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Förord 

 
Jag skulle vilja tacka alla elever på skolorna som jag har intervjuat. Utan er hade detta arbete 

inte blivit möjligt. Jag vill även tacka de hjälpsamma pedagoger som har ställt upp på 

intervjuer och givit mig en del av sin dyrbara tid. Tack allesammans! 

Ett tack skulle jag också vilja sända till mina arbetskamrater som har stått ut med mig under 

tiden som jag har genomfört detta arbete, er stöttning har varit ovärderlig! 

Med Vänlig Hälsning 

Gunilla Jelbring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
My purpose with this study was to learn more about different ways to teach children how to 

read and to investigate how teachers can use more fiction when they teach. 

During the years that I have been working in school, I have only met teachers who use a 

method that is built on sounds. The children learns to read from books where the words is not 

put in their right purpose; for example; we can se a sun, a dear looks down in a lake. 

After my teacher-education in literature I became more and more interested in if it could be 

possible to use more fiction when you teach children how to read. I also wondered if it was 

possible to find readers where the sentences are put in a meaningful story. 

I heard of a method called Whole Language, or the kiwi-method and I decided to find out 

more about that method. I decided to make a comparison between the “sound-method” and 

the Whole Language-method. 

I have been using qualitative interviews with both children and teachers with experience from 

these different ways of teaching. The interviews with the children had been very instructive 

for me. In my results I have became to discover that the children who had been taught by the 

Whole language-method where more positive about reading. Concurrently I do not think that 

we can reject the older way to teach children how to read. I think that you can take parts even 

from this method and put different methods together in your own way. The most important for 

the children is that their teacher is satisfied with his/hers way of teaching. 
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Sammanfattning 
 

Min avsikt var att genom detta examensarbete dels lära mig mer om läsinlärning i allmänhet 

och dels att undersöka hur man kan använda sig av skönlitteratur i större utsträckning. Jag har 

under årens lopp som jag arbetat inom skolan hittills endast stött på användandet av 

ljudmetoden och den form av läsläror som bygger på texter som inte är kopplade till ett 

sammanhang; tex vi ser en sol, en ren ser ner i en sjö osv. Efter våra skönlitteraturstudier i 

svenskämnet på lärarutbildningen blev jag mer och mer intresserad av att använda mig av 

skönlitteratur och texter där orden är satta i ett meningsfullt sammanhang. 

Jag hörde talas om Whole Language eller kiwimetoden som den också kallas och bestämde 

mig för att ta reda på mer om hur den metoden fungerar. Jag bestämde mig för att göra en 

jämförelse mellan den traditionella ljudmetoden och Whole Language (kiwimetoden). 

Tillvägagångsättet har varit kvalitativa intervjuer med pedagoger och barn som har 

erfarenheter av de olika sätten att lära sig läsa. Att intervjua framförallt eleverna har varit 

väldigt lärorikt för mig och jag har i mina resultat kommit fram till att jag har lyckats skönja 

en större läsglädje hos de elever som har undervisats enligt kiwimetoden. Samtidigt tror jag 

inte att men helt ska förkasta den äldre ljudmetoden – utan plocka delar även från detta sätt att 

lära ut. Det viktigaste för eleverna verkar vara att läraren är positiv och själv känner sig nöjd 

med det sätt han/hon använder sig av. 

 

Nyckelord: kiwi-metoden, ljudmetoden, lust, läsning 
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1. Inledning 
1.1 Syfte 
Att lära sig läsa är bland de viktigaste saker vi lär oss här i livet. Läskunnigheten är en 

förutsättning för att klara sig i vårt moderna samhälle. Denna kunskap ger oss även 

möjligheter att kunna ta reda på fakta om allt mellan himmel och jord samt att kunna 

fördjupa sig i all fantastisk skönlitteratur som finns att tillgå både för barn och vuxna. Att 

kunna läsa förhöjer livskvaliteten avsevärt. 

Jag har under de år som jag arbetat inom skolans värld enbart varit med om att läraren har 

använt sig av ljudmetoden för att lära ut läskonsten till eleverna. Den metoden innebär att 

eleverna lär sig vilka olika ljud bokstäverna står för, därefter läser man kortare ord där de 

bokstäver man lärt sig ingår, tex sol, ris. Därefter läser eleverna kortare meningar som inte 

är satta i något sammanhang. 

Min upplevelse har varit att detta inte inspirerar alla barn till fortsatt inlärning och jag 

skulle vilja undersöka om det går att öka lusten, vetgirigheten, längtan efter att förstå 

läskonsten på något sätt. Jag skulle vilja att man blandade in mer skönlitteratur i 

läsundervisningen redan i årskurs ett. Jag hörde talas om Whole Language eller 

kiwimetoden där man använder sig av meningsfulla texter redan från början och efter 

hand väver in mer och mer skönlitteratur i undervisningen. Min avsikt med detta arbete är 

att göra en ”djupdykning” inom såväl kiwimetoden som ljudmetoden. Jag ville ta reda på 

så mycket som möjligt om dessa olika sätt att lära. Kan valet av läsinlärningsmetod vara 

en bidragande faktor till att öka lusten och vetgirigheterna hos eleverna? 

Jag har för avsikt att göra litteraturstudier för att ta reda på mer om dessa 

läsinlärningsmetoder samt göra kvalitativa intervjuer med både elever och pedagoger med 

erfarenhet av dessa arbetssätt. 
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1.2 Bakgrund 

Den svenska grundskolan har vissa styrdokument att arbeta efter. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet under Mål att uppnå i grundskolan kan vi läsa: 

 

skolan ansvarar för att varje elev behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 

idéer och tankar i tal och skrift (Lpo94,1998,s.25). 

 

Det finns under rubriken Mål att sträva mot i grundskolan i kursplanen för ämnet svenska fler 

riktlinjer för hur vi bör arbeta: 

 

att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka texter av olika slag (Lpo94,1998, s.96) och ytterligare 

ett mål att sträva mot: ”att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 

läser på egen hand och av eget intresse (Lpo94,1998,s.97). 

 

Dessa riktlinjer för svenskämnet ska följas i hela vårt land och förutom detta har vi särskilda 

riktlinjer för kommunen där vi arbetar. Vi har även lokala skolplaner för just den skola som vi 

arbetar på. På den skola som jag arbetar på använder vi oss av den traditionella ljudmetoden, 

den försvaras varmt av speciallärare som menar att den gynnar alla barn. Jag har tidigare 

skrivit en rapport om läsförståelsen . Där intervjuade jag pedagoger och läste 

forskningsresultat som visade på att barns läsförståelse har blivit avsevärt sämre de senare 

åren. Skolverket tar bla upp i ett pressmeddelande att utvärderingen (NU-03) visat på brister 

när det gäller kunskapsmålen i svenska, i synnerhet att eleverna inte har kunnat läsa 

sammanhängande texter vilket även medför att de får svårigheter att förstå uppgifter i flera 

andra ämnen, såsom matematik, socialorienterade ämnen och kemi. (www.skolverket.se) 

 

Dessa alarmerande rapporter gör att jag har börjat intressera mig för hur man skulle kunna 

lägga upp läsinlärningen på ett annat sätt. Jag har under senare år börjat fundera på hur man 

skulle kunna använda mer skönlitteratur i läsinlärningen. Det vore intressant att undersöka om 

det går att lära barn att läsa direkt från texter med meningsfullt innehåll. Mina förhoppningar 

ät att andra texter med för barnen förståeligt och intressant innehåll skulle öka både lust och 

motivation att lära sig läsa. Under studierna i svenskämnet på lärarutbildningen fick jag 

kännedom om en metod som kommer från Nya Zeeland och kallas för Whole Language eller 

kiwimetoden. Jag beslöt mig för att ta reda på mer om hur den fungerar och om det kan vara 
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en alternativ läsinlärningsmetod. Kan detta vara ett sätt att öka elevernas lust och motivation 

och därmed leda till ökad läsförståelse? 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Vad innebär ordet läsning? 

Om man slår upp ordet läsning i Nationalencyklopedin kan vi läsa: 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. 

Man kan urskilja två huvudmoment; avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera 

eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsning 

innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (www.ne 2006-03-03). 

 

Vad händer egentligen när vi läser?  

Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita pappret från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, 

natur eller tankar som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sedan, stiger fram i vår inbillning 

(Lagercrantz, 1985, s.7). 

 

Med förmågan att kunna läsa skriven text så kan vi förflytta oss till platser vi aldrig varit på, 

vi kan lära känna människor vi aldrig har träffat och vi får utökade möjligheter att ta reda på 

fakta om allt mellan himmel och jord. 

 

Ett annat sätt att förklara vad läsning innebär har författaren Mem Fox. Hon menar att läsning 

inte enbart är att kunna uttala orden rätt utan att kunna begripa tecken på sidan och verkligen 

förstå innebörden i texten. Fox menar att det finns tre hemligheter som hjälper oss att förstå 

vad det står. Den första hemligheten är att begripa krumelurerna, vi måste känna igen och 

förstå de tryckta tecknen. Hon hävdar vidare att det är viktigt att läsa högt redan för spädbarn, 

de ser sidorna vändas och ser och hör skriften och lär sig redan som väldigt små. Den andra 

hemligheten är att förstå språket. Vi måste förstå vad orden betyder. Om vi vill att barnen ska 

lära sig läsa måste vi ge dem så mycket erfarenhet av språk som vi någonsin kan. Den tredje 

hemligheten är allmänbildningens förtrollande verkan. Med allmänbildning menar Fox det 

som finns i våra huvuden och som vi har samlat på oss sedan födseln. Ju mer vi vet om livet, 

omvärlden och det mesta, desto lättare är det att läsa. När skriftförståelsen, språkförståelsen 

och världsförståelsen möts då uppstår läsning. Dessa tre måste följas åt, på egen hand 

fungerar de dåligt (Fox, 2003). 
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2.2 Vad innebär lust att lära ? 

I svensk ordbok från 1986 kan man läsa att ordet lust är detsamma som är önskan att vilja 

pröva något. 

AnneMarie Körling skriver i Grundskoletidningen nr 1/ 2006. 

 

Den definitionen ger mig vägledning. Eleverna ska få pröva på för att nå kunskap. Att lära sig är lustfyllt 

och roligt men inte bara det. Det är också motigt och svårt. Men strävan att nå målet gör arbetet 

meningsfullt. Den som är i färd med att lära sig behöver en tydlig bild av det mål som kunskapen syftar till. 

Därför talar jag hellre om grad av angelägenhet då jag  

talar om mina elevers vilja att lära (Körling 2006, s. 35). 

 

Grad av angelägenhet hör samman med hur angeläget det är att få svar på en fråga. Den som 

söker drivs av en inre motivation att vilja veta. Målet för denna strävan är angeläget. Hur vi 

gör och vilka vägar vi tar till svaret kallas vår lärande förmåga (Körling 2006). 

 

Barn kan aktivt motarbeta läsinlärningen på grund av att de upplever den som trist. 

