräftas till stor del i Lpo 94 som inhyser Vygotskijs 

tankegångar.  Vygotskij (1934/1999) framhåller vidare sambandet mellan affekt och 

intellekt, att känslor kring lärandet har en avgörande betydelse. (s.43) 
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Konstruktionistisk teori 
Materialet ger förutsättningar att individanpassa och skapa förförståelse.  Pedagogerna 

konstruerar och anpassar stoff efter den konstruktion av kunskap som eleven besitter. 

Susanne yttrade att hon bara visar vägen – ”resten fixar de själva”. Susanne modellar 

för sina elever.  ”Eleverna ser och härmar”. ”Learning by doing” enligt John Dewey. 

 

  

Diskussion 

Syftet med studien är att identifiera nyckelfaktorer som ligger till grund varför 
några lärare väljer kiwimetoden i sin undervisning.  

Nyckelfaktorerna 
Vi drar slutsatsen att för pedagogerna i studien är det kommersiella materialet 

oumbärligt. Det är det väl genomarbetade innehållet och strukturen i läromedlen och 

böckerna, som lärarna har sin tillit till. Det passar in på deras slutsatser om 

individanpassning och förförståelse. Materialet inkluderar alla barn oavsett kön 

språkbakgrund eller speciella behov. Det är en viktig förutsättning för att få 

Kiwimetoden att fungera med tanke på betingelser som tid och resurser. Vi undrar hur 

det skulle fungera utan det färdiga materialet? Är det materialet eller arbetssättet som är 

Kiwimetoden i Sverige? Vi tycker oavsett att det skulle vara skönt som 

nyutexaminerade att ha ett färdigt planerat material och arbetssätt att utgå ifrån medan 

vi bygger vår egen arsenal av erfarenhet och ”sunt förnuft” till sin praxis. Metodiken i 

Kiwimetoden genererar enligt pedagogerna förförståelse hos barnen, lust och glädje i 

klassrummet och bra resultat barnens lärande. Vi resonerar som Fanny och Sandra att 

Kiwimetoden lämpar bra för de barn med svenska som andraspråk, då språket angrips i 

en naturlig helhet – ett naturligt sammanhang där förförståelse och läsförståelse är 

central istället för att det analyseras i delar. Det exemplifieras ypperligt genom projektet 

Listiga Räven .(Alleklev & Lindvall 2004)  Metodikerna var också en av de 

nyckelfaktorer som gjorde att de valde Kiwimetoden från början, mycket på grund utav 

ett nyhetens behag som passade in på deras personliga teori och praxis. Vi upplever 

dock att metodiken har svårt att i praktiken stå på egna ben utan materialet och 
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samarbete i arbetslaget, så som skolans upplägg är som det är för närvarande: Intensiva 

lektionsblock med fritids separat på eftermiddagen. 

Frälsningsmetod? 
Kiwimetoden är en utpräglad positiv och relativt heltäckande metod, men vi tror också 

att mycket av det positiva kommer ifrån lärarnas optimism och övertygelse utifrån sin 

praxis. Ju mer övertygelse och undervisningsglädje -ju mer heltäckande som vi 

upplevde i Fannys och Sandras utsagor. Vi tycker dock att pedagoger bör vara öppna för 

nya förhållningssätt och inte låsa fast sig i ett enda sätt att arbeta. Vi anser vidare att 

pedagoger bör förlita sig till sina erfarenheter och elevernas behov. Lärare bör vara 

medvetna om sitt sätt att undervisa och varför man gör olika val utifrån teorier och egna 

erfarenheter.  Det kan vara så att Kiwimetoden inte räcker när det gäller vissa barns 

läsutveckling, då tycker vi att pedagoger måste ha kunskap om olika sorters metoder i 

sin verktygslåda. Vårt perspektiv bekräftas av Pressleys sammanställning av forskning 

kring ”effektiv undervisning” i Nya Zeeland. (Pressley et al. 1996) Pedagogerna i 

undersökningen hade just olika metoder i beredskap ifall eleverna inte knäcker 

läskoden.  Melin (1989) anser att lärare i det svenska språket gott och väl kan använda 

sig av avkodning i läs och skrivundervisningen, då svenska är ett relativt ljudenligt 

språk. Vi tror på målvetenhetens funktion i undervisning, ja medvetenhet om vad syftet 

är med varje lärande situation. (Körling 2006) Medvetenheten grundar sig i egen 

erfarenhet och kunskapsteorier och metoder som är lånad erfarenhet. (Lauvås & Handal 

2001)  

Dock har vi fått upp ögonen för Kiwimetoden som en frälsningsmetod när det gäller att 

inkludera barn med särskilda behov och barn med svenska som andraspråk men 

framförallt dess iscensättande att skapa läslust och läsintresse. 

Läsintresse och läsförståelse 
Som redovisats får svenska barn ett minskat läsintresse möjligtvis på grund av 

konkurrerande media. (Skolverket 2003) Kiwimetoden är ett ypperligt sätt att öka 

läsförståelse och därmed läsintresse för barn och vi tycker att alla medel för att få barn 

att läsa mer borde framhållas i lärarutbildningen just med tanke på det svikande 

läsintresset hos barn och framförallt pojkar i Sverige. (Skolverket 2003)  Pedagogerna i 

studien har det gemensamt att de tycker det är viktigt med glädje i läsningen. 

