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BAKGRUND: Vi har beskrivit vad Kiwimetoden innebär och var den har sina rötter. 

Vi har skrivit allmänt om språkutveckling samt tidigare forskning 
kring läsinlärning. Undersökningens teoretiska ram består av 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Deweys demokratiska 
perspektiv.  

 
SYFTE:  Undersökningens syfte är att undersöka en specifik 

undervisningsmetod för språkinlärning. Vi har valt att avgränsa 
språkinlärningen till att gälla läsinlärning. Den undersökningsmetod vi 
valt att undersöka kallas Kiwimetoden.  

 
METOD: Studien är en kvalitativ fallstudie med inspiration från den 

etnografiska metoden. Som datainsamlingsverktyg har vi använt oss 
av intervju och observationer. Resultatet presenteras i olika teman.      

 

RESULTAT: Vi har sett att Kiwimetoden innefattar olika läsmoment, där olika 
fokus belyses för att göra eleverna mer medvetna över sin läsning. Vi 
har även sett att när man arbetar med Kiwimetoden innefattar det en 
särskild inlärningsfilosofi som kräver att man arbetar utifrån en viss 
typ av organisation i klassrummet.  
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I. I n t r o d u k t i o n   
Under vår utbildning till pedagoger på högskolan, har vi kommit i kontakt med en 
undervisningsmetod för språkinlärning som kallas Kiwimetoden. Detta är en metod som 
lägger stor vikt vid skönlitteratur för att stimulera elevers språkutveckling. Det väckte vårt 
intresse för att studera det vidare. Under våra VFU-perioder har vi upplevt att barn inte 
lustläser mycket hemma. Det tycker vi som blivande pedagoger är oroväckande. PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) är en stor internationell undersökning som 
fastställer barns läsförståelse. Undersökningen visar att läsförståelsen bland svenska elever 
sjunker. Även om svenska elever i årskurs fyra är mycket starka vad gäller läsning i ett 
internationellt perspektiv, har det mellan 2001 och 2006 skett en signifikant tillbakagång 
utifrån den internationella lässkalan (Skolverket, 2007, s. 8).   
 
Kiwimetoden har sitt ursprung från Nya Zeeland, där den hämtat inspiration från ”Whole 
Language”. Denna metod fokuserar mycket på skönlitterär läsning i olika sammanhang för att 
utveckla elevernas läsförmåga. Kiwimetoden står för ett sociokulturellt perspektiv och man 
arbetar utifrån Vygotskijs tankar om att barn lär sig i samspel med varandra och att läraren 
fungerar som en handledare. Enligt Lpo94 (Lärarförbundet, 2005, s. 14, 17) ska man arbeta på 
ett utvecklande sätt som skapar en läslust och ett lustfullt lärande. Man ska även arbeta på 
individnivå och se till varje enskild individ. Vi funderar på om Kiwimetoden kan vara ett sätt 
att arbeta, för att efterleva de tankar och riktlinjer som återfinns i Lpo 94.  
 

Syfte  
Vårt syfte är att undersöka en specifik undervisningsmetod för språkinlärning. Vi har valt att 
avgränsa språkinlärningen till att gälla läsinlärning. Den undersökningsmetod vi valt att 
undersöka kallas Kiwimetoden.  
 

• Hur arbetar man med läsning i Kiwimetoden? 
• Hur ser interaktionen och organisationen ut i klassrummet? 

 

Begreppsförklaring 
När vi talar om ”lässtrategier” syftar dessa till ”avsökning, förutsägelse, kontroll, bekräftelse 
och självkorrigering”. Dessa är strategier som man använder sig av när man läser en text. 
Avsökning innebär att man koncentrerar sig på texten och söker efter specifik information. 
Förutsägelse innebär att man bygger upp förväntningar på texten utifrån de förkunskaper man 
besitter och utifrån den informationen som finns i texten. Kontroll är som det låter en kontroll 
över att tolkningar man gör är rimliga. Bekräftelse innebär att man accepterar den tolkning 
man gjort. Självkorrigering står för att man upptäcker att något inte stämmer och att man då 
gör ett nytt försök (Jörgensen red. 2001).    
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att belysa olika teorier samt forskning kring språkutveckling. Vi 
kommer sedan att göra en beskrivning kring vad Kiwimetoden innebär, men först presenteras 
vilken teoretisk utgångspunkt vi har valt i vår undersökning.  

Teoretisk ram 
Kiwimetoden utgår från teorier som ser lärandet som en social process. Inom denna metod är 
det inte den färdiga produkten utan processen dit som är i fokus och mest betydande för 
lärande. Denna väg ska återspeglas av samarbete och kommunikation.  När man ska titta 
närmare på den enskilda elevens utveckling kan det lätt bli att man omedvetet associerar detta 
till det eleven gör på egen hand i så kallat enskilt arbete. Det man inte får glömma är att denna 
utveckling kan utmanas och åskådliggöras genom social interaktion mellan så väl pedagog-
elev som elev-elev. Vi kommer nedan att presentera teorier som Kiwimetoden bygger på.     
 

Sociokulturellt perspektiv 
Lev S Vygotskij (1896-1934) var en sovjetisk psykolog. Hans tankar och teorier kring barns 
utveckling är än idag aktuella inom skolans verksamhet. En uppmärksammad del i hans 
forskning är tankarna om den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (1999) menar att eleven 
i samarbete med en vuxen kan klara av mer komplicerade uppgifter som befinner sig på ett 
svårare intellektuellt plan än vad eleven befinner sig på. Han betonar dock att denna 
intellektuella nivå inte får befinna sig för långt ifrån elevens befintliga nivå, utan det gäller att 
finna en nivå som ligger lite över elevens nivå. Detta kallar han den proximala 
utvecklingszonen. I denna utvecklingszon får eleverna en möjlighet att lyfta sig över sin 
befintliga intellektuella nivå. Det är med andra ord i denna zon som lärande sker. Vygotskij 
(1999) menar vidare att inlärningen inte alltid sammanfaller med utvecklingen. Inlärning 
tjänar bara sitt syfte om den kommer före utvecklingen. Om man exempelvis har ett 
undervisningstillfälle där eleverna ska lära sig läsa kan man ha en elev i klassen som redan 
behärskar denna kunskap och en elev som inte har de redskap som behövs för att nå dit. Detta 
kan leda till att undervisningen för dessa elever faller utanför den proximala 
utvecklingszonen. I det ena fallet ligger nivån nedanför elevens proximala utvecklingszon och 
i det andra hamnar den ovanför.  

 

Ett annat fokus som Vygotskij lägger stor vikt vid inlärningen är den sociala processen där 
mening skapas. Det är med andra ord i samspel med andra som kunskap befästs. Det är i den 
sociala kommunikationen som utvecklingen sker och det är här eleverna får använda språket 
och med detta befäster de kunskaper hos sig själva. ”Tankarna uttrycks inte i orden, utan 
fullbordas i dem” (Vygotskij, 1999, s. 406). Vygotskij menar med andra ord att tanken och 
språket är nära förknippat med varandra. När man kommunicerar är det inte bara språket som 
utvecklas utan även elevens tänkande. Vygotskij skriver vidare att den primära funktionen ett 
språk har, är kommunikation och sociala interaktioner.   

 
Kiwimetoden utgår från Vygotskijs teorier, där hans tankar och teorier genomsyrar metoden.  
Det är även Vygotskijs sociokulturella perspektiv som har inspirerat till Lpo 94. Vygotskij 
menade att tanke och tal är ömsesidiga, där språket utvecklas i sociala relationer med 
varandra. Vygotskij menar vidare att det är den sociala miljön som eleverna utvecklas och 
utmanas, denna miljö skapas genom en aktiv lärare, en aktiv elev och en aktiv miljö 
(Lindqvist, 1999, s. 73).  I undervisningssituationer betyder detta att samtalet är en viktig 
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funktion för att skapa förståelse och befästa kunskap hos eleverna (Körling, 2006). Arnqvist 
(1993, s. 37) skriver att utifrån Vygotskijs teorier bör undervisningen knyta de vetenskapliga 
begreppen till barnets erfarenheter, det vill säga att man anpassar den till eleverna och inte 
tvärtom. Det är i relationen mellan eleven och omgivningen, där läraren och eleven för en 
dialog som skapar den proximala utvecklingszonen (Lindqvist, 1999, s. 277). Lindqvist 
(1999, s. 248) menar att enligt Vygotskij ska lärarens roll vara att organisera den sociala 
miljön där det i första hand ska vara eleven som är aktiv och intresserad.  

 
Demokratiskt perspektiv  
John Dewey (1997, kap. 2) skriver att det är viktigt att eleverna lär sig i ett socialt 
sammanhang, men samtidigt på individnivå. Detta ska inte göras separat, utan det ska gå hand 
i hand. Dewey (1897, ss. 77-80) skriver i en artikel ”I believe that only through the continual 
and sympathetic observation of childhood's interests can the adult enter into the child's life 
and see what it is ready for, and upon what material it could work most readily and fruitfully.“ 
(s. 78) Dewey menar att vi måste få insikt om elevernas intressen för att göra undervisningen 
meningsfull för var och en, vad varje elev är redo för och vilket material som skulle passa 
bäst. Eleverna lär sig bäst när de får undervisning utifrån sina egna intressen och inte genom 
lösryckta uppgifter. Han skriver vidare att utbildning är en social process och att skolan bör 
representera elevernas verklighet och inte vara ett forum långt ifrån elevernas värld. Eleverna 
ska få känna att de är en del av samhället. Dewey skriver om vikten av elevinflytande i ett 
demokratiperspektiv. För att få ett ökat elevinflytande så att makten skall kunna omfördelas, 
krävs alltså ett samspel enligt Dewey. Detta samspel för att kunna nå målet kan då ses som en 
process i fostrandet av demokratiska medborgare, något Dewey starkt menade att skolan är ett 
verktyg för.  

 
Enligt Dewey (1897, ss. 77-80) är läraren inte i skolan för att överföra olika idéer eller att 
forma eleverna in i vissa mönster, utan läraren är precis som eleverna där som en medlem av 
samhället och har för uppgift att förse eleverna med influenser som ska påverka eleverna i 
deras inlärning och sedan finnas där när eleverna svarar på dessa influenser. Läraren ska vara 
engagerad och ska stå för en större erfarenhet och vishet och hjälpa eleverna att lära sig om 
livet. Dewey (1980, s. 15) önskade att det blev en maktförskjutning till elevernas fördel och 
betonade ofta vikten av att ge den enskilda eleven utrymme för fri tillväxt, mognad och 
utveckling. 

 
Dewey (1897, ss.77-80) myntade begreppet ”learning by doing” vilket betyder lärande genom 
görande. Detta innebär att man arbetar utifrån en pedagogik där eleverna ska vara aktörer och 
få kunskap genom att praktiskt utföra det de ska lära sig. Praktiska och kommunikativa 
aktiviteter bör vara i centrum av lärandet. ”I believe firmly, that education must be conceived 
as a continuing reconstruction of experience; that the process and the goal of education are 
one and the same thing.” (Dewey, 1897, s. 78). Inte bara ska undervisningen vara fylld av nya 
erfarenheter, Dewey anser även att målet med utbildningen är detsamma som själva 
processen. Det är inte det färdiga resultatet som är det viktigaste, utan vad eleverna lär sig på 
vägen. Det synsättet går även i linje med vad Kiwimetoden står för, att processen är det 
eleverna lär sig igenom. Deweys demokratiska syn genomsyrar hela Kiwimetoden på så vis 
att eleverna är i centrum och tar upp det mesta av utrymmet i klassrummet. Elever som arbetar 
utifrån Kiwimetoden är aktörer och lär sig utifrån deras egna intressen och pedagogen är en 
handledare, precis som Dewey skriver om. 
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Styrdokumenten 
För oss som blivande pedagoger är det viktigt att vi är insatta i vad läroplanen och 
kursplanerna säger om vårt framtida uppdrag. I denna undersökning har vi fokuserat på vad 
som sägs om svenskundervisning. I Lpo 94 (Lärarnas Riksförbund, 2005, s. 12-13) står det att 
skolväsendet ska vila på demokratiska grunder. Det räcker inte med att skolan undervisar om 
demokratiska värderingar utan den ska bedrivas utifrån demokratiska arbetsformer. Under 
rubriken riktlinjer står det att läraren skall ”utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande [...] stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till 
den egna förmågan” (Lärarnas Riksförbund, 2005, s. 21). Ett av målen att sträva mot när det 
gäller elevernas ansvar och inflytande är att de successivt får större inflytande över 
utbildningen och arbetet i skolan.    

 
I kursplanen för svenska står det bland annat att språket och litteraturen är ämnets centrala 
innehåll. Skönlitteratur ger eleverna kunskap om människors livsvillkor både förr och nu men 
även om olika kulturer. Skönlitteraturen förmedlar även erfarenheter av spänning, humor, 
sorg och glädje. Följande står också att läsa i kursplanen: 

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra [...] För att gå vidare i sin 
språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att 
upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp och i 
samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad och system 
(Skolverket, 2008).  

 
Detta innebär att eleverna ska vara delaktiga aktörer i klassrummet där det är de som använder 
språket och får redskap så de själva kan utvärdera och reflektera kring sitt eget lärande. 
Kursplanen betonar även elevens eget användande av språket för att utveckla sina 
språkfärdigheter. Dessa språkfärdigheter tillägnas genom att eleven använder sitt språk på 
många olika sätt i meningsfulla sammanhang. När det gäller mål att sträva mot står det bland 
annat att eleven: 

− förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär 
sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande 
och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. 

− genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 
strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i 
olika sammanhang, 

−  utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

−  utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera,   

  
Vidare är det intressant om arbetet med skönlitteratur som har en bärande del i Kiwimetoden 
kan bidra till att eleverna når dessa strävansmål. Varken i läroplanen eller kursplanen för 
svenska står det om betydelsen av att eleverna får ta del av olika sorters läsning, så som 
högläsning eller gemensam läsning. Det man dock ska ta i beaktande är att läroplanen och 
kursplanen har mål som ger pedagoger stor didaktisk frihet, då de självständigt avgör hur och 
med vad de vill arbeta för att nå dessa mål.  
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Språkutveckling 
Det finns många teorier kring hur barn tillägnar sig språket och dessa kan för enkelhetens 
skull delas in i tre huvudgrupper. Den första är inlärningsteorier där man lägger vikten vid 
miljön. Den andra är biologiskt orienterade teorier som fokuserar på medfödda faktorer som 
förklaring till språkutvecklingen. Den tredje är samspelsteorier som menar att det är ett 
samspel mellan biologiska och miljöfaktorer (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 109). Inom 
inlärningsteorierna finns den behavioristiska teorin som menar att vårt beteende i stor 
utsträckning kan förklaras av påverkan utifrån. En av de mest framträdande inom 
behaviorismen är Skinner som menar att vi lär oss bättre när vi får någon typ av belöning och 
straff (Arnqvist, 1993, ss. 23-24). I den biologiskt orienterade teorin finner vi den naivistiska 
teorin som betonar arvets och mognadens betydelse för språkinlärning. I samspelsteorin är det 
sociala samspelet i fokus. Den idag mest framträdande inom denna teori är Vygotskij som 
poängterar att språket utvecklas i samspel mellan det biologiska och det sociala (Arnqvist, 
1993, ss. 27-38).  

 

Enligt Evenshaug och Hallen (2001, s. 135) vet vi idag att barn utvecklar sina kognitiva 
färdigheter i samspel med andra, där Vygotskijs sociokulturella syn är av stor betydelse för 
utvecklingen. Det man inte får glömma när det gäller teorier kring läsinlärning är att det inte 
finns en universal metod som är optimal för alla elever. Det finns med andra ord ingen metod 
som ger positiva resultat för alla barn (Smith, F. 1997). F. Smith (1997) menar vidare att det 
är viktigt att någon läser för eleverna när de ska lära sig läsa. Genom att läsa för eleverna får 
de insikt i hur text fungerar samtidigt som de blir bekanta med skriftspråket. Även om F. 
Smith (1997) nämner vikten av att läsa för eleverna anser han att det är ännu viktigare att man 
läser tillsammans med eleverna. Det är när pedagogen läser med eleverna som de får chans att 
lösa många av de problem som uppstår under läsningens gång.  

 
I en undersökning av IEA 1990, en internationell undersökning av läsförståelse utifrån olika 
typer av texter, visade det sig att Nya Zeeländska barn presterade bäst av alla engelskspråkiga 
nationer och fjärde bäst utav alla nationer som var med i undersökningen. De 20 % som fick 
bäst resultat i varje nation fick frågan om vad som gör dem till goda läsare och de svarade att 
det hjälper att ha många bra böcker hemma, samt att få använda sin fantasi. De som inte 
lyckades lika bra ansåg att uttala varje ord korrekt, samt traggla det som är svårt var viktigast 
(Smith, J. 1997, s. 78). Peverly och Kitzen (1998, ss. 6-8) skriver att huruvida en elev är en 
god läsare kan man avväga på olika sätt. Ofta anses man vara en god läsare om man läser med 
flyt, inte tar för många pauser, inte behöver läsa om ord eller staka sig. Författarna menar 
vidare att detta dock bara är avkodning och har ingenting med läsförståelsen att göra, men om 
en elev stakar sig kan det vara för att ordet är obekant för eleven och att innehållet därför blir 
svårt att förstå. 

 
Kiwimetoden har sina rötter i Nya Zeeland där den hämtat inspiration från Whole Language. I 
Whole Language fokuserar pedagogerna på styrkan hos varje elev och försöker stödja elevens 
utveckling genom sociala samspel/interaktioner istället för att titta på elevens brister, som 
annars kan vara så lätt att göra (Berghoff, Harste & Leland, 1997, s. 8).  Whole Language är 
varken en syntetisk eller en analytisk metod utan en helspråksmetod där man utgår från 
individens behov och börjar i den änden som passar bäst för varje elevs lärande. Det är en 
helordsinriktad metod där man lägger fokus på förståelsen av vad man läser. Weaver (1988, s. 
176) menar att det är den mest naturliga metoden, eftersom det är mest likt hur barn lär sig att 
prata. Man lär sig inte att prata ett fonem i taget, utan hela ord. Som vi nämnt ovan finns det 



9  

olika läsinlärningsmetoder. Antingen går man från helheten till de små beståndsdelarna, 
analytisk metod, eller från de små beståndsdelarna till helheten, syntetisk metod. I debatten 
om inlärningsmetoder anser vissa forskare att man får det bästa resultatet när man blandar och 
använder sig av både analytisk och syntetisk metod. “/…/beginning reading instruction should 
be code-based and meaning-based and instruction that includes both components should 
produce results superior to instruction that includes only one.” (Peverly & Kitzen, 1998, s. 5). 
Detta medför att man uppnår bäst resultat om man ger eleverna tillgång till flera olika metoder 
och inte bara en.    

 

J. Smith (1997, s. 76) skriver att Whole Language har fått kritik från forskare på universitet 
som hävdar att det inte finns några bevis som stödjer Whole Language. J. Smith (1997, s. 79) 
menar dock att det finns fakta som pekar på att om eleverna får fördjupa sig i språket, att 
lärandet har en mening och att de är i en miljö bland läsande vuxna som är intresserade av 
läsning så kommer de att lära sig läsa och förstå hur det skrivna språket kan överföras i tal. 
Detta är något som återfinns i Whole Language. Studier har visat att elever som tidigt lär sig 
läsa har fått mycket högläsning hemifrån och att den självständiga läsningen är en viktig del 
när det gäller läs- och skrivutvecklingen (Smith, J. 1997, s. 82). 

 
En väsentlig del för att läsutveckling ska vara möjligt är att de material eleverna möter är 
meningsfulla (Smith, F. 1994). F. Smith (1994) hävdar att elever inte stannar kvar i situationer 
där de inte lär sig något. Om eleverna möter material och uppgifter som är för enkla där de 
inte utmanas blir de fort uttråkade och inget lärande sker. Detta kan även vara fallet om 
uppgifterna ses som meningslösa och tråkiga. F. Smith (1994) menar vidare att det är 
pedagogens ansvar att ge eleverna uppgifter som känns meningsfulla och lärorika så ett 
lärande kan vara möjligt. Läsning handlar om att ställa frågor kring texten och förståelsen 
handlar om att få dessa frågor besvarade. Därför är det viktigt att inte fokusera på delarna och 
att kunna avläsa alla ord korrekt utan att utgå från texten som helhet. Om man läser en text 
kan man få en förståelse för texten utan att behöva avläsa alla ord korrekt och förstå varje 
enskilt ord för sig. Om betoningen hamnar på korrekthet hamnar förståelsen för texten i 
skymundan. Det viktigaste med läsningen är istället att fokusera på att man läser något 
meningsfullt (Smith, F. 1994).     
 

Merttens och Robertson (2005) beskriver ett projekt i England hur barn lär sig att läsa. Ett 
paket med böcker skickades hem till elever i klasserna som deltog i undersökningen. 
Böckerna var indelade i två grupper. I den ena fick barnen okända texter och utgick från 
bokstäver för att lära sig hur de lät. Det andra sättet innebar att barnen fick bekanta texter där 
de skulle överföra ljuden till bokstäver. Studien visade att barnen hade fördel av de texter de 
redan kände till; rim, sagor och ramsor. Barnen låtsasläste och kunde ibland hela boken 
utantill för att de hört den många gånger. Författarna menade att barnen var mer intresserade 
av att lära sig att läsa de böcker de redan kunde. Barn behöver repetera för att lära sig och de 
lär sig bäst i sammanhang som är meningsfulla för dem. Studien visar att endast 10 % av 
eleverna som deltog hade någon hemma som läste högt för dem. Får barnen lyssna till mycket 
högläsning och bli bekanta med litteratur är det alltså en fördel för dem när de ska lära sig att 
läsa (Merttens & Robertson, 2005 ss. 18-23). 
 

Afflerbach, Pearson och Paris (2008) skriver i sin artikel att det är viktigt att eleverna får lära 
sig olika lässtrategier, redan när de är små. När en elev lär sig att läsa lär pedagogen ut olika 
strategier som kan användas. Exempelvis kan man identifiera första bokstaven i barnets namn, 
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prata om hur bokstäverna ser ut och gå igenom alfabetet. Detta samt att ge strategier för 
läsning och läsförståelse kan finnas med i en dialogisk läsning med en vuxen. Eleverna lär sig 
att översätta symboler till ljud när pedagogen ger strategier, förklarar, modellar, stöttar och 
hjälper eleverna med vad de ska fokusera på. För att bli en god läsare måste man öva. Övning 
hjälper eleverna att utveckla flytande avkodning, att känna igen ord och att förstå, men när 
läsningen inte går smidigt behöver eleven strategier. De kan sakta ner läsningen, läsa om eller 
ta reda på vad nya ord betyder. Strategiska läsare kan lösa problem när de stöter på ett och har 
olika alternativ för att komma vidare. Strategierna kompenserar det eleverna inte kan 
automatiskt. Det är nödvändigt att ge eleverna verktyg att förstå vad, hur och varför olika 
strategier är effektiva.  
 
Afflerbach, Pearson och Paris (2008) menar vidare att det är fördelaktigt att eleverna arbetar i 
grupp och att de ska kunna förklara för varandra, det som pedagogen har modellat. När 
eleverna har kontroll på och kan utveckla sin egen läsning utvecklas och motiveras de av sin 
egen förmåga. Pedagogen måste förklara för eleverna hur de ska tänka, alltså modella, 
förklara och scaffolda (ge stödstruktur) för att eleverna ska bli självgående. Ett sätt är att 
pedagogen läser en text högt för att hitta det viktigaste i texten. Pedagogen tänker högt och 
resonerar för varje tanke och idé och diskuterar med eleverna så att de lär sig hur de kan lära 
sig att förstå en text. Eleverna bör få många tillfällen att diskutera och dela med sig av sin 
läsning till varandra. Pedagogen kan introducera olika sorts läsning för eleverna, så att de 
även kan lära sig av varandra. Guidad läsning och läsning i smågrupper gör att pedagogen får 
bättre insikt i hur varje elev läser och kan hjälpa till att åtgärda eventuella problem. Därför är 
det viktigt för både pedagogen och eleverna att varje elev reflekterar och förklarar hur de 
tänker under och efter läsningen (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 29) menar att det viktigaste stödet man kan ge 
eleverna i deras språkutveckling är möjligheter till att samtala kring det man läser samt att 
skriva och läsa tillsammans. De skriver även att det har visat sig att pedagoger som använder 
sig av mycket en-till-en interaktion har den mest positiva påverkan på barns språkutveckling. 
Denna en-till-en interaktion behöver inte bara vara mellan pedagog och elev utan kan även 
vara mellan elev-elev. Vad som kännetecknar en framgångsrik läs- och skrivlärare är bland 
annat att de ofta läser högt för eleverna och att de låter eleverna läsa självständigt dagligen. 
De arbetar i mindre grupper med varierande gruppsammansättningar. Pedagogerna undervisar 
om hur man kan använda olika lässtrategier i direkt anslutning till läsningen. Eleverna får 
skriva utifrån det lästa och får uppgifter som ska inspirera till att skiva mycket. I anslutning 
till detta skrivande arbetar man med grammatik (Presley 1997 se Myndigheten för 
skolutveckling 2007, s 116-117). Myndigheten för skolverket (2007, s. 103) skriver även att 
man bör ha ett syfte med läsningen samt att det ska finnas en mottagare som ska läsa det 
eleverna skriver. Dessa delar återfinns i Kiwimetoden. Att samtala om det lästa kommer in 
under högläsning och den gemensamma läsningen. Här modellar även pedagogen olika 
lässtrategier som eleverna kan använda sig av. En-till-en interaktionen återfinns i den 
individuella undervisningen samt i samarbetet mellan eleverna. Den dagliga läsningen är även 
ett inslag i metoden. 
 

Kiwimetoden 
Whole Language och Kiwimetoden är svårdefinierade begrepp, men man kan se det som en 
filosofi och arbete i utveckling där processen är det viktiga och inte enbart den slutliga 
produkten (Davenport & Watson, 1993 ss. 1-14). Pedagogen ses som handledare och inte en 
informatör (Körling, 2006). Kiwimetoden är en filosofi som kan tillämpas i alla skolans 
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ämnen. Dess fokus ligger dock på språkutveckling. De fyra bärande delarna i Kiwimetoden 
är: högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. Det som 
genomsyrar de tre förstnämnda delarna är samtalet. Samtalet finns alltid med som grund för 
att skapa ett intresse för den kommande texten, att undersöka förförståelsen kring ämnet, att 
väcka tankar och idéer hos varandra eller som att utvärdera och reflektera kring de lästa 
(Jörgensen red. 2001). Vi kommer nedan att beskriva de bärande delarna i Kiwimetoden. 

 
Högläsning 
Jörgensen (red. 2001) skriver att det är viktigt att läsa högt för sina elever oberoende av om 
eleverna är goda läsare eller nybörjare. I högläsningen får eleverna erfarenheter av texter som 
de själva inte kan läsa ännu. Det finns mycket att vinna med att pedagogen läser högt för 
eleverna. Dels får eleverna en förståelse för hur en text fungerar, de blir bekanta med 
skriftspråket och de får en chans att lära sig. Skriftspråket och talspråket är uppbyggda på 
distinktiva sätt, om då pedagogen läser högt för eleverna blir de bekanta med skriftspråket 
med hjälp av pedagogens ledning. När pedagogen läser högt för eleverna får de en chans att 
lösa problem som uppstår under läsningen (Smith, F. 1997). Texterna bör därför väljas med 
omsorg så att textens svårighet är lite över elevernas nivå. När man arbetar mycket med 
högläsning utvecklar elevernas kunskaper om omvärlden, de lär sig nya ord och begrepp. De 
lär sig även att skriftspråket skiljer sig från talspråket, att vara kritiska och utvecklar sin 
lyssnarförmåga. Eleverna lär sig också att känna igen olika genrer samt får en modell för 
högläsning gällande intonation, flyt och inlevelse (Jörgensen, 2001). 