Om läsningen betraktas som skild från elevernas verkliga intressen kan den bli en påtvingad 

uppgift som varken är rolig eller kan tillhandahålla andra värdefulla belöningar, en aktivitet 

som kräver mer än vad den för tillfället kan erbjuda (Bettelheim 1983). 

 

         Eftersom de flesta människor bara läser om de finner det personligt värdefullt, måste alla 

       Ansträngningar för att lära barn läsa redan från början vara inriktade på att ge barnen denna känsla  

        (Bettelheim 1983, s.36). 

 

2.3 Läsningens historik 

För ungefär 5000 år sedan började människor att använda sig av skrift. Man hade kommit på 

att skriften kunde vara ett stöd för minnet, ett sätt att kommunicera på avstånd. Läskunnighet 

har emellertid ändå fram till vår tid endast varit förbehållen mycket få utvalda. 1980 var 40% 

av den vuxna befolkningen i världen analfabeter. Skriften är alltså en sen företeelse i 

mänsklighetens historik och långt ifrån alla vuxna kan idag läsa och skriva trots att de omges 

av skrift. I motsats till förmågan att tala utvecklas inte läskunnighen av sig själv . Det behövs 

vägledning eller undervisning (Taube 2002). 

 

I Sverige kom den första allmänna folkskolan till 1842. Innan dess hade kyrkan varit ansvarig 

för läsning och undervisning. Husförhören förutsatte läskunnighet och den som inte klarade 
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av att läsa vid husförhören fick inte konfirmera sig och därmed inte heller gifta sig. Det var 

för de flesta ett gott skäl att lära sig läsa. Nu gav kyrkan folkskolan ansvaret för 

läsundervisningen och alla barn skulle lära sig läsa vid 7 års ålder (Lindö 2002). 

Från början innehöll undervisningen bara innantilläsning och lite skrivning. Syftet med 

undervisningen var att kunna läsa Bibeln och Psalmboken. Som läslära använde man sig av 

Luthers Lilla Katekes. Man använde sig av bokstaveringsmetoden, den innebar att man först 

upprepar bokstavens namn, sedan stavelsen och sist hela ordet. Bokstaveringsmetoden 

användes ända in på 1940-talet då den fick ge vika för ljudmetoden som också kallas den 

syntetiska metoden. Ljudmetoden är alltjämt den mest använda metoden i svenska skolor. I 

denna utgår man från varje bokstavsljud (hur bokstaven låter) och sammanfogar ljuden till 

ord. Man bildar en syntes genom att foga samman delarna till en helhet. Eftersom svenskan är 

ett ljudenligt språk lämpar den sig väl för ljudmetoden. Dock var både Ellen Key, Selma 

Lagerlöf och Elsa Beskow kritiska till att ljudmetoden främjar läsfärdigheten framför 

läsförståelsen (Lindö 2002). 

 

1868 kom den första läsläran, Läsebok för förskolan . Den följdes av Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige (Lagerlöf, 1906). Den första handledningen för småskollärare 

utkom i Vill du läsa? (Beskow & Siegvald,1935). I den handledningen beskrevs att läsläran 

var uppbyggd på tre läsmetoder; talet främst, ljud och ordbildsmetoden. Läraren 

rekommenderades redan då att ta tillvara på det bästa ur samtliga metoder. Vill du läsa 

trycktes upp ända fram till 1962 då den nya grundskolan kom till (Lindö 2002). 

 

Den första läroplanen för grundskolan innebar en enhetlig allmän grundskola för alla barn i 

samhället. Varken kursplanen i Lgr 62 eller nästa läroplan som tillkom 1969 ledde till några 

större förändringar i arbetet med svenska på lågstadiet. Alla elever arbetade med samma 

uppgifter samtidigt, läromedlet (genom läraren) hade fullständig kontroll över 

undervisningen, det fanns facit som talade om vad som var rätt eller fel (Lindö 2002). 

 

1970 tillsattes en parlamentarisk utredning kallad SIA (Skolans Inre Arbete). Det tog 4 år att 

arbeta fram den och sedan gavs den ut först 1976. Huvudtesen i denna skrift var att vårt språk 

utvecklas i samspel med andra människor, genom att ta del och delge andra sker lärandet. En 

av de personer som var med och arbetade ut Basfärdigheter i svenska var Ulrika Leimar. Hon 

förespråkade ett nytt arbetssätt som knöt an till förskolepedagogiken. Barnet skulle vara i 

centrum och temaarbete var förespråkat. Man utgick från Freires klassiska bok Pedagogik för 
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förtryckta (1972). Freire var verksam i Brasilien och där lärde han vuxna lantarbetare att läsa 

och skriva. De lärde sig läsa genom att utgå från ord och fraser som rörde deras egen vardag. 

Denna slags pedagogik kallades dialogpedagogiken och många ansåg att den var ett alternativ 

till den traditionella auktoritära pedagogiken (Lindö 2002).  

 

Den pedagogiska idédebatten bidrog till ett friare arbetssätt, klassrummen möblerades om, 

eleverna fick möjlighet att samlas i ring, där dialog mellan elever och lärare kom till på ett 

helt nytt sätt. I början av 70-talet gav Ulrika Leimar ut sin banbrytande bok Läsning på talets 

grund. Leimars bok fick mycket blandad kritik.Leimars metod låg helt i linje med den nya 

forskningens idéer och den hade flera föregångare i utlandet. I Sverige upplevdes metoden 

ändock som starkt provocerande eftersom den var kritisk mot ljudmetodens användare.  Hon 

uppmanade till ett annat tänkande i skolan än tidigare. Hon förespråkade inlärning i 

meningsfulla sammanhang. Leimars avsikt var att: 

 

Pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära utan istället bygga på barnens eget språk och deras fria 

personliga skapande (Leimar 1974, s 9). 

 

Leimars teorier liknande Freires, barnen fick producera egna texter utifrån sin vardag. Hennes 

metod LTG har ett holistiskt förhållningssätt där man går från helheten till delarna. Läraren 

och eleverna skapar tillsammans en text med innehåll från barnens vardag och utifrån texten 

analyserar man först helheten sedan delarna. Leimars bidrag till utvecklingen av en helhetssyn 

på språk och människa är unik i läs och skrivundervisningens historia och många forskare har 

under senare tid bekräftat hennes teorier. Leimar ifrågasatte den traditionella läsmetodiken, 

som var strikt programmerad i samma takt för alla barn. Hon var även kritisk till de 

traditionella läslärorna, hon konstaterade att lätta ord som os och ris faktiskt är svårare att läsa 

än ett svårt ord som till exempel astronaut, som vid den tidpunkten intresserade väldigt många 

barn (Lindö 2002).  

 

Leimar ansåg att det var alldeles för hård styrning av stoffet i nybörjarstadiet i de traditionella 

läslärorna och hon upplevde att de var konstlade med ett torftigt ordförråd. Hon menade att 

bara för att orden var fonetiskt lätta att läsa betydde inte det att de var lätta att läsa för 

eleverna eftersom de inte betydde något för barnen (Leimar 1974). 
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1980 kom en ny läroplan för grundskolan, Lgr-80. Den påvisade ett närmande mellan förskola 

och skola och den allmänna förskolan för 6 åringar infördes. För svenskämnets del tonades 

svenska språket och litteraturen ner till förmån för färdighetsmålen; tala, läsa och skriva. Ett 

nyvaknat intresse för att tala, retoriken var på framfart. Det betonades att både flickor och 

pojkar skulle göras sina röster hörda. De skulle börja i den lilla gruppen för att sedan klara av 

att tala inför helklass. Vikten av att läsa skönlitteratur betonades och eleverna uppmanades att 

läsa tillsammans med föräldrarna. Processinriktad skrivning var på modet och eleverna 

uppmanades att skriva fritt utan att tänka på stavning, låta fantasin flöda och möjligen senare 

rätta stavfel och grammatik (Lindö 2002).  

 

Enligt Dysthe (1996) anser Vygotskij att fri skrivning innebär att man inte har krav på sig att 

skriva perfekt. Det gör att den som skriver har lättare att skriva ner vad man vill. Ofta kan det 

handla om vardagssituationer. Här blir man också uppmärksammad på sina tankar som man 

kanske inte hade varit medveten om eftersom de blir textmässigt synliga. Enligt Vygotskij är 

det en av anledningarna till att detta slags skrivande verkar kunna generera kreativa tankar 

och som han kallar ” inre tal”. Fri skrivning är individuell, oftast finns det inte någon 

mottagare på det skrivna. Processen är det viktiga inte produkten (Dysthe 1996). 

 

Klarar eleven sig igenom svårigheterna vid det första mötet med skriften, med bibehållet självförtroende, är 

prognosen för den fortsatta läs- och skrivinlärningen relativt god (Taube 2002, s 55). 

 

Skolan fick 1994 ännu en ny läroplan. Man ansåg att 80-talet hade förespråkat en 

flumpedagogik och nu var det dags att ändra på det. Lärandet och kunskapsinhämtande skulle 

ses i ett livslångt perspektiv. Den nya läroplanen angav inte speciella arbetssätt utan mål att 

sträva emot och mål att uppnå. Att målen har uppnåtts prövas med nationella prov i årskurs 2, 

5, 7 och 9. Varje enskild skola skulle själva göra lokala mål gällande den egna skolan. Den 

nya läroplanen betonar att svenskan är alla undervisande lärares angelägenhet och därmed får 

svenskan en starkare anknytning till andra ämnen än den hade tidigare (Lindö 2002).    

 

År 2000 utkom sedan reviderade kursplaner i alla ämnen. Tanken var att göra kopplingen 

mellan de övergripande målen och kursplanen tydligare. I kursplanen för svenskämnet 

kommer läroplanens krav på en likvärdig utbildning i ett mångkulturellt informationssamhälle 

fram tydligare än förut 
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Elevens aktiva läroprocess betonas mer och att samtala och skriva för att sätta sig in i andras 

tankar och granska sina egna och andras argument. Att lära av varandra, lära sig se 

sammanhang och få ”syn på sitt eget lärande” uppmärksammades. I skolans förändringsarbete 

ingår en förskjutning från förmedlings- till processpedagogik. Eleverna uppmanas att med 

läraren som ”coach” ta ansvar för sitt eget lärande. Datorns intrång med multimediaprogram, 

simuleringar, interaktiva program och lärorika spelprogram lockar elevers nyfikenhet och lust 

att utforska nya kunskapsområden. 

Det påpekas att det inte räcker med läs och skrivkunnighet utan det krävs även en språklig 

självtillit eftersom muntlig och skriftlig kommunikation är en förutsättning för att utvecklas 

som människa (Lindö, 2002). 

 

2.4 Läsinlärning ur ett behavioristiskt synsätt 

Läsforskaren Åkerblom (1988) redogör för teorierna bakom olika läsmetoder. Han menar att 

läsundervisningen vilar på antingen behavioristisk grund eller kognitivistisk grund.  