Läsförståelse är en viktig del i övriga ämnen. Vi anser att läsförståelse bör ha en 
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framträdande roll i organiserade lärandesituationer. Körling betonar läskunnighetens 

betydelse för elevers självförtroende i och utanför skolan. (Körling 2006) 

Materialet 
Vi har sett att det kommersiella färdigsammanställda materialet har en viktig funktion 

för pedagogerna i undersökningen.  Skulle de klara metodens arbetssätt utan den? Vi 

tror att det skulle bli ett tyngre arbete för pedagogerna och det skulle bli ungefär samma 

resultat som undersökningarna visat från U.S.A. där Whole-language - lärarnas situation 

var betungande. (Walmsley & Adams 1993) 

Resurser 
Susanne känner sig begränsad på grund utav att hon är ensam med en klass.  

Fritidspersonal finns inte tillgänglig att uppfylla de pedagogiska ambitioner hon har. 

Fanny, Sandra och Solveig nämner samarbete arbetslaget som en förutsättning för sina 

verksamheter. Vi anser att fritidsverksamhetens funktion för lärandet bör uppvärderas i 

skolans värld. Vi tycker att Nya Zeelands modell på skoldagen verkar vara en variant att 

titta närmare på. Där har de längre dagar med lektionerna är uppblandade med 

fritidsaktiviteter där lekande anses som en viktig del av lärandet. (Brew 1994) Det 

verkar mer vara en naturlig lösning, anser vi. De skulle bli fler vuxna till barnen som 

kan gruppera verksamheter i organiserat lärande och fånga lärandet i även i den ”fria 

leken”. 

Praxis och teori 
Ingen av lärarna nämner uttalat någon av kunskapsteorierna men vi kan se att de är 

orienterade och har preferens för vissa teorier i och med Kiwimetoden eller som grund 

till varför de tyckte att Kiwimetoden passade dem. De som jobbar med Kiwimetoden 

tycker bra om de arbetssätt som riktar åt det sociokulturella hållet - att lära i gemenskap. 

Men också Kiwimaterialets möjlighet att individanpassa och metodikens sätt att 

stimulera förförståelse visar spår av konstruktivismen. Vi vill hävda att det är deras 

slutsats av deras erfarenhet som ligger till grund till deras metodval. Kiwimetoden 

förkroppsligar kunskapsteoriers ideal då Kiwimetoden är ett resultat av många 

teoretikers empiri och slutsatser.  Pedagogerna kan fläta in dessa i sin egen empiris 

slutsatser och tysta kunskap. Körling uttrycker: ”Teori och praktik är en lärares 

utvecklingsarena – inom denna spännvidd vilar lärarens profession.” (Körling 2006) 

 34



 

Kiwimetoden passade in på Fanny och Sandras ”sunda förnuft”. Susanne hävdade att 

hon ”fumlade i mörkret” i början av sin yrkesutövning som examinerad lärare. Vi får 

tankarna till att blivande pedagoger får för lite metodutövning under lärarutbildningen. 

Det behövs mer erfarenhet för att bygga på den egna tysta kunskapen. Vi måste testa de 

teorier vi förhåller oss till i lärarutbildningen. Vi måste bygga vår egen praxis. Vi måste 

testa oss själva. Learning by doing! 

Slutord 
Vi tror att Kiwimetoden är ett bra val av metod, speciellt för nyutexaminerade lärare 

som inte har den erfarenhet att bygga sin praxis på. Man behöver något som vilar stadigt 

på kunskapsteoriernas slutsatser och tar sin form i konkret material och planering. Vi 

hyllar det kommersiella materialet, så länge det tjänar människans väg in i textens värld 

och så länge man är medveten, målmedveten och har ett öppet sinne inför varje barns 

individuella behov. Avslutningsvis: varje barn har ett behov av att njuta av att läsa!
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Bilaga 
 
Kiwimetoden/Whole language  c-uppsats ht 2007 
Cecilia Karlsson   Helene Öquist 
 
Intervjufrågor      
 
1.   Namn 
 
2.    Ålder 
 
3.    Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
4.    Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
 
5.   a)  Vilken utbildning har du? 
      
      b)  I så fall vilken vilka? 
 
6.     Använder du dig av flera olika läs- och skrivinlärningsmetoder?  I så fall vilka?  
        Kan du beskriva dem lite kort? 
 
7.     Hur använder du kiwimetoden i din läs och skrivundervisning? 
 
8.     Hur arbetar du konkret med kiwi-materialet? 
     
9.    a) Använder du kiwimetoden i andra ämnen? 
     
       b) I så fall, vilka ämnen och hur? 
 
10.  a).Är det fler i arbetslaget som använder sig av Kiwimetoden?   
           Samarbetar ni på något sätt? 
       
       b) Hur i så fall?  Ge konkreta exempel. 
 
11.   a) Hur resonerade du när du valde den här metoden? 
         
        b) Finns det någon annan metod som du lika gärna hade kunnat välja? 
         
        c)  Vilken? 
        
        d),  Varför/varför inte? 
 
12.  Vad anser du vara utmärkande för Kiwimetoden, utifrån din erfarenhet och 
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uppfattning? 
 
13.   Anser du att Kiwimetoden som du använder den, har några begränsningar?   
        Vilka då?  Ge gärna konkreta exempel. 
 
14.     Hur fungerar Kiwimetoden för dig med tanke på tid och resurser? 
 
 
15.    Ur ett specialpedagogiskt perspektiv, på vilket sätt anser du att du kan  
          jobba inkluderande med kiwimetoden? 
 
 
16.      Hur kom du i kontakt med kiwimetoden? 
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