 
Högläsning bör vara ett regelbundet, återkommande inslag i klassen där eleverna får en 
gemensam läsupplevelse som bidrar till ökad sammanhållning. Emellanåt kan pedagogen 
stanna upp i texten för diskussioner och minidramatiseringar. Avbrotten bör inte komma för 
ofta, eftersom eleverna då kan tappa den röda tråden i berättelsen (Jörgensen, red. 2001). 
”Nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det man läst” (Chambers, 1994, s. 17). Det 
är i samtalen kring det lästa som eleverna skapar sig en djupare förståelse för textens innehåll. 
Chambers (1994, ss.18-23) menar att ett boksamtal ska innehålla tre olika delar: entusiasm, 
frågetecken och kopplingar. När det gäller entusiasm kan det handla om att få uttrycka känslor 
som väckts när man läst en text. Frågetecken är till för att lösa svårigheter tillsammans, 
gruppen får en djupare förståelse för vad texten handlar om och vad den betyder för läsarna. 
Den tredje delen är kopplingar där man försöker hitta mönster. Dessa mönster kan vara inom 
texten men även vara utomlitterära mönster som väver samman världen och texten.   

 
Gemensam läsning 
Gemensam läsning bedrivs i helklass. Pedagogen använder sig av en text som inte är tidigare 
känd av eleverna, för att bidra till en positiv förväntan hos eleverna 
(annemariekorling.blogg.se). Ofta använder man sig av en så kallad ”storbok”. Denna storbok 
har samma innehåll som de normalstora böckerna, fördelen är att den är så stor att alla elever 
kan titta i boken när pedagogen läser och när de samtalar kring bilderna och texten. Jönsson 
(2007, s. 134) skriver om vikten av att samtala om det lästa för att eleverna ska kunna 
utveckla sin förståelse för texten. Hon menar också att genom den gemensamma läsningen 
kan alla elever ta del av texter oavsett läsförmåga eftersom det är innehållet som är i fokus 
och inte läsförmåga (s. 10).  
 
Eleverna får i gemensam läsning diskutera både före, under och efter läsningen, här får 
eleverna ta del av varandras tankar, idéer och tolkningar. Syftet är inte att läsa ut boken utan 
att läsa av mycket ur bilderna och prata om texten, varje sida får ta tid. Eleverna får träna sig 
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på att förutse vad som kommer hända med hjälp av informationen de fått i texten och 
bilderna. De får även lära sig att använda sig av olika lässtrategier och hur de ska göra om de 
stöter på hinder i texten. När man diskuterar texter tillsammans och får ta del av andras 
strategier får man förslag till hur man ska göra när man inte förstår. Genom att diskutera och 
samarbeta och få höra andras synpunkter får eleverna djupare kunskaper inom ämnet 
(Jörgensen red. 2001). Eleverna behöver rikliga lärsituationer där de under samtal möter 
skriftspråket. Det är pedagogen som ska utforma en undervisning som medför att eleverna 
själva inser att språklighet handlar om kommunikation (Jonsson, 2006, s. 75). Genom 
gemensam läsning får pedagogen även tillfälle att presentera olika grammatiska funktioner på 
ett meningsfullt sätt. Det ger också tillfällen att presentera texter ur olika genrer och öka 
elevernas genrekunskaper (Jörgensen red. 2001).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                 Fotograf A-M Körling  www.annemariekorling.blogg.se 
 
Gemensam läsning innebär att man gör en ”bildpromenad”, eleverna får sätta ord på vad som 
händer på bilderna. Deras förförståelse, tankar och funderingar får stor plats. Pedagogen 
fungerar som ett mellanled mellan eleverna och texten/bilden och ställer öppna frågor till 
eleverna.  Det kan vara frågor som ”Vad ser vi”? ”Vad tror vi att vi ser”? Sedan övergår man 
till vilka förväntningar man har på fortsättningen. Eleverna får räcka upp handen och svara 
”Jag ser…” Eleverna lär sig av varandras svar och orden delas och skapar gemensam 
förståelse. ”Jag tror att...” Eleverna får ställa hypoteser och måste leva sig in i bilden. Till sist 
när man går in på vad som kommer att hända i fortsättningen har eleverna diskuterat fram och 
tillbaka och är ivriga på vad som faktiskt kommer att hända (annemariekorling.blogg.se). 
 
Vägledd läsning 
Den vägledda läsningen är ett moment som genomförs med pedagogen och en mindre grupp 
elever, fördelaktigt med fyra till åtta elever. Dessa grupper bör vara indelade efter intresse, 
läsförmåga eller erfarenheter. Vid den vägledda läsningen har alla elever varsitt exemplar av 
boken de läser. Till skillnad mot den gemensamma läsningen där pedagogen läser texten är 
det här eleverna som läser texten. I den vägledda läsningen pratar de om texten och ställer 
eventuella frågor kring texten. Här bör man även samtala om de svårigheter de stötte på när de 
läste texten och vilka strategier de eventuellt använde för att lösa dem. Här får eleverna insikt 
i hur de andra eleverna tänker och vilka strategier de har använt för att läsa texten (Jörgensen 
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red. 2001). Enligt Jörgensen (red. 2001) är det yttersta syftet är att lära eleverna att använda 
olika lässtrategier. Detta är något Jonsson (2006, s. 130) är enig i, hon hävdar att läsning 
utvecklas när eleverna får använda sig av olika strategier. Detta kan liknas vid en 
problemlösningsprocess där eleverna förlitar sig på strategier för att lösa problem. Den 
vägledda undervisningen kräver mycket förberedelse från pedagogens håll eftersom arbetet 
ska möta eleverna i deras proximala utvecklingszon. Det är viktigt att pedagogen möter 
eleverna där de befinner sig för att stärka deras självförtroende inom läsning och skrivning 
(Jonsson, 2006, s. 82).  
 
Jörgensen (red. 2001) beskriver de nyckelelement som ska återfinnas i den vägledda 
läsningen, dessa är: introducering av texten, läsning av texten, diskussion av texten och 
utvärdering av elevens läsning. Introduceringen av texten bör inte vara längre än fem minuter, 
här diskuteras bland annat tidigare erfarenheter, titeln, bilderna eller huvudkaraktärerna i 
texten. Det är här man förbereder eleverna så de vet tillräckligt mycket om texten innan de 
börjar läsa. Här kan det vara läge att prata om nya begrepp och ord som eleverna behöver ha 
kunskap om för att förstå texten. Denna diskussion återkommer antagligen under läsningens 
gång. När det gäller läsningen av texten kan den te sig på varierande sätt, antingen kan man 
låta eleverna läsa texten i ett sträck eller så kan man behöva läsa texten i mindre stycken och 
därefter ha mindre diskussioner innan man läser vidare. Eleverna läser här på egen hand och 
pedagogen ingriper bara om en elev stöter på svårigheter (Jörgensen red. 2001). Jonsson 
(2006, s. 75) anser också att elever behöver någon form av guidning för att bli medvetna om 
vad läsning går ut på. 
 
När alla har läst färdigt påbörjas diskussionen kring det lästa. Här har pedagogen förberett 
frågor som utmanar eleverna och för dem framåt i sin läsutveckling samtidigt som eleverna 
får ställa egna frågor. Här ska man även prata om författarens budskap, detta för att eleverna 
ska lära sig förstå undermeningen i texten. Här bör man även samtala om de svårigheter som 
eleverna stötte på under läsningen och hur de löste dessa. Här får eleverna ta del av varandras 
svårigheter och lösningar. Beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på kan man arbeta på 
olika nivåer när det gäller språket. Om man arbetar med yngre barn är det här lägligt att prata 
om förhållandet mellan ljud och bokstäver. Med äldre barn kan man undersöka skrivsättet 
författaren använder sig av. Den sista delen i den vägledda läsningen är utvärderingen, där 
pedagogen observerar hur eleven läser och anteckna vilka strategier eleven använder. Denna 
insikt i elevens läsning kan och bör tas med till den individuella undervisningen där 
pedagogen och eleven kan jobba vidare utifrån detta (Jörgensen red. 2001).      
 
Några av vinsterna med vägledd läsning är bland annat: läraren blir mer medveten om elevens 
läsförmåga, eleverna får möjligheter till att träna upp sina lässtrategier under pedagogens 
ledning, eleverna utforskar språkets funktioner i olika typer av texter (Jörgensen red. 2001). 
För att detta ska vara möjligt är det viktigt att läraren väljer rätt text så att eleverna klarar av 
att läsa texten samtidigt som de utmanas.  
 
Självständig läsning 
Den självständiga läsningen innebär att eleven läser på egen hand. F. Smith (1997) menar att 
den självständiga läsningen är en viktig del av barns läs- och skrivutveckling. Det viktigaste i 
självständigt läsande är att det finns tid och plats för läsning, att eleverna har tillgång till 
många olika typer av texter, att de får tid att reagera på texterna och elevsamtal där de 
samtalar kring det lästa. Det bör dagligen finnas tid för självständig läsning. När det gäller att 
reagera på texten kan eleverna berätta för varandra i små grupper om vad de läst. De kan 
skriva små brev till en kamrat som beskriver vad de läst eller så kan de föra en loggbok där de 
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skriver ner tankar de fått när de läst en text. Under den självständiga läsningen får pedagogen 
tillfälle att ha elevsamtal med eleverna. Dessa elevsamtal ger läraren en chans att bland annat 
kontrollera elevens förståelse av texten och deras läsintresse (Jörgensen red. 2001).  

 
Under tiden eleverna har självständig läsning hinner pedagogen med individuell undervisning, 
en-till-en-undervisning. På så sätt kan pedagogen lätt se vilka utvecklingsmöjligheter varje 
elev har. Några moment under den individuella undervisningen är enligt Körling 
(annemariekorling.blogg.se): 
 

 Läsanalys. Pedagogen gör en analys kring elevens läsning och för utvecklande samtal 
kring elevens läsförståelse samt lässtrategier. 

 Dokumentering och uppföljning av elevens kunskapsutveckling. Utvärdera och sätta 
nya mål. Synliggöra dessa och hur eleven kan förverkliga dem. 

 Enskild undervisning utifrån elevens behov i något ämne. 
 Utveckla relationen lärare-elev och få kunskap om hur eleven lär. 
 Skapa individuella arbetsområden. 
 Få underlag till den kollektiva undervisningen. 
 Föra lärande samtal. 

 
 
Elevernas skrivande 
Även om vårt fokus i undersökningen kommer ligga vid läsningen vill vi även ta upp hur man 
arbetar med skrivning i Kiwimetoden eftersom samtalet är textens ingång och elevers 
skrivande är dess utgång. Precis som med läsningen kan man inte bara slänga in eleven i 
skriftens värld, utan man måste ge dem en grund att utgå ifrån. Innan eleverna ska skriva en 
text samtalar man gemensamt i klassen. Detta kallar man för muntligt skrivande. Här skapar 
eleverna tillsammans med läraren en muntlig berättelse där alla elever bidrar med en mening i 
berättelsen. Här får eleverna en yttre aktivitet som bildar ett underlag för deras eget skrivande 
(Körling, 2006). Fox (1997, s. 39) menar att skrivandet behöver vara meningsfullt för att 
motivera eleverna i deras lärande. Att traggla stavning i lösryckta uppgifter ger enligt henne 
ingenting. Hon tar istället upp ett exempel att låta eleverna få skriva brev till verklig 
mottagare för att få en riktig anledning till skrivandet.     
 

I I .  M e t o d  
I detta kapitel kommer vi att förklara vilken metod vi har använt oss av för att söka svar på 
vårt syfte och presentera vår urvalsgrupp. Vi förklarar hur vi genomförde intervjuerna och vi 
tar upp de etiska regler som gäller vid vetenskapliga sammanhang. Det sista avsnittet 
innehåller en beskrivning över hur analysen av materialet genomfördes.   
 

Val av metod 
Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie med inspiration från den etnografiska metoden. Vi 
genomförde en etnografisk inspirerad ansats, eftersom vårt huvudsyfte är att undersöka hur en 
pedagog arbetar med Kiwimetoden, inte hennes attityd till det. Davidsson (2002) skriver att 
etnografi som forskningsansats innebär att forskningen sker i naturliga sammanhang där 
forskaren försöker förstå fenomenet i dess kontext och i naturliga miljöer, vilket vi gör genom 
vår undersökning. Vi försökte få en djupare förståelse för fenomenet i dess naturliga miljöer. 
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En fallstudie innebär att den bedrivs empiriskt ute i verksamheten, man undersöker en särskild 
företeelse, exempelvis en händelse, en person eller en social grupp. Fokus läggs på den 
verkliga händelsen som belyses i undersökningen och en fallstudie kan med fördel även 
användas till fortsatt forskning. Det är inte avgörande vilket tillvägagångssätt man använder 
sig av i en fallstudie, men det är viktigt vilka frågor man utgår ifrån och hur man tänkt att 
resultatet ska bli (Merriam, 1994). Vår undersökning genomfördes som en fallstudie med 
observationer och intervju som redskap. Genom denna fallstudie kunde vi styrka våra resultat 
i form av sinnesintryck och iakttagelser, vilket kännetecknar en etnografisk studie.  
 