 

 I Sverige har vi stort sett två läsmetoder, nämligen den syntetiska ljudmetoden och den analytiska 

metoden. Övriga metoder kan sägas vara varianter av detta (Åkerblom 1993, s 100). 

 

Den mest kände representanten för behaviorismen är amerikanen B. F Skinner. Enligt 

behaviorismen är varje individ en passiv mottagare av intryck utifrån. Inlärning definieras 

som en förändring av beteendet, vilket sker med hjälp av en rad stimulus – 

responsförbindelser. Ett stimulus kan beskrivas som ett sinnesintryck av något slag, tex en 

bokstav. När sedan denna bokstav namnges kan man säga att en respons avges. Det viktiga för 

behavioristerna är att responsen är korrekt. En metod för att lära barn läsa utifrån den 

behavioristiska teorin är den syntetiska ljudmetoden. 

Den syntetiska metoden börjar med övningar som behandlar språkets minsta beståndsdelar, de 

enskilda språkljuden. Barnen får lyssna på ljudet för en bokstav och själva uttala det. De får 

ange ljudets placering i ordet; i början, i mitten eller i slutet. Barnen får sedan se tecknet för 

det nya ljudet för att lära sig kombinera ljud med bokstav. De får sedan leta efter bokstäver i 

tidningar och klippa ut dem för att lära sig att skilja bokstäverna. Sedan får eleverna avbilda 

bokstaven på olika sätt; måla, skriva på tavlan, i skrivhäften, med penna, med krita osv 

.Eleverna ses som passiva mottagare av det som läraren förmedlar. Läseböcker som företräder 

denna metod har korta enkla ord, ofta osammanhängande. Även om orden är enkla är det ofta 

svårt att förstå. Lästekniken sätts främst (Lindö, 2002, Åkerblom, 1993) .    
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Om eleven misslyckas med sammanljudningen ges mer mekanisk träning. Lästekniken 

betonas mer än läsförståelsen eftersom behavioristerna anser att läsförståelsen kommer av sig 

själv (Lindö 2002). 

 

2.5 Läsinlärning ur ett kognitivistiskt synsätt 

Den kognitiva teorin, som i 1950-talets USA lanserades av Chomsky lyfter fram språkets 

betydelse och beskriver hur den mänskliga hjärnan tar emot, bearbetar och lagrar information. 

All läsinlärning enligt den analytiska metoden är inriktad på förståelse. Här börjas det med 

helheten, hela meningsfulla, sammanhängande texter. Först analyseras hela texten, sen delas 

den upp i mindre delar; meningar, satser, ord, stavelser och bokstäver. Efter analys av dessa 

delar, sammanförs delarna till en helhet. I den här metoden lär sig eleverna redan från början 

att behärska läsningen i sin naturliga miljö, den sammanhängande texten. Det strävas efter att 

använda elevernas förkunskaper för att underlätta läsinlärningen. I denna metod ses eleverna 

som aktiva och kreativa och lärarens roll blir att underlätta inlärningen, utan att styra 

(Åkerblom 1993) .   

 

Den kognitiva forskningen har visat att ett barn som lär sig läsa på egen hand utgår från 

helheten precis som när det lär sig tala. Ett barn kan till exempel förstå tankeinnehållet i en 

mening utan att förstå varje ord. Ett kognitivistiskt förhållningssätt innebär att man ser eleven 

som en aktiv och kreativ varelse som själv söker sig till kunskap. Den egna problemlösningen, 

förståelsen och begreppsbildningen är centrala komponenter. Pedagogiska fördelar är en 

meningsfull undervisning, anknytning till elevernas verklighet och att läsförståelsen motiverar 

till fortsatt läsning (Lindö, 2002). 

 

2.6 Whole language metoden (kiwimetoden) 

En metod som ingår i kognitiv teori är ”Whole language” även kallad kiwimetoden som är en 

läs och skrivinlärningsmetod som utarbetades av professor Mary Clay och är ett utbrett 

arbetssätt i Nya Zeeland. Inom metoden anses att elever lär genom olika inlärningsstilar och 

metoden syftar till att stödja eleverna att bli självständiga läsare (Alleklev & Lindvall, 2000). 

 

Utgångspunkten är alltid elevens kunskapsnivå och hela tiden sätts eleven i centrum med 

tanken att:  
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barn är inte en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas (Alleklev & Lindvall 2000, s 13). 

 

Förespråkare av metoden menar att eleverna utvecklar sitt läsande genom att läsa och det är 

viktigt att eleverna läser böcker som de tycker är intressanta för att bli övertygade om att 

läsning är roligt och spännande. När eleverna får en förståelse av textinnehållet upptäcker de 

snabbt böckernas makt att roa, utmana, trösta och tillfredställa, detta ger motivation att 

fortsätta läsa andra texter. Upplevelsen av läsning ska alltid vara något positivt, något 

eleverna vill fortsätta med och de måste få pröva sig fram i böckernas värld för att hitta det de 

tycker om. Barnens intresse för läsning stegras när läraren läser för dem, läser med dem och 

när barnen har möjlighet att läsa själva (Alleklev & Lindvall 2000). 

 

Kiwimetoden består av fyra bärande begrepp: gemensam, vägledd och självständig läsning 

samt den viktiga högläsningen. Alla dessa aktiviteter omsluts av samtal och skrivande. 

Kiwimetoden är överförbar till skolans alla ämnen. Vägledd och gemensam läsning bekräftar 

och förstärker såväl förståelse som språk. Lärarens roll är viktig och hämtar stöd i Vygotskijs 

teori om att lärande sker i ett nära samspel med en som vet och kan utmana en elevs 

förförståelse. I denna läranderelation utvecklas både lärare och elev. Det är en ömsesidig 

process (Ellmin 1997). 

 

I Nya Zeeland där detta arbetssätt kom till tycks man bry sig om på alla nivåer från ministeriet 

till klassrummet, hur barn lär sig och vad som behövs för att kunna utvecklas på ett bra sätt. 

Alla elever har en skräddarsydd ”läroplan”. Alla barn ska även säkras utmaningar som 

motsvarar deras behov och möjligheter. Läraren hjälper eleverna att utforma sina egna mål 

och ser till att de uppnår dem. Det handlar om en positiv människosyn och kunskapssyn som 

omsatts till praktiken (Ellmin 1997). 

 

Hur lägger läraren upp detta arbete? 

Läraren börjar med helundervisningsbegreppet – gemensam läsning. Man använder sig av 

storboken som är lämpad för helklassundervisning. Läraren förbereder sin gemensamma 

läsning genom att ha funderat ut vilka frågor som ska aktiveras, Vad vill läraren att eleverna 

ska utveckla i detta möte med just denna storbok?, Hur ser bildspråket ut?, Hur kan 

bildpromenaden introduceras, Vilka ord behöver förklaras? Vilka grammatiska regler kommer 

vi i kontakt med i texten? 
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Läraren utvecklar sin förmåga att ställa öppna frågor så att eleven i gemenskap med sina 

klasskamrater försätts i tänkande och lärande. Under denna läsning är eleven välkommen att 

diskutera, fråga, undra, gissa och avbryta läsningen. Eleven får frihet att tänka självständigt 

och koppla sin förförståelse till den läsningsundervisning eleven ingår i. Storboken inbjuder 

eleverna till kommunikativt lärande i gemenskap med lärare och klasskamrater. 

 

Den vägledda läsningen innebär att läraren samlar en mindre grupp runt sig och den bok vars 

text ska diskuteras. Hur gruppen är sammansatt är upp till läraren, det kan vara utifrån intresse 

eller att eleverna befinner sig på samma nivå till exempel. Läraren visar inte fram boken först 

utan initierar undervisningen med frågor som väcker förförståelse för det läraren vill fokusera 

på. Därefter får varje elev en bok framför sig, man börjar med att diskutera omslaget, vad tror 

eleverna att boken handlar om, vad vill författaren förmedla? 

Sedan leder läraren in barnen i berättelsen och eleverna läser högt. Eftersom den vägledda 

läsningen sker i mindre grupp (5-6 elever) får lår läraren och eleverna möjlighet till ett bättre 

samspel. På detta sätt kommer läraren nära eleverna och tvärtom. Denna undervisningsform 

bryter upp rollerna i klassrummet och ökar elevernas möjlighet till samarbete. Den blyge får 

ett mindre sammanhang att uttrycka sig i och den högljudde behöver inte skrika för att få 

uppmärksamhet. Läraren får större insyn i elevernas vägar till kunskapsbildande. 

 

Den självständiga läsningen ersätter begreppet ”tyst läsning”. Här är elevens självständighet 

en utgångspunkt. Eleven väljer själv vad han eller hon vill läsa. Det är tillåtet att samtala med 

kompisen om vad man läser. Under denna läsning har läraren möjlighet att ha enskild 

undervisning med elever. Läraren uppmuntrar ständigt eleverna genom att vara nyfiken på 

deras läsning. Eleven får välja hur han eller hon vill dokumentera sin läsning. Läraren 

uppmuntrar eleverna att dela med sig av sin läsning till kamraterna. 

 

Högläsningen är den mycket viktig del i denna läsundervisning. Att levandegöra en bok är 

lärarens uppdrag. Genom lärarens röst når författaren ut i klassrummet. Eleverna får en 

kollektiv upplevelse av en bok och försätts i kollektiv koncentration. Högläsningen skapar 

gemenskap i klassrummet. Högläsningsboken skapar en plats åt det inre rummet, den egna 

fantasin. 

 Den uppmanar barnen att skapa inre bilder om vad som händer i boken (Körling 2/2006). 
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Anhängare av kiwimetoden hävdar att läsning bäst förvärvas på naturlig väg det vill säga på 

samma sätt som lär oss att prata och lyssna. De är övertygade om att den avsiktliga 

bokstavsundervisningen snarare splittrar processen och distraherar från det verkliga i läsning, 

nämligen att uppleva hur njutbar läsningen är. Det gör läsningen till en abstrakt och svår 

uppgift. Pedagogen utgår från att barnen knäcker koden av en tillfällighet då de upprepade 

gånger läser sin favoritbok, dikt eller sång (Alleklev & Lindvall 2000). 

 

2.7 Vad innebär LUS ? 

Förkortningen LUS står för Läsutvecklingsschema. LUS är ett instrument som förskole-, 

grundskole- och gymnasielärare kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i sin 

läsutveckling. LUS utvecklades 1979-81 i ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen. LUS är 

ett kvalitativt bedömningssystem där läraren, med sin i vardagen uppbyggda kompetens, 

placerar in varje elev i förhållande till de kvalitativa utvecklingssteg som beskrivs. 

Syftet med LUS är att ha koll på var varje elev befinner sig i sin utveckling och därmed få till 

stånd en klassrums och skolsituation där all undervisning och pedagogisk verksamhet kan 

utgå från var gruppen befinner sig, det vill säga utgå ifrån elevernas behov. På så sätt ska 

ingen elev behöva komma på efterkälken. Ett systematiskt regelbundet arbete( 3-4 gånger/år) 

har visat sig leda till att man inom en grundskola kan leva upp till den genom Lpo 94, 

föreskrivna resultatstyrningen med krav på mål att uppnå (Allard, Rudqvist, Sundblad 2001). 

 

2.8 Frågeställning 

Genom min undersökning ville jag ta reda på lite mer om användandet av Whole Language 

(kiwimetoden) hur går det till egentligen? Min avsikt var att jämföra denna metod med den 

traditionella ljudmetoden som jag har tidigare erfarenhet av. 

Min problemformulering lyder så här: Hur kan valet av läsinlärningsmetod vara en 

bidragande orsak till att öka elevernas lust att lära sig läsa?  
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3. Metoder 

För att få svar på mina frågor valde jag att först fördjupa mig i litteratur om läsningens 

grunder samt litteratur där Whole language (kiwi) - metoden och ljudmetoden beskrivs. Sedan 

har jag valt att intervjua pedagoger med erfarenhet av dessa båda arbetssätt. Förutom detta 

valde jag att intervjua elever som har arbetat efter dessa olika metoder att lära sig läsa. 

 

3.1 Urval 

De pedagoger som jag har valt att intervjua är först två stycken från den skola där jag arbetar 

nu. De arbetar efter den traditionella ljudmetoden och har lite olika erfarenheter av arbetslivet. 

Skolan som de arbetar på (skola 1) ligger ca 2 mil utanför närmaste stad. Samhället har ca 

5000 invånare. Bebyggelsen består av både hyreshus och villor. Samhället är beläget med 

närhet till naturen med både skog och sjöar inom gång och cykelavstånd. Den största 

arbetsplatsen i samhället är ett pappersbruk men många föräldrar arbetar även i närliggande 

städer inom många skiftande arbetsområden. Skolan byggdes 1989 och den har idag ca 300 

elever. Skolan består idag av elever från förskolan, förskoleklass samt år 1- 4. Skolgården 

består av både skog, klätterställningar av olika slag, asfaltsytor samt stora gräsytor med 

möjlighet till bollspel. 

 

För att kunna göra en jämförelse har jag även valt att intervjua två pedagoger från en annan 

skola som ligger i en närliggande stad.  Den skolan är belägen i ett äldre område i staden. På 

skola 2 finns elever från förskoleklassen till och med årskurs 6. Elevantalet uppgår idag till 

210 stycken. Bostäderna består även här av både hyreshus och villor. Inom gångavstånd finns 

möjlighet till både naturområden och stadsmiljö. Skolan är byggd på 1970-talet och på 

skolgården finns möjlighet till lek i klätterställningar och på asfaltsytor. Det finns en större 

lekpark inom gångavstånd. Det finns många olika arbetstillfällen för föräldrarna i staden, här 

finns bland annat flera pappersbruk, statliga verk, ett större sjukhus och ett flertal större 

varuhus av olika slag. Jag läste om att lärarna på skola 2 arbetade enligt kiwimetoden på 

kommunens hemsida och tog sedan kontakt med en av lärarna. Jag valde just denna skola för 

att lärarna arbetade efter Whole language (kiwimetoden) och det var just det arbetssättet som 

jag ville ta reda på mer om. Dessa två lärare valdes eftersom de var de enda på skolan som 

arbetade fullt ut efter denna metod. Flera andra lärare på denna skola höll på att utbilda sig i 

detta arbetssätt och använde sig av delar av denna metod men dessa två använde den fullt ut. 

 



 14 

Jag har även haft för avsikt att försöka få elevernas upplevelser av att lära sig läsa och att även 

fånga deras tankar omkring läsning. För att kunna göra detta har jag intervjuat 20 elever. 

10 elever går för närvare i årskurs 3 på skola 1. Jag valde elever ur årskurs tre dels för att jag 

trodde att de hade det lättare att uttrycka sig, min förhoppning var också att de flesta hade lärt 

sig att läsa. Eleverna på skola 1 har undervisats enligt den traditionella ljudmetoden och min 

avsikt var att göra en jämförelse av intervjuresultatet från skola 2 angående om de två olika 

inlärningsmetoderna har haft någon påverkan på elevernas lust att lära sig läsa. Dessa 10 

elever har slumpvis valts ut bland 17 stycken. Deras föräldrar hade gett samtycke till 

intervjun. Innan intervjun genomfördes hade jag skickat hem en presentation av mig själv och 

mitt arbete samt skickat med frågorna som bilaga (bilaga 1) 

 

 

På skolan som arbetar efter kiwimetoden har jag intervjuat 10 elever ur årskurs 2. Jag valde 

dessa elever för att de gick i åldershomogen klass och hade arbetat med kiwimetoden sedan 

årskurs ett. De går för närvarande i årskurs två. Jag är medveten om att undersökningen hade 

blivit mer tillförlitlig om jag hade intervjuat elever ur årskurs 3 även på denna skola. Tyvärr 

fanns det endast en klass som hade en åldershomogen sammansättning samtidigt som de 

arbetade helt efter kiwimetoden inom rimligt avstånd. Mina avsikter med elevintervjuerna har 

dock varit att försöka ge en bild av om valet av läsinlärningsmetod kan påverka elevernas lust 

att lära sig läsa. 

Eftersom denna arbetsmetod har dragit till sig en hel del intresse från både andra pedagoger 

och media så hade klassföreståndaren på skola 2 redan skickat hem en förfrågan (vid ett 

tidigare tillfälle) om att intervjua eleverna. Samtliga föräldrar hade skrivit under på att det 

gick bra. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få klarhet i mina frågor har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. När jag har 

intervjuat pedagogerna har de fått frågeställningarna i förväg för att kunna förbereda sig något 

före intervjun. Jag har frågat om arbetshistorik, varför man har valt just den aktuella metoden, 

har de erfarenhet av annat undervisningssätt, vad driver dem i arbetet. Eftersom jag även var 

intresserad av hur man kan få in mer skönlitteratur i undervisningen så har jag även frågor om 

detta. Jag har frågat om hur pedagogerna upplever att både föräldrar och barn reagerar på den 
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inlärningsmetod som använts, kan man nå alla barn. Jag har även givit plats för egna 

reflektioner. 

De intervjuade garanteras anonymitet såtillvida att inga namn på personer, orter eller skolor 

anges i undersökningen. De har frivilligt gått med på att intervjuas utan påtryckningar. Jag har 

redogjort för vad undersökningen gått ut på innan intervjuandet började. Pedagogerna som 

intervjuats kommer att erbjudas att läsa det färdiga resultatet. 

Jag har använt mig av kassettbandspelare samt anteckningsblock och penna vid samtliga 

intervjuer. 

 

När jag har intervjuat eleverna har jag frågat om deras upplevelser av skolan. Kommer de 

ihåg när de lärde sig läsa, hur gick det till? Hur upplevdes undervisningen, vad tyckte eleverna 

om läslärorna och övrigt material? Frågorna har även handlat om deras läsvanor av 

skönlitteratur både hemma och i skolan Jag har tagit hjälp av boken: Att förstå barns tankar 

och försökt att ställa frågor så att svaret blir beskrivande. De elever som går på min egen 

skola hade jag träffat tidigare, de kände igen mig så då krävdes inte så mycket introduktion. 

De visste redan att jag studerar till lärare och eftersom de hade fått hem ett formulär så hade 

haft möjlighet att läsa dem i förväg och att diskutera frågorna med sina föräldrar. 

 

De elever som går på skolan där man använder sig av kiwimetoden hade jag ingen tidigare 

relation till. Deras föräldrar hade som sagt gett samtycke till att eleverna blir intervjuade. 

Eftersom jag inte var den förste som kom dit på besök så hade eleverna en viss vana vid att 

träffa vuxna utomstående som frågar dem saker om deras undervisning.  

 

3.3 Procedur 

När jag intervjuade eleverna på skolan som arbetade med kiwimetoden så hade de inte fått 

läsa frågorna i förväg. Föräldrarna hade som sagt redan gett sitt samtycke till intervjuer. Jag 

märkte dock inte någon skillnad på förförståelsen på intervjufrågorna om jag jämför med 

intervjuerna på skola 1. Klassföreståndaren talade om för mig att både elever och föräldrar var 

positiva till skolans sätt att arbeta på blir uppmärksammat. Eftersom föräldrarna har positiva 

erfarenheter av denna läsinlärningsmetod så tycker de att det är bra att dessa idéer sprids 

vidare. Jag genomförde intervjuerna vid mitt andra besök på skolan så eleverna hade endast 

sett mig en gång innan. 
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Vi satt i ett till klassrummet angränsande rum och jag spelade in intervjuerna på 

kassettbandspelare. Intervjuerna gjordes enskilt med ett barn i taget. 

De elever som går på skolan där jag arbetar träffade jag också enskilt. Vi satt i ett rum en bit 

ifrån klassrummet och även här spelade jag in intervjuerna på kassettband. Dessa elever hade 

fått ett brev hem till föräldrarna där jag presenterade mig och mitt arbete och som bilaga hade 

jag även skickat med intervjufrågorna. De vuxenintervjuer som jag har gjort både på skolan 

med kiwimetoden och på min egen skola har också genomförts med hjälp av bandspelare i ett 

enskilt rum. Pedagogerna på min egen skola hade jag en tidigare relation till, de två övriga 

intervjuade jag vid andra besöket. 

 

4. Resultat 

Jag har valt att först sammanfatta resultaten av både elev och pedagogintervjuerna var för sig. 
 
 Dessa frågor har jag ställt till eleverna;                 
 

1. Namn och ålder? 
 
2. I vilken klass går du och hur många barn går där? 
 
3. Berätta om hur det är att gå i skolan. Kommer du ihåg hur det var när du började, var  

 
det som du hade tänkt dig? 
   
4. Har du lärt dig att läsa? Kommer du ihåg hur det var när du upptäckte att du faktiskt  
 
kunde läsa? 

 
      5. Hur gick det till när du lärde dig bokstäverna? 
 
      6. Brukar läraren läsa högt för er i klassen? Vad tycker du om det?  
 
      7. Brukar du läsa böcker själv? Läser dina föräldrar för dig? 
 
      8 . Vad är det bästa med att kunna läsa? Tror du att du kommer att läsa mycket när du blir  
 
      äldre? 
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4.1 Resultat av elevintervjuer 

Här redovisas intervjufrågorna och de svar som jag har fått från de båda olika skolorna. 

De två första frågorna som jag ställde handlade om namn och ålder samt 

klasstillhörighet. 

Samtliga elever på min skola (Skola 1) går i åldershomogen klass. De arbetar i storklass med 

familjegrupper. Det innebär att tre olika lärare är knutna till storklassen. Det finns även två 

fritidspedagoger knutna till storklassen, deras huvudsakliga arbete ligger dock på 

eftermiddagstid på fritidshemmet. I storklassen går 46 elever uppdelade på två klassrum. De 

går i årskurs 3. 