Vi har använt oss av kvalitativ undersökning eftersom vi vill gå djupare och få mer förståelse 
och svar på frågor kring ett fenomen. Vi syftar till att undersöka fenomenet i dess naturliga 
sammanhang genom fallstudier där vi analyserar innehållet och händelseförloppen. I vår 
undersökning ska vi bland annat identifiera och fördjupa förståelsen av fenomenet vilket 
karaktäriserar en kvalitativ analys. Vi vill genom vår undersökning tolka och få mer förståelse 
för Kiwimetoden och undersöka hur man arbetar utifrån denna. Om någon annan skulle 
undersöka samma sak är det inte säkert att resultatet blir exakt samma i en kvalitativ metod, 
vilket en kvantitativ metod åstadkommer, eftersom man lägger in sitt personliga intresse i vad 
man vill fokusera på. 
 

Urval 
Det finns olika tillvägagångssätt när man skapar sig en urvalsgrupp. När det gäller en 
kvalitativ undersökning gör man ett systematiskt urval utifrån medvetna kriterier. Detta 
innebär att man själv väljer ut en urvalsgrupp utifrån syftet med undersökningen (Holme & 
Solvang, 1997, s. 101). För att undersökningen ska ha en god reliabilitet, som visar att 
undersökningen har genomförts på ett sätt som ger trovärdigt resultat gäller det att den 
verksamhet som undersöks arbetar med Kiwimetoden. Utifrån dessa aspekter använde vi oss 
av ett systematiskt urval. Vi valde därför ut och kontaktade Anne-Marie Körling som arbetar 
med Kiwimetoden. Anne-Marie Körling var ett naturligt val för oss då det är hon som har 
tagit fram Kiwimetoden ur ”Whole Language” utifrån hennes studier på Nya Zeeland. Hon är 
även författare till litteratur kring ämnet. Observationerna genomfördes i en fjärdeklass där 
hon var klassföreståndare.  
 

Genomförande 
Efter att vi tagit kontakt med Anne-Marie Körling åkte vi dit under två dagar och genomförde 
vår undersökning. Vi valde observation eftersom vårt syfte är att undersöka hur man praktiskt 
arbetar med Kiwimetoden ute i verksamheten. För att få en komplett bild, intervjuade vi även 
läraren efteråt för att få svar på eventuella frågor som dök upp under observationerna. 
Observationerna ägde rum i klassrumssituationer då vi observerade hur undervisningen gick 
till i ämnet svenska. Vårt fokus var att observera hur och vilka instruktioner som läraren gav 
och hur eleverna mottog denna information och hur de sedan utförde uppgifterna.  
 
Det finns olika tillvägagångssätt när man ska genomföra en observation. Vi visste att vi ville 
observera hur pedagogen arbetade med de olika läsmomenten samt hur hon interagerade med 
eleverna. Eftersom vi i förväg hade bestämt oss för vad vi ska titta på valde vi att använda oss 
av observationsmetoden löpande protokoll, vilket innebär att man skriver ner allt som händer 
i en situation. Detta gör man allt eftersom det sker. När man använder denna metod har man 
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redan innan bestämt sig för vad man ska titta på och när man då ser en sådan situation 
observerar man den. Vi intervjuade läraren utifrån förvalda frågor samt utifrån det vi 
observerat. Observationerna pågick under två heldagar då vi förde löpande protokoll. Vi var 
passiva deltagare i klassrummet eftersom vi inte fick delta i undervisningen. Vi satt i närheten 
av pedagogen men höll oss lite i bakgrunden. Vi följde pedagogen i klassrummet då hon gick 
runt bland eleverna.  
 
Den andra metoden vi använde för att samla data var intervju. En intervju kan liknas vid ett 
samtal men det som skiljer intervjun från ett samtal är att intervjuaren styr dialogen och 
processen i en förbestämd riktning. I en intervju är det kommunikationen mellan intervjuare 
och responstagaren som är föremål för analys. Vi använde oss av den öppna ostrukturerade 
intervjun vilket innebär att vi som intervjuare ställde en vid fråga där den tillfrågade fick svara 
fritt. Denna intervju ger möjlighet till att fånga den intervjuades uppfattning och upplevelse av 
fenomenet vilket leder till en kvalitativ undersökning. En annan form av intervju som 
förekom var fältintervju1. Denna intervju skedde spontant och fokuserade på nyligen upplevda 
händelser som vi erfarit på fältet. Som med alla metoder finns det risker med att göra 
intervjuer. Är man ovan med att genomföra intervjuer kan det vara lätt att göra misstaget att 
ställa ledande frågor, vilket kan leda till att man inte får ett korrekt svar. Vidare kan man även 
låta sin egen uppfattning styra personen man intervjuar och dessutom ställa för krångliga 
frågor.  
 
Våra intervjuer genomfördes med en pedagog, närvarande under intervjuerna var vi och 
pedagogen. Intervjun varade i ungefär en timme. Under intervjun förde vi anteckningar 
samtidigt som den spelades in för att inte gå miste om någon information. Vi ställde de 
intervjufrågor som vi förberett (se bil. 2) följt av följdfrågor som kom under samtalets gång. 
Det förekom även fältintervjuer då vi ställde frågor som kom spontant utifrån en situation vi 
upplevt. Dessa spelades inte in men antecknades. Som stöd och utgångspunkt för våra 
observationer och intervjuer har vi tagit del av Lantz (1993) och Løkken och Søbstad (1995). 
 
När man genomför en undersökning är det viktigt att fundera kring begreppen reliabilitet och 
validitet. Begreppet reliabilitet handlar om trovärdighet, pålitlighet och tillförlitlighet. Det 
gäller att mätningarna är korrekt gjorda, om de är det är det ett mått på hög reliabilitet 
(Thurén, 1999, s. 22). När det gäller reliabiliteten vid en intervju som vi genomfört gäller det 
att en utomstående kan ta del av och granska metoden för datainsamlingen och data, vilket det 
finns möjligheter till eftersom intervjufrågorna finns med som bilaga och hela intervjun finns 
även inspelad och nerskriven. Vi kan dock aldrig vara säkra på att den intervjuade besvarade 
våra frågor ärligt. Reliabiliteten vid vår observation är mer säker eftersom där såg vi vad som 
hände utan att behöva tolka intervjusvaren. Självklart är inte observation helt tillförlitlig 
eftersom våra erfarenheter och åsikter kring fenomenet kan ha påverkat vad vi sett. Det man 
inte får glömma är att en observation sker genom våra sinnen och våra sinnesintryck och kan 
innehålla en stor portion tolkning. Begreppet validitet handlar om giltighet och att man har 
svarat på sitt syfte, det vill säga att man verkligen har undersökt det man ville undersöka 
(Thurén, 1999, s. 22).  Detta har vi gjort då vi fått svar på våra frågeställningar som var: Hur 
arbetar pedagogen med läsning? Hur ser interaktionen och organisationen ut i klassrummet? 
  

                                                 
1   Marianne Dovemark, föreläsning den 30 april 2008 
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Forskningsetik 
När man gör en undersökning måste man ta hänsyn till några etiska regler för att deltagarna 
ska känna sig trygga att delta. Vetenskapsrådet (2002) har delat in dessa etiska regler i fyra 
huvudkrav, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att man som undersökare har skyldighet att informera alla berörda 
parter om vad som ska ske och varför. Vi har i enlighet med informationskravet delgett elever, 
föräldrar och lärare skriftligt, med ett så kallat missivbrev, om vad undersökningen ska handla 
om och hur den ska genomföras. 
   Samtyckeskravet innebär att de medverkade ska få tid att reflektera över om de vill 
medverka i undersökningen. Eftersom eleverna som deltog i vår undersökning var under 15 år 
lämnade vi ut information och medgivandeblankett till vårdnadshavare.  
    Konfidentialitetskravet är ett skydd för de som deltar i undersökningen. Det innebär att de 
inblandades identitet och andra personliga uppgifter ska hållas hemliga i enlighet med 
sekretesslagen. Eftersom vi som pedagoger har tystnadsplikt ska vi även ta hänsyn till detta 
vid intervjuerna och observationerna. Pedagogens namn nämns efter medgivande. 
   Nyttjandekravet är också ett skydd för deltagarna i undersökningen. Information som 
inhämtats ifrån undersökningen ska inte hamna i orätta händer. I enlighet med nyttjandekravet 
förvarar vi insamlad data otillgänglig för obehöriga. (http://www.vr.se). 
 

Analys/Bearbetning 
När observationerna och intervjuerna var genomförda skrev vi rent observations-
anteckningarna. Vi lyssnade på intervjun och skrev ner allt som sades. Under observationerna 
utgick vi hela tiden ifrån att observera olika situationer som en helhet. Vi valde att analysera 
och presentera observationer varvat med intervjuer, eftersom datan från de olika metoderna 
kompletterade varandra. När vi analyserade vår data sökte vi svar på vår frågeställning och 
försökte urskilja teman som vi fann utmärkande för metoden. De teman vi fann formulerade 
vi som rubriker och sorterade därefter in väsentlig data till rätt rubrik. De teman vi fann var 
interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev, den individuella undervisningen och de olika 
formerna av läsning: högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och read out – think out.   
 

I I I .  R e s u l t a t  
Utifrån de studier vi gjort under de två dagarna i verksamheten har vi sammanställt och 
analyserat utvalda situationer. Resultatet börjar med en kort beskrivning om hur en dag kan se 
ut i ett Kiwiklassrum. Vi har sedan valt att presentera vårt resultat i de teman vi fann specifika 
och betydande för Kiwimetoden. 
 

En dag i ett Kiwiklassrum 
 
Bilden nedan ger en inblick i hur klassrummet är möblerat. Längs de två väggarna står bänkar 
vända mot väggen. Rakt fram står ett så kallat arbetsbord där eleverna får sitta och arbeta om 
de vill. Den blå mattan är samlingspunkt under morgonen, högläsningen, den gemensamma 
läsningen, den vägledda läsningen och vid samlingar.  
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En av dagarna vi observerade började med samling då eleverna får sitta i en ring på den stora 
blåa mattan. Pedagogen sitter på en soffa som står intill mattan. Så fort alla har satt sig ner 
och är tysta börjar hon läsa ur en högläsningsbok. Under läsningens gång ställer hon frågor 
om texten som låter eleverna förutse vad de tror kommer hända. Pedagogen ber eleverna 
skriva sitt förslag på en post-it lapp. Eleverna går iväg och skriver och kommer tillbaka och 
sätter sin post-it lapp på ett blädderblock som står bredvid mattan. En del elever vill skriva 
många post-it lappar och gör därför det medan en del skriver en lapp och sätter sig på mattan 
och väntar. Post-it lapparna får sitta kvar på blädderblocket utan några diskussioner och 
högläsningen fortsätter. När högläsningen avslutas ger pedagogen förslag på aktiviteter som 
eleverna kan fortsätta med men välkomnar även egna initiativ från elevernas håll. Detta 
medför att några skriver klart en berättelse, en del arbetar med kartboken, några räknar i 
matteboken och en elev skriver en dikt som han ska sms:a till pedagogen.  
 
Eleverna går iväg och väljer själva ut en plats där de vill arbeta. Några sitter runt ett stort 
bord, några sitter vid bänkar som är vända inåt väggen, några ligger kvar på mattan och 
skriver. En elev frågar pedagogen om han får skriva sin berättelse på datorn, för att han inte 
orkar skriva för hand. Pedagogen säger ja. Under detta arbete samtalar och samarbetar 
eleverna med varandra och går omkring fritt i klassrummet. Pedagogen kallar detta för 
organiserat kaos. Medan eleverna sätter igång med sitt arbete sitter pedagogen kvar i soffan 
och ser på.  
 
När eleverna har börjat arbeta har pedagogen individuell undervisning med en elev. Denna 
individuella undervisning kan innehålla allt från läsanalys, utvärdering, tillbakablick i 
arbetsbok till att eleven läser en egen producerad text för pedagogen. Senare under dagen 
arbetar de med gemensamläsning utifrån en engelsk storbok. Eleverna sitter på mattan och 
pedagogen sitter på soffan så alla kan se storboken. Under läsningen av storboken är det 
samtalet om texten och bilderna som tar det största utrymmet. Pedagogen berättar att en dag 
ska innehålla 20 % självständigt val av eleven, 20 % självständigt arbete, 20 % vägledd 
undervisning, 20 % gemensam läsning och 20 % read out – think out.  Hela undervisningen 
ska omslutas av muntlighet och mynna ut i skrivande.                       
 

 
 

             Fotograf A-M  Körling  www.annemariekorling.blogg.se 
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Läsmoment 
Ett tema vi fann utifrån våra observationer och intervjuer var de olika formerna av läsning 
som användes i undervisningen. Dessa former var högläsning, gemensamläsning, vägledd 
läsning, think out – read out och självständig läsning.  Svenskundervisningen utgick ifrån 
skönlitterära texter som de läste utifrån någon av de ovannämnda läsformerna. Det lästa 
arbetades med på olika sätt. Elevernas egenproducerade texter var också en del av 
undervisningen. När vi genomförde våra observationer förekom inget arbete med läromedel i 
ämnet svenska. Under intervjun berättar Anne-Marie Körling dock att hon låter elever arbeta 
med läromedel om det gynnar dem. Detta kan vara fallet om en elev kanske har någon form 
av inlärningssvårighet, då kan de så kallade fylleriövningarna vara till stor hjälp för den 
eleven.  Nedan presenterar vi de moment i läsning som vi fann betydande för Kiwimetoden.  
 
Högläsning  
Ett moment som inte är specifikt för just Kiwimetoden men som hade mycket utrymme i 
undervisningen under de två dagar vi observerade var högläsning. Under 
högläsningstillfällena satt eleverna och pedagogen i en ring på den blåa mattan. Det första 
högläsningtillfället vi fick ta del av inleddes med att de återkopplade till förra gången de hade 
läst. De upprepar de frågor som de i förväg har ställt till texten som de vill få svar på genom 
att läsa boken. Pedagogen frågade även eleverna vad de ville ha svar på denna gången. Sedan 
började hon läsa högt. 