 

Eleverna på skola 2 går även de åldershomogen klass, årskurs 2. Till den klassen är en 

fritidspedagog samt en lärare knuten. I den klassen går 22 elever. 

Samtliga elever uppgav att de trivdes i sin klass och att klassen hade lagom många elever. 

 

Det som skiljer skolorna åt är att personaltätheten är högre på skola 1. Där arbetar en och en 

halv lärare och en fritidspedagog/klass. På skola 2 arbetar en lärare och en 

fritidspedagog/klass. Elevantal/klassrum är lika stort på bägge skolorna. 

 

Fråga 3. Berätta lite om hur det är att gå i skolan.  

Åtta av tio elever på skola 1 tyckte att det var roligt att gå i skolan. En elev uppgav att det var 

svårt. Sex elever tyckte att de lärde sig mycket. Fem elever nämnde att läsa och att lära sig 

grammatik var det mest lärorika. Två nämnde att matte var det man lärde sig mest av. En elev 

ville helst ha rast eller se på film. En elev tyckte att kompisar var det viktigaste i skolan och 

att skolan var ”jobbig”. 

 

Eleverna på skola 2 tyckte att kiwi var roligt. Det genomsyrade nästan samtliga svar. Glädjen 

med att arbeta med kiwiböckerna och få arbeta i smågrupper framkom i åtta av tio intervjuer. 

Samtliga elever kände att de lärde sig mycket. En av tio elever att det var svårt med kiwi och 

att de fick mycket hemuppgifter. Hemuppgifterna och innehållet i småböckerna framställdes 

annars som positivt hos sju elever. 

 

Likheten mellan skolorna är att samtliga elever trivdes på sina skolor. Åtta barn av tio på varje 

skola tyckte att skolan var rolig. Det som skiljer skolorna år är att eleverna på skola 2 tog upp 
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arbetet med kiwi som det mest positiva. På skola 1 var det fem elever som tog upp 

svenskämnet som det mest positiva. 

 

Fråga 4. Kommer du ihåg när du började skolan, var det som du hade tänkt dig? 

På skola 1 tyckte fyra av tio elever att det var som de hade tänkt sig. De hade hört äldre 

syskon berätta om skolan och de hade själva varit med på familjekvällar och öppet hus. De 

hade även varit med när äldre syskon hade gjort läxor och bildat sig en uppfattning. Tre kom 

inte ihåg hur det var. Två elever uppgav att de hade haft en annan bild av skolan, gammaldags 

bänkar och bara en fröken. De hade fått den bilden från tv.(Astrid Lindgren-filmer nämndes) 

 

På skola 2 tyckte åtta av tio elever att detta med att få arbeta med kiwi var något helt nytt och 

väldigt positivt. De hade inte hört talas om detta innan och de tyckte att kiwiböckerna var bra 

och intressanta. 

Två elever som hade gått på andra skolor innan upplevde att man lärde sig mer på skola 2 och 

blev bättre på att läsa. Två tyckte att det var kul att folk kommer och ser på hur de jobbar. 

Skolstarten var ”bättre än jag trott” nämnde fem elever. Kiwiböckerna och dess innehåll 

nämndes som positivt hos sju barn. De flesta av böckerna som de använde vid den första 

läsinlärningen handlade om olika djur vilket uppskattades av flera av eleverna. 

En elev hade upplevt skolstaren som väldigt ”pirrig” och upplevde att det tog lång tid att 

vänta på sin tur. 

 

Skillnaden mellan skolorna var här att på skola 1 var det fyra av tio elever som upplevde att 

det var som de hade tänkt sig att börja skolan. På skola 2 var det åtta av tio elever som tyckte 

att skolan var annorlunda än de hade föreställt sig. Att arbeta med kiwimetoden var något helt 

nytt och det upplevdes som positivt av sju av tio elever. 

 

Fråga 5. Har du lärt dig läsa? Kommer du ihåg när du upptäckte att faktiskt kunde 

läsa? 

På skola 1 svarade tre av tio elever att de inte kommer ihåg när de lärde sig läsa. En elev 

nämner att han nyss har lärt sig flytande. Tre elever beskriver att de lärde sig läsa hemma och 

att glädjen var stor. De tre övriga eleverna lärde sig när de var i skolan. En elev tyckte att det 

var otroligt svårt, de fick träna mycket hemma (”mamma fick hålla på hur mycket som 

helst”). En elev nämner att läseboken ”bara handlar om Tor” och upplevs som lite trist. 
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På skola 2 svarade sex elever att de kunde läsa innan de började skolan. En lärde sig av tv-

programmet: Fem myror är fler än fyra elefanter. De som hade lärt sig hemma beskrev att de 

själva varit vetgiriga och frågat och frågat och tagit reda på vad bokstäverna heter och hur de 

låter. En elev lärde sig från ett bordsunderlägg där bokstäverna stod, han tränade varje gång 

som han skulle äta. Två elever lärde sig i sexårsgruppen. Fyra elever lärde sig i första klass. 

Fyra kommer ihåg glädjen av att faktiskt kunna. Två nämner skillnaden mellan att ljuda och 

läsa flytande – känslan av att jag kan! En elev återger på ett målande sätt hur hans mamma 

dammsög och han satt och frågade om vilka bokstäver som kom sen och hur han plötsligt 

upptäckte att han visste! 

 

Här är det ganska lika mellan var man lärt sig läsa, tre elever lärde sig i skolan på skola 1 och 

på skola 2 var det fyra elever som lärde sig i skolan. Skillnaden mellan skolorna på den här 

frågan är att tre av tio elever på skola 1 inte kommer ihåg själva upplevelsen att lära sig läsa. 

På skolan 2 kom alla eleverna ihåg själva läsupplevelsen. 

 

Fråga 6. Hur gick det till när du lärde dig bokstäverna? 

På skola 1 svarade tre elever att de lärde sig bokstäverna hemma. Föräldrarna visade hur 

bokstäverna såg ut. Två elever kommer inte ihåg hur de lärde sig. De övriga fem uppger att de 

lärde sig bokstäverna i skolan. Tre elever var inte nöjda med sin läsebok, de tyckte att texten 

var enahanda, den handlade hela tiden om samma personer, trist. Två elever uppgav att 

läseboken var för svår i och med att man inte kan utläsa någon direkt handling i texten. En 

elev tyckte att läseboken var för lätt. Fyra elever var nöjda med både läsläran och övrigt 

material. 

 

På skola 2 lärde sig sju av eleverna bokstäverna av mamma och pappa eller pysselböcker 

hemma. Två elever lärde sig bokstäverna i ettan, Två beskriver hur läraren lärde ut 

bokstäverna, en elev lärde sig själv, var intresserad och frågade hela tiden och tog reda på hur 

bokstäverna såg ut. Fem elever nämner att kiwimaterialet är positivt, de små kiwiböckerna 

och storboken är bra. 

 

Skillnaden mellan skolorna här är att på skola 2 kunde sju av tio elever bokstäverna när de 

började skolan och på skola 1 var det tre elever som lärt sig hemma. Här är det även skillnad 

på upplevelserna av läsinlärningsmaterialet. På skola 1 var det sex elever som inte kände sig 
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nöjda med läsläran, de tyckte att den var för svår, för lätt eller för enahanda. På skola 2 tog 

fem elever upp att de upplevde kiwimaterialet positivt. 

 

Fråga 7. Brukar läraren läsa högt för er i klassen? Vad tycker du om det? 

Samtliga elever på skola 1 svarar att olika lärare brukar läsa högt i samlingen (då alla 46 

barnen samlas i ”vardagsrummet”) Det sker ungefär 3 gånger i veckan. Eleverna upplever det 

som väldigt positivt att det är olika vuxna som läser. Åtta av 10 föredrar spännande böcker. 

Alla elever är positiva till högläsningen. 

 

På skola 2 svarar samtliga elever att läraren läser högt så gott som varje dag. De sista 20 

minuterna på dagen har man högläsning. Två elever vill hellre läsa själva, åtta uppskattar att 

vuxna läser för dem, det är skönt att slappna av. Ibland får de vila när fröken läser och ibland 

får de sitta och rita. Deckare och spännande böcker nämndes som den bästa litteraturen av två 

elever. Sex elever uppskattade alla slags böcker som läraren hade läst.  

 

Samtliga elever på bägge skolorna upplevde högläsningen som något positivt. Här har man på 

bägge skolorna lyckats med att förmedla glädjen och intresset för skönlitteratur. 

 

Fråga 8. Brukar du läsa böcker själv? Läser dina föräldrar för dig? 

På skola 1 har sju elever föräldrar som läser för dem, de läser själva också. Tre elever läser 

enbart själva. Samtliga elever har ”bänkböcker” i skolan som de får läsa i när de är färdiga 

med dagens planering. Det är mest intressant med spännande böcker, spökhistorier nämns 

också. 

Harry Potter, Narnia, Kitty, Disney-böcker tillhör de mest populära böckerna. Alla elever är 

positiva till att läsa själva. 

 

På skola 2 har fem elever föräldrar som läser för dem när de ska sova. Fem elever uppger att 

de läser själva. ”Mamma har annat att göra” nämner en elev. En elev läser bara serietidningar, 

Sex elever uppger att de lånar på biblioteket. Favoritböckerna är: Detektivromaner, 

Spännande böcker, Harry Potter nämns samt faktaböcker om djur och bilar. Nio elever är 

mycket positiva till egen läsning. 
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Likheten mellan eleverna på bägge skolorna består av att alla barn upplevde den egna 

läsningen som något positivt. Skola 1 hade fler föräldrar som läste för barnen, sju av tio 

föräldrar läste för barnen varje dag. På skola 2 var det fem av tio föräldrar som läste varje dag. 

 

Fråga 9. Vad är det bästa med att kunna läsa? Tror du att du kommer att läsa mycket 

när du blir äldre? 

På skola 1 fick jag flera olika svar: Att läsa böcker, Kul, Att lära sig grammatik, Lära sig sånt 

som är svårt, Kunna läsa skyltar, Förstår mer, Slipper fråga hela tiden.                                               

Fyra elever tror att de kommer att läsa mycket när de blir äldre, tre elever vet inte, en elev vill 

läsa för sina barn som hennes mamma gör, en elev vill läsa svåra böcker, en elev tror inte att 

hon kommer att läsa mycket. 

 

På skola 2 svarade fyra elever att det bästa var att man kan läsa texten på tv:n, två svarade att 

kunna klara sig själv utan att behöva fråga hela tiden, en att kunna läsa böcker, en elev att läsa 

skyltar, en elev svarade att kunna läsa tyst var bra, en elev tyckte att det bästa var att kunna 

läsa allt. 

Åtta elever tror att de kommer att läsa mycket litteratur när de blir äldre, två elever uppgav att  

deras föräldrar läser mycket, två elever tror att de bara kommer att läsa serietidningar. 
 

Alla elever har positiva upplevelser av att kunna läsa, de kan klara sig själva mer och behöver  

inte fråga om allt. Skillnaden här var att på skola 2 trodde åtta av tio elever att de kommer att  

läsa mycket när de blir äldre. På skola 1 var det fyra av tio elever som trodde att skulle läsa  

mycket i framtiden. 

 

4.2 Resultat av pedagogintervjuer 

Jag har intervjuat 4 olika pedagoger . Pedagog A och B arbetar på skola 1 där man använder 

sig av ljudmetoden. Pedagog C och D arbetar på skola 2 och de använder sig av kiwimetoden. 

 

Vilken utbildning har du ? Arbetshistorik?  

Lärare A är Sv/So lärare 1-7. Hon har arbetat 11 år och är i 30 årsåldern. Hon är klasslärare 

för eleverna som jag har intervjuat.(skola 1) 

Lärare B är Ma/No lärare 1-7. Hon har 7,5 års arbetserfarenhet och hon arbetar med årskurs 2 

för närvarande.(skola 1) Även hon är i 30 års åldern. 
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Lärare C är Grundskollärare med 26 års erfarenhet av lärarjobbet. Hon undervisar i årskurs 2 

på skola 2. Hon är i 50-års åldern och är klasslärare för de elever som intervjuat på skola 2. 

Lärare D är Sv/So-lärare 1-7. Hon har 7 års erfarenhet och är i 30 årsåldern. Även hon arbetar 

på skola 2. 

 

Vad vill du uppnå med ditt jobb? Vad driver dig i ditt arbete? 

Lärare A tycker att det bästa med läraryrket är att få en gemenskap med barnen i klassen samt 

att arbetsdagarna är så omväxlande. Det som driver henne är både att se när gemenskapen 

växer fram i klassen och att skapa en relation till eleverna. Hon arbetar mycket med 

klassrumsprat vilket ger en ökad gemenskap i klassen. En ytterligare drivkraft är att se när 

eleverna lyckas. 

Lärare B tar upp att genom att arbeta med fasta rutiner så kan man komma till att kunna lägga 

in ”det lilla extra”. Hennes drivkraft är när hon kan lägga in det ”lilla extra” samt att följa upp 

enskilda elever och se när de lyckas.  Även hon uppskattar att dagarna är varierande. 

Lärare C lyfter fram att hon inspireras av hur mycket barn kan lära sig på egen hand med 

endast liten men rätt vägledning. Hon värdesätter även att hon hela tiden utvecklar sig själv 

och lär sig mer hela tiden. Hon strävar efter att lära sig mer om kiwimetoden och hur man kan 

använda den i fler ämnen. Lärare D tycker att det bästa med läraryrket är att utvecklas samt att 

se barnen glädjas. Att förmedla glädjen i att lära sig är viktigast för henne. 

 

Vilken läsinlärningsmetod använder du dig av? Beskriv hur du lägger upp arbetet med 

läsinlärning. Hur kommer det sig att du valde den metoden? Har du erfarenheter av 

andra metoder för läsinlärning? 

Lärare A använder sig av ljudmetoden med lite inslag av LTG (Läsning på talets grund) och 

helordsmetoden. Hon går från delen till helheten, ljudar från början för att få ihop ord men 

sedan skriver de egna meningar tillsammans. Barnen får skriva själva från första skoldagen. 

Hon lär barnen bokstäverna i en viss ordning för att de snabbt ska kunna få texter som passar 

efter de bokstäver man har lärt sig. Hon vill ha en läslära att luta sig mot. De använder Vi 

läser. Hon föredrar ljudmetoden för att specialläraren som arbetade på skolan förut har 

förordat den. Hon är övertygad om att det är den bästa metoden för att nå elever med läs och 

skrivsvårigheter därför används den till alla barn. Att eleverna ska vara säkra på lästekniken 

upplevs som det viktigaste. 

Lärare B använder också ljudmetoden med lite inslag av helordsmetoden. I hennes arbetslag 

använder man Elsimaterialet. Hon är dock inte helt nöjd med materialet, arbetsgången är bra 
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men böckerna är lite ”gammaldags”. Bilderna är trista och orden är svåra. Lärarna på skolan 

söker efter ett annat material med samma arbetsgång. Ljudmetoden används för att 

specialläraren har förordat denna metod för att nå ut till alla elever. Att använda sig av 

inlärning av ljuden först ökar möjligheten att lära in själva lästekniken på ett grundligt sätt 

enligt förespråkare av ljudmetoden. Det hon skulle vilja förändra med arbetssättet är att lägga 

in mer fri skrivning redan från årskurs 1. 

 

Lärare C har valt att arbeta efter kiwimetoden, hon var på en föreläsning om detta sätt att 

arbeta och gick sedan en introduktionskurs. Därefter började hon i årskurs 1 med 

kiwimetoden och hon har gått fortsättningskurs samt varit på Nya Zeeland på studiebesök för 

att se hur de arbetar där. Själva läsinlärningen fungerar så att meningar upprepas och man 

byter ut ord, på så sätt kan barn lära sig läsa. Läraren sitter ned med en grupp elever och gör 

en så kallad ”bildpromenad”, det vill säga de pratar först om bilderna för att öka läsförståelsen 

och sedan läser de tillsammans. Sedan arbetar de i mindre grupper med kiwiböckerna. Hur 

man gör upp grupperna är upp till läraren och lärare C har valt att indela eleverna efter vilken 

läsutvecklingsnivå de befinner sig på. Hon gör så kallade LUS-tester med barnen och ser till 

att de hamnar i den grupp som har den svårighetsgrad som är mest anpassad för det enskilda 

barnet. I den lilla gruppen får läraren bra kontakt med eleverna och har bra kontroll över vad 

de lär sig. Hon har erfarenhet av både ljudmetod och LTG (Läsning på talets grund) men just 

nu tycker hon att kiwi-metoden är det bästa som har hänt henne under yrkeslivet. 

 

Lärare D har blivit inspirerad av lärare C att arbeta med kiwimetoden. Hon har arbetat på 

detta sätt i ett år. Eleverna är indelade i fyra grupper i blandade åldrar, klassen är 

åldersintegrerad ( 9 elever i år 1, 7 elever i år 2, 9 elever i år 3). Hon upplever att 

bildpromenaden ökar läsförståelsen, att få samtala om bilderna och lyfta fram egna 

funderingar upplevs som värdefullt för både henne och eleverna.  Hon kände sig inte nöjd 

med ljudmetoden och de läsläror som fanns i klassen när hon började och tycker nu att hon 

har funnit ett arbetssätt som passar henne. Eleverna i lärare D:s klass gör mycket eget material 

och eleverna arbetar parvis tillsammans över åldersgränserna. 

 

I vilken utsträckning använder du dig av skönlitteratur i ditt arbete? 

Lärare A använder sig av högläsning av skönlitteratur varje dag. I klassen arbetar de även 

med ett läsprojekt ”en kvart om dagen”, som går ut på att föräldrar och elever läser en bok 

hemma som eleven sedan redovisar inför en mindre grupp i klassen. På så sätt får eleven 
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bekräftelse samt att klasskamraterna får nya boktips. De har pratat i arbetslaget om att börja 

med ”närläsning”. Det innebär att man verkligen går in i en text och delar in den i 

beståndsdelar och grundligt går igenom vad den handlar om. Målet med detta är att göra 

barnen uppmärksamma på vad de läser samt att de ska bli bättre på att hålla en röd tråd när de 

skriver. 

Lärare B läser högt varje dag även hon, de använder sig även av läsläxor, i ettan hade de en 

läsklubb så eleverna som kunde läsa fick läsa böcker högt för varandra parvis. 

Lärare C använder självständig läsning dagligen (en timme på schemat). Under denna tid kan 

även eleverna samtala med klasskamraterna och läraren om sina läsupplevelser. Den 

självständiga läsningen är en av ”hörnstenarna” inom kiwimetoden. Då läser eleverna böcker 

som är anpassade efter deras läsnivå. Hon har böcker i klassrummet som är märkta med 

läsutvecklingsnummer så att det blir lätt att välja rätt svårighetsgrad. Eleverna har möjlighet 

att diskutera litteraturen med varandra. Eleverna upplever denna timme positivt eftersom den 

ger möjlighet att få välja litteratur efter eget intresse och samtala om den i klassen. Lärare C 

läser också högt varje dag för barnen. 

Lärare D som arbetar i en åldersintegrerad klass läser högt ca 3ggr/vecka. De äldre barnen 

arbetar med texter ur skönlitteraturen på olika sätt. Det kan till exempel gå till så att de arbetar 

med en särskild författare som tema i klassen. De läser och diskuterar verk av den författaren 

och sedan får de ut delar av berättelser och får själva skriva egna berättelser utifrån dessa. De 

får även arbeta med dramatiseringar utifrån författarens berättelser. 

 

Hur har eleverna reagerat på denna läsinlärningsmetod? 

Lärare A och B har inte märkt några större reaktioner från eleverna, de känner inte till något 

annat sätt att lära sig på. Lärare B säger dock att en del elever uppfattar att läseboken är trist, 

svåra ”gammaldags ord” som vi inte använder idag och bilderna är lite trista. Lärare B tycker 

att väldigt få elever reflekterar över metoden, de flesta gör som de blir tillsagda. 

Lärare C upplever att eleverna har reagerat positivt på kiwimetoden, de blir glada när det hör 

att det står kiwi på schemat. I början var det lite svårt innan de blev vana vid 

nivågrupperingen, men när de har fått arbetsgången förklarad för sig och har arbetat efter den 

modellen märker de att det fungerar. 

Lärare D tycker att eleverna har varit positiva till kiwimetoden. Kiwimaterialet upplevs som 

intressant med texter som passar för barnens ålder. Hon upplever att diskussionerna vid den 

vägledda läsningen gör att hon får bättre kontakt med varje enskilt barn. 
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Hur har föräldrareaktionerna på valet av metod sett ut? 

 Lärare A har inte fått så mycket reaktioner av föräldrarna på val av läsinlärningsmetod. Det 

enda som hon har hört är att man har ifrågasatt varför man inte lär in bokstäverna i 

bokstavsordning. Lärare B säger att en del föräldrar har reagerat över att skolan använder 

samma läsebok som föräldrarna själva hade när de gick i skolan men att hon då har förklarat 

att arbetsgången är så pass bra. Själva inlärningsmetoden har inte ifrågasatts utan det är valet 

av läslära som en del föräldrar är kritiska emot. Lärare B håller delvis med föräldrarna om att 

läseboken inte är den allra bästa och personalen på skolan söker efter en annan och nyare 

läslära. Lärare C upplever att föräldrareaktionerna har varit positiva över lag. I början var det 

dock föräldrar som ifrågasatte att hon arbetade med nivågruppering. Hon förklarade då att 

detta arbetssätt kommer varje elev till godo, att eleverna får läsa litteratur som passar deras 

läsutvecklingsnivå. Lärare C LUS- testar eleverna med jämna mellanrum och de får möjlighet 

att flytta över till ”svårare texter allt eftersom de utvecklar sin läsförmåga. Lärare D har också 

fått positiva reaktioner från föräldrarna vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Hon betonar 

ändå att det är viktigt att man inte förkastar allra äldre inlärningsmetoder. Hon framhåller att 

det viktigaste är att läraren tror på sitt arbete och har en dialog med både föräldrar och elever. 