 
Pedagogen avbryter läsningen när hon kommer till ett stycke där författaren 
beskriver två personer som är ute och går tillsammans. Den ena personen 
nynnar och den andra tänker. Pedagogen frågar om det är några som vill gå 
två och två i ringen och visa hur det kan se ut. När alla som vill har gjort det, 
säger pedagogen ”Nu kan ni väl se dem framför er när de går där 
tillsammans?” (ur fältanteckningar 080916). 

 
Här stannar pedagogen upp i läsningen och låter eleverna gestalta hur de tycker man kan se ut 
när man nynnar och funderar. Genom denna övning får eleverna ta del av andras tankar som 
hjälp när det gäller att skapa inre bilder till texten. Längre fram i texten sticker sig en av 
personerna sig i fingret för hon blir generad och nervös. Att hon är generad och nervös står 
inte i texten utan man måste göra egna inferenser för att förstå detta. Pedagogen frågade 
eleverna varför de tror att hon stack sig i fingret. När de har kommit med sina förslag pratar 
de om vilka ledtrådar de fick som kan förklara detta. Medan högläsningen sker stannar 
pedagogen upp och pratar med eleverna för att ge dem strategier och redskap för att utveckla 
deras läsning. Under läsningens gång räcker eleverna upp händerna för att ställa frågor eller 
för att bara kommentera något, pedagogen stannar då upp och låter eleverna få detta utrymme.     
 
Ett annat högläsningstillfälle var då pedagogen läste om en kille som heter Ludvig. Han ska 
ge en present till en tjej han är kär i som heter Kristina, men han vet inte vad han ska ge 
henne.  
 

Pedagogen avbryter i läsningen och delar ut en post-it lapp till alla elever, 
hon ber dem skriva vad de tycker Ludvig ska ge för att visa att han tycker 
om Kristina. Eleverna går iväg och skriver på sina post-it lappar, när de 
skrivit klart sätter de upp lappen på ett blädderblock. En elev kommer fram 
till pedagogen och frågar om han kan få en till post-it lapp, pedagogen svarar 
då ”självklart”. Flera elever kommer och hämtar nya lappar medan några 
elever bara skriver en lapp och sitter på mattan och väntar. Pedagogen ber de 
eleverna som forfarande skriver (fem stycken) att de ska komma till mattan 
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så de kan fortsätta läsa.  Men eleverna vill stanna kvar och skriva. Hon 
frågar då om det är okej för dem att de fortsätter läsa undertiden, de svarar ja 
och hon fortsätter läsa. (ur fältanteckningar 080917). 

 
Under denna aktivitet berättar pedagogen för oss att hon tycker det är en svår situation 
eftersom hon har gett eleverna fri aktivitet samtidigt som hon vill avbryta dem. Post-it 
lapparna som sattes upp på blädderblocket var inget de arbetade vidare med, utan hon lät dem 
bara sitta där ifall någon ville gå fram och läsa.      
 
Gemensam läsning 
En annan typ av läsning vi observerade var den så kallade gemensamma läsningen. Denna 
läsning utgick utifrån en storbok som heter Den döda lilla musen som är skriven av Körling 
(2005). Språket i boken är upprepande och skriven med enkla meningar. Varje mening börjar 
med: ”Det här är....” En sida löd: ”Det här är den döda lilla musen”.  
 

Pedagogen sitter på soffan med storboken i händerna och eleverna sitter på 
mattan. Pedagogen börjar med att visa eleverna omslaget och ber dem säga 
vad de ser. De samtalar sedan om vad de tror boken kommer att handla om. 
Samtalet om framsidan pågår under cirka 15 minuter. När alla som har räckt 
upp handen har sagt vad de vill säga börjar pedagogen läsa texten högt och 
eleverna läser efter. (ur fältanteckningar 080916). 

 
Under läsningens gång stannar pedagogen upp på varje sida och pratar om vad de läst. 
Exempel på frågor hon ställde var: ”Hur ser denna mening ut? Vad vill du ändra på? Texten 
har stora bokstäver vad tror ni det kan bero på?” Eleverna räckte då upp händerna och sa vad 
de skulle vilja lägga till eller byta ut i meningen. De pratar även om vad man kan göra om 
man hittar en död mus. Pedagogen menar att syftet inte är att läsa ut boken utan att kunna läsa 
av mycket ur bilderna och prata om texten.  
 

Under slutet av läsningen skriver pedagogen upp ”Det här är” tre gånger på 
ett blädderblock. Hon ber eleverna komma med förslag på vad man kan 
skriva. Alla förslag som eleverna säger upprepar hon högt. En elev frågar 
”kan vi inte få skriva en egen saga” och då bestämmer de att alla ska skriva 
en egen berättelse som börjar på detta sätt. En elev frågar då om de måste 
börja varje mening med ”det här är”, pedagogen ser ut att fundera och svarar 
efter en stund att de inte behöver det. Pedagogen säger till eleverna att de ska 
sätta sig där de arbetar bäst.  (ur fältanteckningar 080916). 

 
Denna skrivuppgift hade från början sin utgångspunkt i texten med givna instruktioner att 
följa men blev helt plötsligt fri. Eleverna behövde inte följa de instruktioner som pedagogen 
från början hade gett dem utan de fick skriva fritt.       
 
Vid ett annat tillfälle när de hade gemensam läsning skedde detta utifrån en engelsk storbok 
som heter I'm the king of the mountain (Cowley, 1985). Pedagogen läser titel på boken och 
frågar eleverna vad det är för djur på framsidan. Eleverna räcker upp händerna och kommer 
med olika förslag, pedagogen värderar inte utan säger bara ”mera förslag” och låter nästa elev 
svara. Texten handlar om en loppa som går ner för berget och sjunger ”I'm the king of the 
mountain”. Pedagogen stannar då upp och frågar eleverna hur de tror att detta låter i andras 
öron. Hon börjar variera uttalet när hon läser meningen och uppmanar eleverna att göra 
detsamma. Under intervjun berättar pedagogen att hon tycker det är viktigt att eleverna får ta 
orden i munnen och känna på dem. De upptäcker då nya nyanser i språket. Varje nytt uppslag 
i boken börjar på samma sätt, det är ett djur som går ner för berget sjungandes på frasen ”I'm 
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the king of the mountain”. Pedagogen frågar efter tre sidor vad de tror kommer hända på nästa 
sida. Här får eleverna träna sig på att förutse vad som kommer hända med hjälp av 
informationen de fått i texten.    
 
Vägledd läsning 
Ett annat inslag i svenskundervisningen var den vägledda läsningen. Pedagogen berättade att 
den vägledda och den individuella läsningen är de moment som hon lägger mest vikt vid.  
 

Den individuella är ju hur ser den här elevens utveckling ut. Den vägledda är 
jättemycket i samspel med utvecklingszonen, utmana med frågor kräver 
jättemycket av läraren, jätterolig utmaning /.../ Det är mycket mer elevaktivt 
än gemensamläsning, jag åskådliggör allting, hur läser man text, jag läser all 
text man får hänga med om man vill läsa. Men läraren läser all text själv sen 
om du eller du hänger med eller om någon håller tyst spelar ingen roll. När 
det gäller den vägledda läsningen problematiserar jag texterna och innehållet 
för eleverna men dom gör texten /.../ Den vägledda är jättemycket i samspel 
med utvecklingszonen. 

 
Under de två dagarna vi var i klassen och observerade, genomfördes den vägledda läsningen 
en gång.   
 

Pedagogen och tre elever sitter på mattan med varsitt exemplar av en engelsk 
bok. Pedagogen och eleverna tittar på omslaget och hon ställer frågor kring 
omslaget. Hon frågar om eleverna får någon ide kring handledningen utifrån 
omslaget. Sedan får eleverna säga ”I see.... ”och berätta vad de ser på 
framsidan. På varje nytt uppslag får de börja med ”I see...” Pedagogen 
upprepar det barnen säger, med rätt uttal om det är fel. Sedan läser de vidare. 
Pedagogen rättar inte elevernas uttal utan upprepar bara orden korrekt.  (ur 
fältanteckningar 080916) 

 
Detta vägledda läsningstillfälle var något som pedagogen genomförde med eleverna bara för 
att vi skulle få se hur det kunde gå till. Pedagogen berättade att eleverna inte var där än för att 
genomföra den vägledda läsningen, eftersom det var precis i början av terminen. De hade bara 
gått fyra veckor in på höstterminen. Enligt pedagogen skulle detta arbete börja fungera bra om 
ungefär en månad.    
 
Read out – think out  
En annan del av pedagogens undervisning är read out – think out. Detta var inget vi fick se 
under våra observationer, men pedagogen berättar om det under intervjun när hon pratar om 
de olika moment som ingår i läsning. När vi frågade vad read out – think out innebär fick vi 
svaret:  
 

Jag läser en text och tänker ut lässtrategierna. Till exempel om jag läser den 
här texten [hon tar upp en bok som ligger framför henne och börjar läsa] 
”Kalle går mot den svarta brunnen det är mörk ute” Jag stannar upp och 
tänker högt ”undra varför författaren använder ord som mörk kall vill han att 
det ska bli en spännande berättelse”. Blandar även in detta i högläsningen, 
egentligen vill jag att högläsningen bara ska vara högläsning. 

 
Genom att läsa en text och tänka ut lässtrategierna modellar hon olika metoder man kan 
använda sig av när man ska läsa en text. Hon visar eleverna vilka olika strategier de kan 
använda sig av när de stöter på olika problem i sin läsning.     
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Individuell undervisning 
Ett annat tema vi fann var den individuella undervisningen som pedagogen ägnade en stor del 
av dagen åt. Den individuella undervisningen innebär en-till-en-undervisning då pedagogen 
sitter med en elev i taget och arbetar med vad eleven behöver stöttning med. Under de 
individuella undervisningar som vi observerade gjorde pedagogen och eleven en läsanalys (se 
bild nedan), eller så läser eleven en egenproducerad text, en annan gång läste eleven en text 
på engelska. De tittade även tillbaka i elevens arbetsbok och gjorde utvärderingar. Denna 
individuella undervisning pågick under alla lektioner som vi observerade. De övriga eleverna 
hade självständig läsning eller arbetade med olika moment.   
 

Pedagogen sitter ner med en elev som får bläddra tillbaka i sin arbetsbok [i 
denna arbetsbok klistar de in sådant de har arbetat med] De stannar upp vid 
en engelsk text som eleven tidigare har läst för pedagogen. Texten har gröna 
markeringar vid de ord som hon kunde uttala och röda ringar rund de ord 
som hon inte kunde uttala. Pedagogen ber nu eleven läsa texten för henne 
igen. När eleven läser uttalar hon alla orden korrekt och pedagogen fyller i 
de röda ringarna med grönt. När eleven läst klart säger pedagogen ”Grattis, 
ser du vad du kan. Du kunde uttala alla åtta ord som vi har ringat in innan. 
Och detta har du lärt dig på bara två veckor”. Pedagogen ber nu eleven gå 
iväg och skriva en utvärdering. (ur fältanteckningar 080916). 

 
På allt eleverna gör i klassrummet ska de skriva datum. Orsaken till detta är både eleverna och 
pedagogen kan se utvecklingen över tid. Detta ser vi i exemplet ovan där eleven och 
pedagogen kan se att under två veckor har eleven lärt sig att uttala åtta ord. Under denna 
individuella undervisning som varade i cirka 20 minuter kom inte en enda elev fram till 
pedagogen vilket medförde att hon kunde ägna all sin uppmärksamhet på eleven. När eleven 
har läst den engelska texten berömmer pedagogen eleven och betonar att eleven har lärt sig 
något. En annan aktivitet som förekom vid den individuella undervisningen var en så kallad 
läsanalys. Denna läsanalys görs genom att eleven läser en eller flera sidor ur en bok. Eleven 
läser högt för pedagogen samtidigt som pedagogen har kopierat upp en kopia på texten eleven 
läser och gör där anteckningar. Ett exempel på hur detta kan se ut visas nedan.   
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Vid en läsanalys markeras de svårigheter eleven måste ta sig förbi och vilka strategier som 
används. Orden som är understrukna eller markerade visar att eleven antingen har stannat upp,  
rättat sig själv eller stannat upp och funderat. Detta gör pedagogen för att göra eleven 
medveten om vilka strategier som användes när de läste texten. När eleven har läst pratar 
pedagogen med eleven om hur läsningen gick. Under de sex läsanalyser vi observerade hade 
pedagogen bara positiva saker om elevens läsning. Det första pedagogen säger till eleven är 
”vilken underbar läsning”. Vid en läsanalys var det en elev som stakade sig vid en mening. 
Pedagogen frågade eleven efter läsningen om eleven förstod vad meningen betydde men det 
gjorde inte eleven. Pedagogen delar då upp meningen och går igenom ord för ord och ber 
eleven fundera ut vad hon tror de kan betyda. Tillsammans med pedagogen löser eleven 
meningen och förstår då vad författaren menar.  
 
Pedagogen pratar även om de lässtrategier eleven använde sig av när hon läste texten. Ett 
exempel på detta är när två elever fick läsa en text där det sista ordet på sidan är bred- när 
man sedan bläddrar kommer vid. Den ena eleven läser bredvid redan vid den första sidan där 
hon bara ser bred- utan att behöva vända och se resten av ordet. Här pratar pedagogen med 
eleven om att hon använder en strategi där hon kan förutse vad det ska stå. Den andra eleven 
som läste samma text läste bred- och bläddrar sedan för att lägga till vid. Här pratar 
pedagogen med eleven om att hon håller bred i minnet för att sedan läsa till vid för att få det 
rätta ordet.  Pedagogen berättade under intervjun att syftet med dessa samtal är att göra eleven 
medveten om de strategier de kan använda sig av när de läser. Hon säger också att allt hon gör 
i undervisningen är medvetet där allt hon gör ska eleverna kunna göra själva i framtiden. 
 