 

Når man alla elever med metoden? 

Lärare A och B anser att man når de flesta elever med ljudmetoden men det behövs ändå 

stödundervisning till en del barn. Ingen speciallärare finns i dag, de får lösa det extra stöd som 

behövs i arbetslagen. Det finns en ”liten undervisningsgrupp” på skolan där en 

specialpedagog ingår som kan hjälpa till och ha extra undervisning. 

 

Lärare C tycker också att stödundervisning behövs och hon har då enskild undervisning med 

de berörda eleverna. Då tar hon till alla metoder hon känner till men hon tycker ändå att det 

fungerar bäst att lära in helord. 

Lärare D tycker att hon når alla elever med kiwimetoden. 

 

Lärarnas övriga reflektioner 

Lärare A tycker att det fungerar bäst med en läslära att luta sig mot, hon tycker inte om att 

arbeta nivågrupperat. Hon tycker att det är svårt att arbeta med smågrupper och 

nivågruppering, som det är nu får alla arbeta i sin egen takt. Lärare B tar upp att hon i 

framtiden vill arbeta mer med fri skrivning redan från årskurs ett. Hon skulle även önska att 

det fanns mer tid till enskild undervisning. Hon tycker att det mest glädjande med läraryrket 
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är när man kan lära en elev att läsa som verkligen har stora svårigheter med inlärningen.  

Lärare C tycker att kiwimetoden är det bästa som hänt henne i arbetslivet. Hon känner en stor 

glädje över sitt arbete. 

Lärare D tar även hon upp att detta arbetssätt sprider glädje bland barnen och att hon känner 

att hon själv vidareutvecklas. Hon nämner även att det viktigaste är att läraren tror på det 

arbetssätt som hon/han använder. Hon säger att: ” Om läraren tror på det hon/han gör så 

lyckas man oavsett metod”. 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Mina undersökningar har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer och avsikten var att skönja 

om läsinlärningsmetoden kan vara avgörande när det gäller barns lust att lära sig läsa. 

Det som möjligen kan försämra möjligheterna till jämförelse mellan elevintervjuerna är att 

eleverna är olika gamla. För att jag skulle kunna genomföra intervjuerna rent praktiskt fick det 

bli så. Det fanns endast en klass inom rimligt avstånd som var åldershomogen och samtidigt 

arbetade efter kiwimetoden inom rimlig närhet. 

Det är även möjligt att min egna positiva inställning och min nyfikenhet på kiwimetoden har 

påverkat resultatet. Jag var intresserad av att ta reda på hur detta arbetssätt fungerade. 

Ljudmetoden kände jag till sedan många år men detta var något helt nytt för mig och det är 

möjligt att min positiva inställning avspeglades i mitt språk och i min kroppshållning under 

intervjuerna. 

Lärarna på skola 2 var också positiva till sitt sätt att arbeta och jag blev väldigt välkomnad till 

skolan. De var själva nöjda med sitt arbetssätt och de hade skrivit om den på kommunens 

hemsida för att nå ut till fler lärare. Intervjuerna med dessa två lärare gjordes vid mitt första 

besök på skolan, jag hade endast haft telefonkontakt innan.  Lärarna på skola 1 känner jag lite 

grann eftersom vi har arbetat på samma skola i några år. Jag har även haft olika lång 

bekantskap med eleverna, de på skola 1 känner till mig, de har sett mig vid olika tillfällen och 

de vet att jag arbetar på skolan även om jag inte har haft lektioner i deras klass. Eleverna på 

skola 2 hade endast träffat mig en gång innan intervjutillfället. Jag upplevde inte att det var 

något hinder i själva intervjuandet, de flesta elever var frispråkiga, det kan ändock vara 

möjligt att någon eller några elever kände sig blyga inför mig. 
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5. 2 Reliabilitet 

Min undersökning har omfattat fyra olika pedagogers syn på sin läsundervisning. Dessa lärare 

arbetar på två olika skolor. På skola 1 har man valt att arbeta efter ljudmetoden och man 

använder sig av två olika läsläror; Vi läser och Elsimaterialet och på skola 2 har man sedan 

1,5 år arbetat med kiwimetoden. På skola 2 använder man sig av Bonniers kiwimaterial. 

Eftersom jag har använt mig av kvalitativa intervjuer så var min avsikt att upptäcka 

företeelser och tolka och förstå olikheter i dessa båda arbetssätt. Jag har använt mig av samma 

intervjufrågor på bägge skolorna. Min förhoppning är att pedagogerna som har läst frågorna 

innan har haft tid att förbereda sig och tänka igen frågorna. Samtliga intervjuer har jag spelat 

in på band och sedan sammanställt dessa. 

Jag har även intervjuat 10 elever på varje skola för att även få elevernas syn på läsinlärningen. 

 

5.3 Validitet 

Min undersökning gäller endast två pedagoger på varje skola och det är möjligt att utfallet 

hade blivit ett annat med fler pedagogintervjuer. Det som var aningen svårt med detta var att 

hitta fler lärare som arbetade med kiwimetoden inom rimlig närhet. För att ytterligare 

förstärka trovärdigheten har jag då kompletterat med elevintervjuer. 

 

5.4 Resultatdiskussion 

5.4.1 Påverkar valet av läsinlärningsmetod elevernas lust att lära sig läsa? 

Eftersom jag både har intervjuat elever och pedagoger så har jag fått synen på läsinlärningen 

från två olika synvinklar. Jag känner mig efter denna undersökning ganska övertygad om att 

kiwimetoden är en metod som ökar elevernas lust att lära sig läsa. Av mina intervjuer kan 

man även utläsa att det inte endast är valet av inlärningsmetod som sprider lust och vetgirighet 

hos eleverna, en bidragande orsak är också lärarnas engagemang i sitt arbetssätt. Denna 

undersökning är dock inte landsomfattande utan mina resultat utgår ifrån just dessa intervjuer 

på dessa två skolorna. Om jag hade gjort en bredare undersökning kanske resultatet hade varit 

annorlunda. 

Jag är övertygad om att det finns fler metoder som sätter elevernas lust att lära sig i centrum 

men denna undersökning begränsar sig till dessa två metoder; ljudmetoden och kiwimetoden. 

De elever som jag intervjuade på skola 2 utstrålade en något större entusiasm och stolthet 

inför sitt skolarbete. De värdesatte kiwiböckerna och såg fram emot nästa bok som de skulle 

få arbeta med. Jag upplevde att kiwimaterialet och detta arbetssätt verkar anpassat för att 
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väcka elevernas läslust och intresse. Eftersom jag intervjuade lärare på den skolan så märkte 

jag att även de utstrålade glädje och stolthet vilket de hade förmågan att förmedla till sina 

elever. Anledningen till denna arbetsglädje hos lärarna på skola 2 tror jag beror på att de 

själva har sökt att förändra sitt arbetssätt och att de har hittat en metod som de tror på. Jag är 

övertygad om att om läraren själv har möjlighet att påverka sitt arbetssätt så att de är nöjda 

med det så ökar lärarna elevernas lust att lära sig 

 

Även eleverna på skola 1 var nöjda med sin skola, fyra av tio var nöjda med läseboken, fyra 

av dem uttryckte dock missnöje med läseboken. Detta missnöje med läseboken har även 

lärare B förmedlat. Hon nämnde även att de som lärare ibland sa till barnen att texten var 

gammaldags och att en del ord inte användes idag. Att läraren inte var helt nöjd med 

läsematerialet kan vara en bidragande orsak till att eleverna inte var odelat positiva. Eleverna 

på skola 1 visade inte riktigt samma entusiasm och glädje inför sitt skolarbete som eleverna på 

skola 2 visade. 

 

En lärares yrkesstolthet och glädje bidrar också väsentligt till elevernas inställning till skola och lärande. 

Jag vill understryka att jag inte orkat med skolans uppdrag om jag inte fått en metod som ger mig 

undervisande möjligheter i flera gruppkonstellationer. Jag vill utvecklas i ett nära samspel med mina elever 

(Körling 2006, s 24). 

 

Arbetet i de små kiwi-grupperna med en lärare och ca 5-6 elever i taget, då läraren verkligen 

får möjlighet att möta varje barn och hjälpa dem vidare i sin utveckling verkar vara en av de 

mest positiva delarna med kiwimetoden. Både lärare och elever påpekar just detta, att arbeta i 

liten grupp med material som är anpassat efter deras egen nivå är otroligt positivt.  

 

Ljudmetoden fungerar så att eleverna lär sig delarna först innan man relaterar till helheten. 

Varje steg i inlärningskedjan måste vara väl inlärt, helst överinlärt och automatiserat innan 

man går vidare. Därför tränas bokstav-ljudförbindelserna för sig och sammanljudningen av 

orden var för sig. I läsningens inledningsskede betonas således lästekniken mer än 

läsförståelsen. Anhängare av denna läsinlärningsmetod hävdar att man med hjälp av denna 

metod kan lära flest elever att läsa. Risken med denna metod kan dock vara att all kraft går åt 

till att koncentrera sig på själva uttalet och läsförståelsen kommer i andra hand. En fördel med 

denna metod är att läsningen oftast blir korrekt rent tekniskt. 
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Om eleverna får läsa alltför många ord som inte är satta i sitt sammanhang kan det även finnas 

risk för att intresset för läsningen svalnar. Den kritik som några av eleverna på skola1 har 

framfört gäller just detta att texterna inte har varit tillräckligt intressanta. I läslärorna har de 

först läst lösryckta ord och sedan kortare meningar utan sammanhang. 

 

I kiwimetoden använder man sig från början av meningsfulla sammanhängande texter som 

anknyter till elevernas verklighet och tar hänsyn till deras språk och språkliga förmåga. 

Läsförståelsen sätts i centrum och man anser att den är den främsta drivkraften till fortsatt 

läsning. Eleverna får här lära sig läsa förts från helheten och sedan till delarna. En fördel med 

denna metod är att man lättare fångar elevernas intresse med texter som är meningsfulla. 

De som är kritiska till denna metod hävdar att de elever som har svårt med lästekniken har 

svårt att följa med i undervisningen. Lärare C som arbetar efter denna metod har vägledd 

läsning i nivågrupperade undervisningsgrupper på 5-6 elever och där har man större möjlighet 

att nå eleverna. Det gäller dock för läraren att avsätta mer tid för enskild undervisning om det 

behövs. 