Den individuella undervisningen kan även bestå i att pedagogen lyssnar på en elev när hon 
läser ett stycke ur en bok som eleven läser eller en egenproducerad text. Pedagogen frågar då 
eleven om han eller hon vill läsa lite för henne. Hon visar ett stort intresse för vad eleven läser 
genom att fråga ”Vad läser du för bok? Vad spännande!” Hon har mycket entusiasm i  rösten  
när hon frågar eleven kring dess läsning. När det gäller att låta eleverna läsa den 
egenproducerade texten berättar hon att eleverna alltid ska få läsa sin text högt. Ibland läser 
eleven sin text själv och ibland läser pedagogen texten. Under de tillfällen vi observerade fick 
eleverna själva bestämma om pedagogen eller de själva skulle läsa texten. När de läst texten 
berömmer pedagogen elevens text och hon berättar vad hon tycker eleven har gjort bra. Hon 
ställde även frågor kring texten. Det kunde exempelvis vara att hon undrade vad som skulle 
hända härnäst. Här försöker hon få eleven att utveckla sin text. Under intervjun berättar hon 
om vikten av att låta eleverna få läsa sin text högt. 

 
En text som inte har en mottagare behöver ju inte skrivas den kan ju tänkas. 
Om jag inte har en mottagare kan jag skriva min text hur jag vill. Jag måste 
visa att jag vill läsa din text, eleverna behöver höra sina texter. När eleven 
läser sin text upptäcker de att de måste rätta vissa saker och det är mitt mål. 
Eleverna behöver höra sina texter.     

 
Hon berättar att hon inte rättar elevernas arbete eftersom hon anser att om de inte uppräcker 
felen själva så är de inte mottagliga för denna rättning. När hon läser elevens text högt eller 
om eleven läser den högt själv upptäcker de ofta fel som återfinns i texten.  
 
Pedagogen berättade att den individuella undervisningen och individuella läsningen 
tillsammans med den vägledda läsningen är de moment hon lägger mest fokus på. Den 
individuella undervisningen ger pedagogen chans att tillsammans med eleven utvärdera och 
sätta upp nya mål. Undervisningen sker utifrån elevens behov, proximala utvecklingszonen. 
Eftersom det är en en-till-en-undervisning kan eleven själv påverka innehåll och hur de ska nå 
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dit. Det ger även pedagogen tid att dokumentera elevens arbete. Eftersom hon samlar allt 
eleverna gör i deras arbetsböcker med datum, anteckningar och utvärderingar kan de lätt gå 
tillbaka tillsammans och se elevens progression. Pedagogen betonar även att processen är 
viktigare än produkten. 
 

Interaktion 
Något som utmärkte sig under våra observationer var interaktionerna mellan pedagogen och 
eleverna, samt interaktionen elever sinsemellan.  
 
Öppna frågor 
Under de två dagarna lade vi märke till att alla frågor pedagogen ställde till klassen var öppna 
frågor, frågorna kunde aldrig besvaras med ett ja eller ett nej. Märkte pedagogen att hennes 
fråga inte fick den respons hon var ute efter, så omformulerade hon frågan. När eleverna 
svarade ställde hon följdfrågor som ”Hur tänker du då”? och verkar agera ovetande av svaret, 
förmodligen för att eleverna ska förklara utförligare. Under samtal med pedagogen sade hon: 
”Observera hur jag ställer mina frågor, jag ställer alltid öppna frågor.” Vi blev nog lite 
påverkade av det uttalandet och det är nog anledningen till att vi uppmärksammade detta så 
mycket. Utifrån det vi såg stämde dock påståendet och pedagogen verkar vara noga med 
självreflektion i sin undervisning.  
 
Att ”modella” 
Pedagogen förklarade under intervjun att hennes mål är att allt som hon går igenom och 
förklarar för eleverna ska de kunna göra för varandra. Hon sa att hon ger dem modeller, för 
hur eleverna sedan ska kunna förklara saker för varandra. Pedagogens mål är att hennes roll 
ska bli mindre och mindre och att eleverna ska ta över mer och mer. ”Eleverna får sköta 
lärandet” menar hon. Ett exempel på att pedagogen modellar för en elev var när en elev 
frågade pedagogen hur man söker i kartboksregistret.  
 

Pedagogen hjälper eleven att hitta en specifik ort i registret och förklarade 
vad koordinaterna betydde. Sedan slår eleven upp rätt sida och pedagogen 
visar hur man drar pekfingrarna från koordinaterna tills de möter varandra 
för att hitta det man söker. (ur fältanteckningar 080916). 

 
När den här eleven fått verktyg hur man gör fick hon sedan modella för sina klasskamrater. 
Pedagogen förklarar alltså inte till varje enskild elev, de lär sig istället av varandra. Under de 
två dagarna vi var där modellade eleverna för varandra vid flera tillfällen.  
 
Under intervjun frågade vi pedagogen hur hon gör för att stimulera eleverna i deras 
läsutveckling och fånga deras läsintresse. Då svarade hon:  
 

Först är jag en modell för läsning, för jag måste läsa själv, det tycker jag att 
läraren måste göra. Sen så inte värdera negativt utan värdera positivt, jag är 
nyfiken på vad du läser. ”Snälla välj ut ett stycke som jag får läsa högt ur din 
bok. Snälla dela med dig av någon mening som du tycker om ur din bok. 
Vad läser du? Varför läser du den boken?” Jag är jättenyfiken på deras 
läsning, oavsett vad de läser. Sen så bekräftar jag, ”jag ser att du är 
koncentrerad, åh vad du är koncentrerad, vad gör dig så koncentrerad?” Va 
nyfiken på egentligen. Ungar gör egentligen det läraren vill att de ska göra, 
oftast, då kan man använda sig av det om jag vill att de ska läsa så väljer jag 
att fokusera på det tydligt. 
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Pedagogen är en modell för läsning, genom sitt eget intresse av vad eleverna läser, anser hon 
att eleverna blir mer motiverade. 
 
Hjälpa varandra/”Fråga tre” 
Pedagogen försöker, precis som vi har nämnt, att lämna över lärandet i elevernas händer. Hon 
förklarar för oss att hon ger eleverna verktyg för att de ska bli helt självgående. ”Målet är att 
eleverna ska kunna starta upp arbetet själva. De ska inte behöva mig för att börja arbeta.” Hon 
själv vill vara där som stöd, men att eleverna ansvarar för sin egen utbildning. Under ett 
tillfälle under en samling ställde en elev en fråga till pedagogen. Enligt oss var det en fråga 
som pedagogen mycket väl kunde svaret på, men hon verkade återigen ovetande av svaret och 
svarade istället att eleven skulle fråga någon av kompisarna som kanske vet svaret på frågan. 
Pedagogen verkar vilja få in vanan att eleverna ska fråga varandra. För att inte eleverna ska 
springa till henne för att få svar så fort de stöter på ett problem har pedagogen infört något 
som kallas fråga tre. Det innebär att innan man kommer och frågar pedagogen om hjälp ska 
man ha frågat tre klasskompisar först. Förhoppningsvis får de svar på sina frågor innan de 
behöver komma till pedagogen. Detta såg vi exempel på när eleverna arbetade med kartboken.  

 
Eleverna sitter och arbetar med kartboken självständigt eller tillsammans, 
medan pedagogen har individuell undervisning med en elev. Under tiden hon 
är upptagen med eleven, stör inte resten av klassen henne en enda gång. 
Eleverna arbetar på, vissa samarbetar med någon. En del rör sig omkring i 
klassrummet och går till varandra om de behöver hjälp. (ur fältanteckningar 
080916). 

 
Den här observationen visar prov på hur eleverna tar hjälp av varandra. Det är ett organiserat 
kaos, men det verkar som att eleverna endast pratar om det som de jobbar med och att de är 
inne i arbetet. Utifrån det här exemplet verkar det som att fråga tre fungerar. I intervjun säger 
pedagogen: ”Vi ska utbilda människor som kan samarbeta. Fusk är ett ord som inte existerar i 
mitt klassrum. Jag vet inte ens vad det ordet står för.” Pedagogen strävar emot att eleverna ska 
ta hjälp av varandra så mycket som möjligt. Om eleverna känner att de behöver ta hjälp av 
varandra för att lösa en uppgift är det upp till dem själva att avgöra det och starta upp detta 
samarbete med en klasskamrat.    
 
Egna initiativ 
Under samtal med pedagogen berättade hon att hon säger ja till allt eleverna föreslår som är 
eget initiativ. Frågar eleven om han/hon får arbeta med en specifik uppgift, får eleven alltid ett 
jakande svar. När eleverna kommer in från rasten frågar flera av dem pedagogen om de får 
arbeta med olika uppgifter. ”Ja, ja, ja och ja”, blir svaret.  
 

Vid ett tillfälle ropade pedagogen till sig fem elever som skulle få komma till 
blädderblocket och testa koordinater ur kartboken. Eleverna kom, några 
visade med kroppspråket att det var motvilligt. En elev satte sig på golvet 
försjunken och sa:  
– Boring, boring, boring. 
– Är det boring? Frågade pedagogen 
– Ja, sa eleven. 
– Gå och jobba då, svarade pedagogen. (ur fältanteckningar 080916). 

 
Pedagogen tvingade inte eleven att vara med. Till slut var det två elever som stannade och 
ville lära sig, resten gick tillbaka och arbetade med det de höll på med. Här väljer pedagogen 
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att låta eleverna som inte vill arbeta med koordinaterna att gå tillbaka och fortsätta jobba med 
det de hade påbörjat. Eleven som visade att han tyckte det var en tråkig uppgift slapp då 
genomföra den. Pedagogen berättar senare för oss att det inte är någon ide att låta eleven sitta 
med om han inte är intresserad, då kommer ändå inget lärande att ske. Hon menar att när han 
ser att de andra kan kommer intresset och nyfikenheten för koordinaterna komma och då kan 
lärandet ske.    
 
Elevinflytande 
Pedagogen svarar på en fråga om planering och elevernas medbestämmande: 
 

Jag har en grovplanering och då kan man inbjuda till samspel, har man en en 
väldigt detaljerad planering stör man den här elevdemokratin /.../ Dom ska 
alltid påverka och bidra till undervisningen, till exempel att de får bidra med 
en mening ur en bok ”välj den själv”, talutrymmet är elevernas och inte mitt, 
samarbetet lägger jag mycket fokus på. Jag är ingen diktator, hellre att jag 
visar vad fokus ska ligga på. /…/ Vad är mitt fokus? Av det här ska de ha 
lärt sig.. sen förskjuter du fokus. Om eleverna kommer och säger att ”vi vill 
jobba med kartboken”, hur möter jag upp detta då? Jag har ju målen, 
elevinflytande och mitt uppdrag, ämnet och tid (den tid som ämnet kräver). 
Allt detta ska finnas med i undervisningsfokus. 

 
Pedagogens syn på samarbete, egna initiativ och medbestämmande mynnar ut i en 
demokratisyn enligt Dewey. Kiwimetoden är ett undervisningssätt som inspirerats av Deweys 
demokratitankar. Pedagogen vill att eleverna ska ta mer och mer utrymme och att hennes roll 
ska förminskas.  
 
Under de föregående underrubrikerna har vi kommit in på olika former av elevinflytande, 
men här kommer ännu ett exempel: 
 

Eleverna arbetar med kartboken när pedagogen säger: 
– Hörni, nu ska vi avsluta. 
– Nej, det var kul. Vi vill fortsätta, säger en elev. 
Alla utom två fortsätter. De två eleverna som lyssnade på pedagogen driver 
nu omkring i klassrummet. Pedagogen ber en av dem att hitta engelska ord i 
kartboken som man kan översätta. Eleven kan sedan modella för de andra.  
– Måste vi sluta? Frågar eleven igen. 
– Nej, men fortsätt då, säger pedagogen. 
Efter en liten stund kommer andra halvan av klassen tillbaka från slöjden. De 
får vänta utanför medan eleverna i klassrummet slutligen packar ihop. (ur 
fältanteckningar 080916). 

 
Pedagogen såg elevernas lust i arbetet och ville inte tvinga dem att avsluta, de två elever som 
gjorde som pedagogen sa fick en ny uppgift. Det verkade som att pedagogens grundtanke var 
att alla elever egentligen skulle gå över till att ha engelska. Eftersom pedagogen inte säger nej 
till elevernas egna initiativ lät hon de själva bestämma över situationen och eleverna fortsatte 
att arbeta med det de höll på med. I och med detta fick pedagogens planerade engelskalektion 
förskjutas.    
 
Ännu ett exempel på elevinflytande såg vi när klassen skulle börja med en uppgift så frågade 
pedagogen: ”Hur många namn kan du hitta?” eller ”Hur många meningar tror du att du kan få 
ihop?” Eleverna ger olika förslag och väljer fritt så många de tror att de klarar av. Vi 
observerade att en pojke som sa att han hade som mål att skriva fem meningar inte slutade vid 
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fem utan fortsatte till tio, femton stycken. Pedagogen låter eleverna avgöra hur omfattande en 
uppgift ska bli genom att de får bestämma kvantiteten. När pedagogen däremot ville att de 
skulle klara av fler kunde hon säga ”jag utmanar dig att skriva 15 meningar” istället för att 
säga nej. ”Jag tycker tio meningar är för lite, du måste göra 15”. Här blir eleverna inte 
påtvingade att klara av ett visst antal uppgifter utan pedagogen utmanar dem istället.   
 
Pedagogen berättade att eleverna är delaktiga i allt som händer i klassen. Eleverna själva 
ringer och bokar tid på biblioteket och andra ställen de ska besöka. Om några lappar eller 
listor ska skrivas är det någon elev som gör detta. De går även och kopierar texter om det 
behövs. Pedagogen menar att det inte är hon som ska göra allt sådant, det är eleverna som ska 
lära sig. De ska vara delaktiga och ta ansvar för sin skolsituation.  
 
Positiv förstärkning 
Under de två dagarna vi var där upplevde vi inte att pedagogen tjatade på sina elever. 
Pedagogen förklarade att hon använde sig av Skinners tankar med positiv förstärkning: ”en 
medveten användning av att man kan förstärka positivt, detta för att inte förstärka negativt. 
Många lärare förhåller sig negativt.” Hon pratade sedan om en situation vi sett under 
observationerna då en av eleverna försökte få pedagogens uppmärksamhet trots att hon var 
upptagen och pratade med en annan elev. Hon förklarar att hon inte gav den här eleven någon 
uppmärksamhet.  
 

Inget fokus överhuvudtaget, jag pratar klart med den jag pratar med. Om du 
försöker ta min uppmärksamhet när jag pratar med någon annan, om du stör 
och jag inte ger dig den uppmärksamheten så blir du avvisad men jag 
kommer att säga ”Vad bra att du kunde vänta så bra”, då säger jag det flera 
gånger. Det är den färdigheten du visar upp när du står där och väntar, sätter 
ord på den jag uppmärksammat dig, men inte avfärdat dig. Jag har gett dig 
ord på din förmåga. 

 
Pedagogen använder sig alltså inte av negativ förstärkning, utan endast av positiv. Hon sa inte 
till eleven att sluta störa, utan ignorerade detta för att sedan vända det till något positivt i 
slutändan.  Vi lade märke till att hon uppmärksammade dåligt beteende till en viss grad, då 
hon ibland tillrättavisade elever som var lite stökiga. Ett exempel på detta var på en samling 
då pedagogen fick säga till några elever som var stökiga och pratade för mycket. När eleverna 
blev tysta började hon att läsa med en gång. Efteråt förklarade hon för oss att hon inte väljer 
att lägga tid på att älta dåligt beteende utan vill komma igång med undervisningen istället för 
att vara långsint och upprepa tjatet om det dåliga beteendet. Genom att stanna kvar vid det 
dåliga beteendet och prata om det tar man tid från elevernas undervisning vilket pedagogen 
anser går emot elevdemokratin.  
 
Vi lade märke till att en del elever hade mössa på sig i klassrummet och mobilen i fickan, men 
detta var inget pedagogen uppmärksammade. Pedagogen förklarade att hon emellanåt 
använder sig av mobiltelefonen i undervisningen, eftersom enligt henne är alla sätt att 
kommunicera bra sätt och hon är positiv till sådant som finns i elevernas vardag som kan 
användas i undervisningssyfte.  
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Resultatsammanfattning  
Arbetet med litteratur har en bärande del i undervisningen. Eleverna får möta en variation av 
texter utifrån de olika läsmomenten där de tillsammans med pedagogen går in och analyserar 
både innehåll och text. Samtalet kring det lästa har stort utrymme och pedagogen modellar hur 
eleverna kan ta sig an problem som de stöter på när de läser en text. Eleverna får möta texter 
genom högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. I alla 
läsmoment förutom den självständiga läsningen är pedagogen aktiv och modellar läsning för 
eleverna på olika sätt.      
 
I Kiwimetoden förekommer mycket individuell undervisning, där pedagogen kan fokusera på 
endast en elev och dennas behov. Detta arbetssätt förutsätter att de övriga eleverna kan vara 
självständiga och arbeta utan stöd från pedagogen. I ett Kiwiklassrum är detta arbetssätt 
möjligt, eftersom eleverna tränas på att vara självgående och inte söka hjälp hos pedagogen så 
fort de stöter på ett problem. Den här metoden vilar på en demokratisk grund där eleverna har 
stort inflytande. Eleverna får förslag på uppgifter som de kan arbeta med. Uppgifterna kan te 
sig olika beroende på vem som utför den och dennes intresse och arbetssätt. Eleverna får alltid 
välja om de vill samarbeta med någon. De ska även använda sig av fråga tre regeln.     
 
Pedagogen säger att alla val hon gör är medvetna, frågor hon ställer och böcker hon väljer har 
hon en tanke bakom. Hon strävar efter att utmana varje elev på rätt nivå, det vill säga inom 
elevens proximala utvecklingszon. Målet är att göra eleverna medvetna och känna till varför 
de ska lära sig olika saker. För att skapa denna medvetenhet hos eleverna modellar pedagogen 
olika tillvägagångssätt. Tanken är att eleverna ska bli självgående, allt som pedagogen gör ska 
eleverna kunna utföra själva.   

I V .  D i s k u s s i o n  
Under våra observationer märkte vi att läsning av olika slag hade ett stort utrymme i 
undervisningen. Denna läsning var representerad i olika former, antingen var det pedagogen 
som läste eller så var det eleverna. Något vi lade märke till, som även pedagogen poängterade, 
var att hon var väldigt nyfiken på vad eleverna läste och ville att de skulle berätta om det. Vi 
fick känslan av att vi gick in i ett läsande klassrum. En annan del vi uppmärksammade var 
organisationen och interaktionen i klassrummet. Nedan kommer vi att gå djupare in i dessa 
delar. 

 

Läsning  
Det vi fann mest specifikt för Kiwimetoden var som tidigare nämnt de olika läsmomenten; 
högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. Under de dagar våra 
observationer ägde rum hade högläsningen ett stort utrymme i den dagliga undervisningen. F. 
Smith (1997) skriver att det har visat sig att barn som tidigt lär sig läsa har fått mycket 
högläsning hemifrån. Därför anser vi att det är viktigt med mycket högläsning även i skolan, 
dels eftersom alla inte får denna högläsning hemifrån, men också för att det är 
språkutvecklande för alla elever. När eleverna får ta del av högläsning får de kunskaper om 
omvärlden och de lär sig nya begrepp (Jörgensen red. 2001). Eleverna får ta del av texter som 
de inte kan läsa på egen hand och därmed växer nya ord och begrepp fram som de kan införa i 
sitt ordförråd. Detta är något som även Jönsson (2007) är enig i då hon skriver om vikten av 
att samtala om det lästa för att eleverna ska kunna utveckla sin förståelse för texten. En annan 
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fördel med den gemensamma läsningen är som Jönsson nämner att alla elever ta del av texter 
oavsett läsförmåga eftersom det är innehållet som är i fokus och inte läsförmåga. 

 
I högläsningen och den gemensamma läsningen tar samtalet kring innehållet och texten ett 
stort utrymme. Genom detta arbetssätt arbetar man på ett sätt som kursplanen i svenska 
förespråkar, att språket utvecklas i sociala sammanhang (Skolverket, 2008). Pedagogen lyfter 
sådant som kan hjälpa eleverna med att få en större förståelse för texten. Detta gör hon delvis 
genom att ställa frågor kring texten där eleverna får tänka till och måste kunna läsa mellan 
raderna. Hon nöjer sig inte bara med att få svaret utan vill att eleverna motiverar det. Hon 
utmanar eleverna i deras tänkande. Eleverna får själva flika in och ställa frågor kring texten 
samtidigt som pedagogen stannar upp i läsningen och ställer frågor till eleverna. Även om det 
många gånger var pedagogen som initierade uppgifterna, var det eleverna som formade 
uppgiften utifrån deras nivå. Detta är något Lpo94 (Läraranas Riksförbund, 2005) poängterar, 
att man ska utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

 
Vi hävdar att dessa samtal med grund i litteraturen är gynnande för eleverna. Dessa medför att 
eleverna får ta del av varandras tankar och delge sina klasskamrater sitt tänkande. 
Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att det viktigaste stödet en pedagog kan ge 
eleverna i deras språkutveckling är möjligheter till att samtala kring det man läser samt att 
läsa tillsammans. I detta utbyte av kunskaper kan eleverna nå djupare in i texten och få en 
djupare förståelse. Detta är något som även Chambers (1994) förespråkar då han menar att det 
är i samtalet om det lästa som mening skapas. Det här arbetssättet, där man läser och samtalar 
kring texten, ser vi som ett bra sätt för eleverna att nå upp till strävansmålen i kursplanen i 
svenska där det står att eleven ”utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar 
och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera” 
(Skolverket, 2008).  Det finns olika sätt att nå upp detta mål, men vi har sett att den här 
metoden är en bra väg att gå. Det är pedagogen som ska utforma undervisningen så den 
medför att eleverna själva inser att språklighet handlar om kommunikation (Jonsson, 2006).   

 
En annan typ av läsning är av det slaget att pedagogen åskådliggör vilka lässtrategier hon 
använder när hon läser en text. När hon läser en text visar hon för eleverna hur hon löser 
eventuella problem som uppstår när hon läser texten. Detta görs i den vägledda läsningen och 
i read out – think out. Detta arbete medför att eleverna får ta del av pedagogens strategier vid 
läsning, vilket Jonsson (2006) anser som viktig. Hon menar att eleverna behöver någon form 
av guidning för att bli medvetna över vad läsning går ut på, vilket de får i denna 
undervisningsform. Även eleverna får visa vilka lässtrategier de använder, detta görs genom 
den så kallade läsanalysen. Ju fler strategier pedagogen modellar för eleverna desto fler 
verktyg har eleven att ta till när det behovs. Jonsson menar vidare att eleverna lär sig när 
pedagogen förklarar och modellar, genom att pedagogen tänker ut strategier som hon/han 
använder i sin läsning.  

 

Under våra observationer såg vi att pedagogen använde sig av dessa tankar kring lässtrategier. 
Afflerbach, Pearson och Paris (2008) menar att eleverna behöver strategier för att bli goda 
läsare. Om eleverna blir strategiska läsare kan de lösa problem som kan uppstå i läsningen. 
Själva tanken att få eleverna mer medvetna över hur de läser ser vi som en god tanke. Under 
läsanalysen kan pedagogen se vilka strategier eleven använder sig av, men detta ger inte en 
bild av vad eleven har förstått av texten. Under samtalen med eleverna utifrån läsanalysen 
hade pedagogen bara positiva saker att säga. Hon lyfte det eleven gjorde bra. Detta är något 
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som Berghoff, Harste och Leland (1997) förespråkar då de säger att detta är en del av Whole 
Language, istället för att falla in i vana och ta upp elevens brister.   Vi är av åsikten att 
eleverna blir mer medvetna över hur de läser när de använder sina strategier istället för att 
bara läsa. Detta grundar vi i vad Jonsson (2006) säger om läsning och dess strategier. Hon 
hävdar att läsning utvecklas när eleverna får använda sig av olika strategier, där eleverna får 
förlitar sig på av dessa strategier för att lösa problem.  

 

Vid ett tillfälle i läsanalysen stakade en elev sig vid en mening och pedagogen frågade då 
eleven efter läsningen om hon hade svårt att förstå denna mening. I detta fall visade det sig att 
eleven hade svårigheter med att förstå texten. Tillsammans med pedagogen får eleven försöka 
komma fram till vad meningen betyder. Vi hävdar att om man bara lyssnar på elevernas 
läsning och bedömer dem utifrån hur de läser når man bara halvvägs. En stor del i läsning 
handlar om läsförståelse, om man inte förstår vad man läser spelar det ingen roll om man har 
en perfekt ordavkodning. Detta grundar vi i vad Peverly och Kitzen (1998) säger om 
ordavkodning. De menar att ordavkodning har betydelse när man ska bedöma en elevs läsning 
men att även läsförståelsen är av stor vikt. De menar vidare att om en elev stakar sig, vilket 
innebär problem med ordavkodningen, kan det vara ett tecken på att eleven inte förstår texten.  

 

Frihet under ansvar, fungerar det?  
Det vi lade märkte till under våra observationer var hur fritt och tillsynes ostrukturerat arbetet 
var i klassrummet. Eleverna får själva välja en plats där de anser sig arbeta bäst, vilket medför 
att eleverna kan ligga på mattan, sitta vid datorn, vid det runda arbetsbordet eller vända in mot 
väggen. Vi uppmärksammade aldrig ett tillfälle där alla elever skulle göra samma uppgift på 
samma sätt. Även om pedagogen gav eleverna en uppgift de skulle genomföra kunde de lösa 
den på det sätt de helst ville.  

 

Om man som pedagog ger eleverna en uppgift finns det en orsak bakom, ett mål man vill nå 
fram till. Kan det vara så att om eleverna får välja hur de löser uppgiften och i vissa fall gör 
om uppgiften helt kanske pedagogens mål går förlorat. Eftersom eleverna har så stor valfrihet 
när det gäller val av arbetsuppgifter ställer vi oss frågan om det kan vara så att en del elever 
väljer uppgifter som de tycker är roliga istället för uppgifter som utmanar dem och för dem 
framåt i deras utveckling. Ett exempel på detta visade sig under observationen då en elev 
slapp vara med under en genomgång efter att han visat tydligt missnöje över att behöva vara 
med. Även om vi håller med om pedagogens förklaring att det inte kommer ske något lärande 
eftersom han är så negativ, så känns det som att hon sänder ut fel budskap till eleven att så 
fort något är tråkigt slipper han vara delaktig. Dewey (1897) hävdar dock att det gäller att utgå 
från elevernas intresse för att göra undervisningen meningsfull. Självklart är det något vi 
instämmer i, det är bara att gå till sig själv och sitt eget lärande, är man intresserad lär man sig 
mer. Vi anser dock att det är att dra det till sin spets när en elev inte behöver delta för han 
anser att det är tråkigt. Sänder det ut rätt budskap till eleverna? Det finns vissa moment i 
skolan som alla elever måste lära sig, oavsett om det anses vara roligt eller ej. Om man skulle 
låta eleverna slippa undan så fort något känns tråkigt är vår tanke att det blir svårt att nå upp 
till alla mål. Eller ligger det i vårt uppdrag att hitta individuella vägar till målen för alla 
elever? Detta kanske är möjligt, men för oss låter det som ett alltför stort och tidskrävande 
arbetssätt. Självklart ska undervisningen individualiseras, men det finns en gräns.  
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Samtidigt som de har valfrihet när det gäller placeringen i klassrummet får de välja om de ska 
samarbeta med någon eller om de vill arbeta självständigt. Även under högläsning, gemensam 
läsning och vägledd läsning uppstår ett samarbete mellan eleverna och pedagogen.    
Undervisningen omsluts av en ständig muntlighet, det är endast under den självständiga 
läsningen som muntlighet inte är ett faktum. Detta synsätt är något som återfinns i Vygotskijs 
(1999) tankar då han hävdar att det är i sociala sammanhang och i kommunikation mellan 
människor som kunskap skapas. Pedagogen hävdar att hon arbetar utifrån Vygotskijs tankar 
och det har vi sett prov på under våra observationer. Det sociala samspel, i den 
utsträckningen, tror vi är sällsynt men enligt oss ack så viktig. Det räcker att gå till kursplanen 
i svenska som skriver om att språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. (Skolverket, 
2008) 

 
Enligt pedagogen är hennes mål att eleverna ska bli helt självgående, hon vill bli en del av 
klassen istället för att vara enbart en ledare. Denna syn kan liknas vid Deweys (1897) syn på 
hur en pedagog ska vara. Enligt honom är inte pedagogen i skolan för att överföra tankar till 
eleverna eller att forma dem, utan ska finnas där som stöd för eleverna i deras sökande efter 
kunskap. Vi hävdar att genom arbetet med fråga tre är man en bit på väg. Det leder till att 
eleverna tar hjälp av varandra och förhoppningsvis inser de att det inte enbart är pedagogen 
som sitter inne med rätt svar. Pedagogen berättade för oss att hon ofta spelar på sin 
okunnighet. Detta tror vi kan medföra att eleverna inte ser pedagogen som en 
informationsbärare, utan inser att det är bättre att ta reda på svaret själv. Ett annat sätt att få 
bort fokus från pedagogen skapades när pedagogen lotsade vidare en elev som undrade hur en 
uppgift skulle lösas. Hon hänvisade denna elev vidare till en annan elev som hon hade 
modellat uppgiften för tidigare. Hon påpekar att när hon modellar för eleverna gör hon det på 
ett sätt som eleverna ska kunna ta till sig och föra vidare till någon annan i klassen. 
Pedagogen flyttar fokus från sig själv och till eleverna för att de ska bli de aktiva i 
klassrummet. Eleverna jobbar tillsammans och tar hjälp av varandra. Vi menar att det finns en 
styrka i detta för båda parter, både den som modellar och den som vill ha hjälp. 
 

Individuell undervisning, dess styrkor och svagheter   
När eleverna arbetade med olika uppgifter var det bara vid ett fåtal tillfällen som pedagogen 
gick runt i klassen och hjälpte eleverna.  Istället för att gå runt i klassrummet satt pedagogen 
och hade individuell undervisning, det vill säga en-till-en undervisning. En fördel med den 
individuella undervisningen är att pedagogen kan lägga ribban på en passande nivå som möter 
eleven i dennes proximala utvecklingszon. Som Vygotskij (1999) skriver är det i den 
proximala utvecklingszonen som lärandet är möjligt eftersom nivån ligger lite över vad eleven 
redan behärskar samtidigt ligger den inte för högt. Att skapa en undervisning där denna en-
till-en undervisning är möjlig ger eleven större möjlighet att utvecklas. Myndigheten för 
skolutveckling (2007) betonar vikten av en-till-en undervisning för att skapa en framgångsrik 
läs- och skrivinlärning. I denna en-till-en undervisning kan pedagogen möta eleven på rätt 
nivå. I Lpo94 (Lärarnas Riksförbund, 2005) står det att undervisningen ska utgå från varje 
elevs individuella behov och då frågar vi oss, finns det ett bättre sätt att göra det än att ha en-
till-en undervisning?   

 
Pedagogen påpekade för oss att under den individuella undervisningen ägnade hon sin 
uppmärksamhet åt eleven och dennes behov. En anledning till att den individuella 
undervisningen är möjlig är den stora graden av valfrihet och samarbete mellan eleverna som 
råder i klassrummet. Pedagogen hävdar att det kan se väldigt ostrukturerat och rörigt ut, men 
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hon kallade det för organiserat kaos. Enligt henne har hon full koll på vad eleverna håller på 
med och var de ligger i sin utveckling. Vi är dock lite osäkra på om hon verkligen kan ha full 
koll på vad eleverna gör när hon riktar sin uppmärksamhet på endast en elev. Eftersom 
eleverna skriver datum på allt de gör kan pedagogen ändå lätt gå tillbaka och kolla på till 
exempel hur många uppgifter någon har räknat under en dag. Detta förutsätter att eleven har 
räknat i matteboken den dagen. Kanske har eleven arbetat med andra uppgifter, det blir då 
desto svårare att hålla koll på varje elev.  

 

Medan pedagogen hade en-till-en undervisning var vår uppfattning att de övriga eleverna 
verkade självgående och att de arbetade med det de skulle. Eleverna kan i princip arbeta med 
vad som helst eftersom pedagogen tillåter alla egna initiativ. Detta bör medföra att eleverna 
inte kör fast utan ska då kunna jobba vidare med något annat. Även om pedagogen har gett 
eleverna olika redskap för att klara av att arbeta utan hennes hjälp är det inte säkert att 
eleverna efterlever detta. Kanske orkar de inte koncentrera sig om de inte har någon som 
kontrollerar dem? Kanske frågar de inte tre? Kanske sysslar de med annat som inte hör till 
skolan? Eller kanske de ger upp när de stöter på problem eftersom de inte kan fråga 
pedagogen?  Blir det då så att den tid eleven får med en-till-en undervisning väger upp den tid 
då de kanske inte får något gjort? Kanske är det så att eleverna gör det de ska på lektionerna 
och det bara är vi som tror att de sysslar med annat.  Även om vi bara spekulerar är det trots 
allt en osäkerhet som du som pedagog får om du ska arbeta på detta sätt. Om man vill kunna 
använda sig av detta arbetssätt måste man vara beredd att släppa på kontrollen. Denna kontroll 
kan vara svår att släppa då man som pedagog vill ha koll på vad eleverna gör för att försäkra 
sig om att de verkligen lär sig något. 

 

Eftersom eleverna får samarbeta med varandra är det ständigt någon som pratar i 
klassrummet. Det är aldrig tyst. Pedagogen kan då inte ha full koll på om eleverna pratar om 
det de ska eller om de pratar om annat. Denna ljudnivå som ständigt finns kan även medföra 
att en del elever inte kan koncentrera sig på grund av det ständiga prat som råder i 
klassrummet. Det är inte bara pratet som gör att man får intrycket av att det är ostrukturerat 
utan elevernas frihet till att gå runt och prata med varandra och byta arbetsplats medför att det 
alltid är rörelse i klassrummet. Har man då svårt att koncentrera sig kan detta ökas genom 
ljudnivån och den ständiga rörelsen. Det finns med andra ord mycket som drar 
uppmärksamhet till sig i klassrummet.   

 

Slutliga funderingar 
Vi har lagt märke till att de olika läsmomenten har ett stort fokus i undervisningen. Det finns 
en variation av läsmoment istället för att bara använda högläsning och tyst självständig 
läsning. Det finns även läsning där eleverna tillsammans med pedagogen och de andra 
eleverna skapar texten genom samtal, diskussioner, gestaltningar och skrivning. Dessa 
läsmoment är en kärnfråga för Kiwimetoden. Det vi frågar oss är om dessa olika moment kan 
hamna i konflikt med varandra eller om de helt enkelt kompletterar varandra?  

 
Det vi ser som den största bristen i denna metod är att elevernas arbete är väldigt fritt vilket 
kan medföra att eleverna gör det de tycker är roligt istället för något som utmanar och 
utvecklar dem.  Detta fria arbetssätt behöver å andra sidan inte innebära några problem om 
eleverna väljer att arbeta med uppgifter som utmanar dem. Då blir det istället en vinst med att 
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arbeta på det här sättet, eftersom eleverna väljer sådant som intresserar dem och uppgifterna 
känns meningsfulla. De egna initiativen vi såg att eleverna hade, utgick alltid ifrån sådant 
pedagogen hade introducerat. Svårighetsgraden på uppgifterna styrdes dock varje elev över 
själv och kan det då vara så att några elever gör det för lätt för sig? 
 
Något som omsluter undervisningen i detta Kiwiklassrum är muntlighet. På grund av att all 
undervisning förutom den självständiga läsningen präglas av muntlighet, ställer det krav på 
elevens muntliga förmåga. Något vi har reflekterat över är om detta gynnar de elever som till 
naturen inte är lika verbala. Är det så att de inte är aktiva och inte får ut lika mycket av den 
här undervisningsmetoden som tanken är? Eller är det så att de helt enkelt får många tillfällen 
att utveckla sin verbala förmåga och kan lära sig att bli mer muntliga jämfört med om de hade 
befunnits i ett tyst klassrum? Fördelarna med att arbeta mycket muntligt är delvis att elevernas 
tänkande kommer fram på ett helt annat sätt än om de mest skulle arbeta skriftligt. Det verbala 
språket lär sig barn tidigt, skriftspråket kommer först senare, eleverna har därför fler verktyg 
att ta till muntligt. Vygotskij (1999) menar att tanken och språket är nära förknippat med 
varandra. När man kommunicerar är det inte bara språket som utvecklas utan även elevens 
tänkande. Vygotskij skriver vidare att det primära funktionen ett språk har är kommunikation 
och sociala interaktioner. Vi tror därför att eleverna utvecklar sin kognitiva nivå i högre grad 
om de får många tillfällen till muntlighet. Vilket de får rikliga tillfällen att göra genom 
Kiwimetoden.  
 
Det finns ingen enskild metod som gynnar alla elevers läsutveckling eftersom alla lär sig 
olika. Vi anser därför att man bör möta varje elevs behov. Detta ser vi att Kiwimetoden gör 
genom individuell undervisning och andra tillfällen då elevernas tankar och nivå blir 
utgångspunkt för undervisningen. Vi ser även vissa brister med att utgå helt och hållet från 
Kiwimetoden, för om man ska göra det kräver det ett klassrumsklimat med mycket valfrihet, 
elevansvar och samarbetsförmåga eleverna emellan. Vi tror inte att det är möjligt i alla klasser 
och gruppsammansättningar då en del elever är mer beroende av struktur och hårdare ramar. 
Vi finner många fördelar med Kiwimetoden, men även vissa brister. Om det är möjligt 
kommer vi i vår undervisning att plocka russinen ur kakan, då vi har funnit flera bitar 
användbara och intressanta delar. 
 

Didaktiska konsekvenser  
 Det är viktigt att pedagogen gör medvetna val när det gäller läsmaterialet, så att 

eleverna blir motiverade och utmanade. 
 

 Pedagogen bör vara beredd att kunna släppa på kontrollen och lita på att eleverna kan 
ta ansvar för sin inlärning. 
 

 Vi anser att muntligheten bör få ta stor plats, både när det gäller elevutrymme samt 
diskussioner i klassrummet. 

 
 Elevernas proximala utvecklingszon behöver pedagogen vara medveten om för att 

kunna möta eleven under den individuella undervisningen. 
 

 Tanken är att pedagogen ska lära eleverna att bli självgående under många 
arbetssituationer, därför behöver pedagogen ge eleverna stimulerande uppgifter som  
intresserar dem.  
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Metoddiskussion  
Valet av metod, det vill säga observation och intervju var relevant i sammanhanget. Vår 
huvudmetod var observation, men intervjun kändes som ett bra komplement. Det man inte får 
glömma är att observationerna bygger på sinnesintryck och våra sinnesintryck kan ibland 
innehålla en del tolkning som kan ha påverkat vad vi egentligen såg. Det var även svårt att 
observera allt som skedde i klassrummet på samma gång, risken finns att vi missade något 
viktigt. En fördel var dock att vi var två stycken som observerade samtidigt och kunde på så 
sätt komplettera varandras observationer. Intervjufrågorna var genomtänkta, öppna och täckte 
de områden vi ville belysa. När vi lyssnat igenom den inspelade intervjun efteråt, märkte vi 
dock att några av de följdfrågor som dök upp under samtalets gång ibland kunde bli ledande.  
 
Våra observationer ägde rum under två dagar under den tidigare delen av höstterminen vilket 
medförde att det vi observerade var ett tidigt stadium eftersom eleverna endast hade jobbat 
utifrån Kiwimetoden i några veckor. Detta har medfört att vi inte har fått en fullständig bild av 
hur arbetet kan se ut när allt fungerar som det ska. Vi är i det stora hela nöjda med vår 
prestation och det resultat vi fått fram. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett område vi snuddat vid under undersökningens gång är huruvida Kiwimetoden gynnar 
elever i behov av särskilt stöd. Det har vi inte kunnat gå djupare in på, men är något som 
skulle vara intressant att studera vidare.  

 

Vi har även blivit intresserade av att lära oss mer om Whole Language, som Kiwimetoden har 
sitt ursprung i. Det skulle vara intressant att undersöka detta på plats i Nya Zeeland och där se 
nya infallsvinklar.  

 
Ett tredje förslag till fortsatt forskning är hur väl Kiwimetoden passar för elever med svenska 
som andraspråk. På grund av den höga graden muntlighet som Kiwimetoden innebär, omges 
eleverna ständigt av det svenska språket, samtidigt som det ges rikligt med tillfällen att 
uttrycka sig. Även detta ser vi som en intressant infallsvinkel att fördjupa sig i.  

 

Tack 
Vi vill börja med att rikta ett stort till Anne-Marie Körling som lät oss besöka henne och 
observera och granska hennes undervisning. För visat engagemang och hjälp även efter 
besöket med frågor som uppstod under arbetets gång. Ett stort tack går även till vår 
handledare Peter Erlandson för all tid han lade ner för att stötta och hjälpa oss att få arbetet så 
bra som möjligt. Tack även till Sören Garphammar för korrekturläsning. Slutligen ett tack till 
Jörgen Larsson, vår examinator, som lyfte vårt arbete till ytterligare en nivå.   
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