 

5.4.2 Går det att använda sig av skönlitteratur i större utsträckning i läsinlärningen?   

Bägge skolorna använde sig av högläsning av skönlitteratur så gott som dagligen. På skola 2 

hade eleverna även schemalagd självständig läsning då de även hade möjlighet att läsa högt 

för klasskamraten intill. På detta sätt tränade de att läsa skönlitteratur inför någon annan och 

fick på sätt bekräftelse både som person och som läsare. Det verkade som om samtliga lärare 

har insett vikten av högläsning, att den både ökar läsförståelsen och ger klassen en gemensam 

litterär upplevelse. 

 

För många barn är böckernas värld en okänd värld innan de kommer till skolan. De har inte upptäckt att det 

finns mycket roligt att hämta. I skolan möter de kravet att lära sig läsa. Det blir svårt och arbetskrävande i 

början. Men vad får de egentligen i utbyte för allt arbete de lägger ned? Svaret på den frågan måste vi ge 

dem tidigt för att de ska orka kämpa. I klassrummet måste finnas tid för fri läsning och rik tillgång på 

böcker för barn (Taube, 1987,s.113.) 

  

Detta tycker jag är viktigt att tänka på, alla elever får inte samma litterära amning med sig 

från hemmet och här måste skolan hjälpa till och ge även dessa elever möjlighet att lyssna på 

bra skönlitteratur som är anpassad för deras ålder. 
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Dessa gemensamma läsupplevelser kan vara utgångspunkt för barnens fortsatta utforskning av 

skriftspråket. 

 

Högläsning bör äga rum i alla skolans årskurser. Genom lärarens röst når författare ut i klassrummet. 

Eleverna får en kollektiv upplevelse av en bok och försätts i kollektiv koncentration. Högläsningen skapar 

gemenskap i klassrummet. Den övar eleverna i att lyssna, tänka och fundera. Den höglästa boken bidrar 

också till elevernas möjligheter att skapa egna inre bilder och föreställningar om det som sker i boken. I vår 

snabba värld med massor av komplexa intryck skapar högläsningsboken en plats åt det inre rummet, den 

egna fantasin (Körling 2006, s 29). 

 

Detta är ytterligare en aspekt som tar upp fördelar med högläsningen, just att få använda sin 

egen fantasi och själv föreställa sig bilder i sitt inre är viktigt för barn i dag. Den moderna 

tekniken med data och tv-spel och avancerat tecknade filmer överöser barnen idag och jag 

upplever ibland att detta begränsar barnens egen förmåga till fantasi. 

 

På skola 1 arbetade man även med ett läsprojekt kallat: En kvart om dagen. Där får eleverna i 

uppgift att läsa en skönlitterär bok i månaden, först i början läser föräldern för barnet och 

vartefter läsförmågan uppövas så läser barnet för föräldern. Sedan redovisar eleven boken för 

en mindre grupp klasskamrater och på så sätt får de tips om mycket bra barnlitteratur. Detta är 

samtidigt ett bra sätt för eleven att bli bekräftad av sina klasskamrater och att våga prata inför 

andra. 

 

På bägge skolorna satsade man mycket på att läsa skönlitteratur för eleverna. Man hade även 

olika sätt att få eleverna själva positiva till att läsa på egen hand. En kvart om dagen på skola 

1 och självständig läsning på skola 2. Lärare D hade även utökat arbetet med temaarbeten om 

olika författare med analyseringar av texter, dramatiseringar och eget berättande. 

Vad det gäller att använda sig av skönlitteratur i läsinlärningen så tror jag att det finns 

möjlighet att utöka den ytterligare. Här inbillar jag mig att det endast är lärarens egen fantasi 

som sätter gränser för hur mycket skönlitteratur man använder sig av. 

Det var väldigt positivt att så många föräldrar även läste för sina barn; 7 av 10 föräldrar på 

skola 1 och hälften av föräldrarna på skola 2. Lässtunden skedde ofta när barnen skulle gå och 

lägga sig. 

Eleverna var överlag positivt inställda till egen läsning. Här kan man antaga att bägge 

skolornas satsning på högläsning och möjlighet till egen läsning har burit frukt. 
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5.4.3 Hur kan det bli mer lustfyllt att lära sig läsa? 

Jag upplever efter min undersökning att kiwimetoden definitivt är ett sätt att göra eleverna 

mer motiverade att lära sig läsa. Glädjen att lära sig, att faktiskt förstå vad det står i deras 

kiwiböcker var påfallande. Under elevintervjuerna på skola 1 var det flera barn som tog upp 

att deras läslära var trist och svår, en elev uttryckte att ”det handlar alltid om nån som heter 

Tor”. 

Barn som tvingas att läsa nonsenstexter av typ: ”Tor har en bror. Tor har en stor bror. Tors bror ror” får 

inget intryck av att de förs in i litteraturens värld, eftersom det de tvingas läsa uppenbart inte är litteratur 

(Bettelheim, 1983 s.14). 

 

Enligt min undersökning har de elever som lärde sig läsa utifrån kiwimaterialet fått lära sig 

från böcker med text satt i sitt rätta sammanhang. De första kiwiböckerna handlar ofta om 

djur som intresserar barn, boken har två/tre meningar på varje sida och färgglada bilder. De 

får sedan boken i läxa och läser den hemma för föräldrarna. När de kommer tillbaks till skolan 

sätter de sig vid datorn och skriver ned vad de minns ur boken och ritar bilder till. De får inte 

ta med sig boken till datorn, de skriver ner det de kommer ihåg utifrån stödord. På så sätt 

bearbetar de både text och innehåll. Sedan läser de upp sitt arbete inför den övriga klassen och 

övar då även på att prata inför andra och få bekräftelse på sin person och det arbete som de 

har lagt ner.  

Efter att jag har intervjuat dessa barn så upplever jag att kiwimetoden verkar vara en metod 

som bidrar till att läsinlärningen blir mer lustfylld. Den allra viktigaste orsaken till att all 

undervisning blir lustfylld verkar ändå vara att läraren själv tror på sitt sätt att undervisa. Om 

läraren själv är entusiastisk över sitt sätt att arbeta så sprider sig den känslan till barnen och 

inlärningen blir mer lustfylld.  
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6. Slutsats 

Har jag då fått svar på min frågeställning: Hur kan valet av läsinlärningsmetod vara en 

bidragande orsak till att öka elevernas lust att lära sig läsa? 

 

Om den berättelse som barnen tvingas öva sig genom är enfaldig, tråkig och en förolämpning mot barnens 

intelligens, självkänsla och spirande läskunnighet, då blir den färdighet som tillägnas genom sådan läsning 

meningslös (Bettelheim, 1983, s.15)  

 

Med utgångspunkt från de elevintervjuer som jag har gjort samt ovanstående citat av 

Bettelheim så tycker jag att valet av läsinlärningsmetod verkar vara en bidragande faktor för 

att öka elevernas lust att lära sig läsa. Jag är övertygad om att det finns flera metoder och 

arbetssätt som ökar elevernas lust och motivation att lära sig och min undersökning övertygar 

mig om att kiwimetoden är en av dessa. Det viktiga är dock att läraren som undervisar 

eleverna själv är övertygad om att det arbetssätt som han/hon använder är bra. Om pedagogen 

själv utstrålar glädje och entusiasm inför sin uppgift så är jag övertygad om att resultatet blir 

lyckat. 

Både Lärare C och Lärare D i min undersökning påpekar att man inte ska förkasta alla 

”gamla” undervissningssätt, det gäller att arbeta med det man själv tror på och det viktiga är 

enligt lärare D att ha en dialog med barnen. 

Det som framförallt skiljer dessa två arbetssätt är att kiwimaterialet är ett nyare, modernare 

material. Böcker med lättförståelig text och för barnen tilltalande bilder. De lär sig läsa från 

en text som är satt i ett sammanhang, inte lösryckta ord.  De får olika böcker varje vecka och 

utvecklingen blir på så sätt mer påtaglig. Eftersom att de tränar hemma med sina föräldrar 

varje vecka så blir föräldrarna också mer delaktiga i läsinlärningen. 

Bonniers kiwimaterial som användes på skola 2 är mer tilltalande, det har nyare arbetsböcker 

med modernare design än det äldre läsinlärningsmaterialet ; Elsimaterialet. Att det skiljer så 

pass mycket i design på de olika läsmaterialen är jag medveten om. Det nyare materialet är 

mer tilltalande för dagens barn och är en bidragande orsak till att eleverna på skola 2 kände 

större glädje över sina böcker. Jag fick ändå intrycket att det inte endast var böckernas olika 

design som avgörande för att eleverna på skola 2 kände sig lite mer entusiastiska inför 

skolarbetet. Lärarens entusiasm smittade av sig till eleverna och det kognitivistiska sättet att 

arbeta som sätter förståelsen före lästekniken upplever jag bidar till att öka elevernas lust att 

lära. Om eleverna från början förstår vad de läser ger förståelsen en längtan efter att lära sig 

mer. Risken med att arbeta med lästekniken alltför länge och inte läsa texter som är satta i ett 
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meningsfullt sammanhang är att eleverna upplever läsinlärningen som trist och att de inte 

känner någon större längtan att få lära sig mer.                                                                       

Min avsikt är att lära mig mer om detta arbetssätt och efter att jag genom min undersökning 

fått inblick i hur det kan fungera skulle jag mycket väl kunna tänka att använda mig av delar 

ur kiwimetoden i framtiden. Jag skulle vilja förkovra mig mer i denna arbetsmetod och om 

möjlighet ges vidareutbilda mig inom kiwimetoden. Tanken med att undervisningen ska 

tillgodogöra barnet” hela språket ” tilltalar mig. Att skapa läsande elever är en del av skolans 

uppdrag och genom att förstå vad man läser ingår läsaren i samhället. 

Jag tror att det kan vara svårt att endast använda sig av en läsinlärningsmetod. Jag tror att man 

kan kombinera flera olika metoder och att det är de olika elevernas behov som får styra 

undervisningen. Om man som lärare får en klass med elever med läs och skrivsvårigheter 

gäller det att använda sig av de metoder som man känner till för att nå bästa möjliga resultat. 

För att nå ut till alla barn förespråkar speciallärare och lärare på skola 1 att använda sig av 

ljudmetoden. Det är möjligt att det är den bästa metoden för elever som har läs och 

skrivsvårigheter. Jag tror att det är viktigt att man som lärare känner till olika vägar att lära ut 

läskonsten. 

Eftersom jag själv är otroligt förtjust i att läsa skönlitteratur så vill jag tidigt introducera den i 

undervisningen. Min ambition är att både läsa högt själv och låta eleverna läsa för varandra. 

Det tilltalar mig även att som lärare D använda sig av skönlitterära texter som utgångspunkt i 

tema-arbeten och diskussioner tillsammans med eleverna, att skapa en dialog omkring 

litteraturen. Avsikten med detta är att låta eleverna få bekantskap med bra litteratur avsedd för 

deras ålder samt att skapa en gemensam upplevelse och att ge eleverna ökade möjligheter att 

ge utlopp för sin fantasi. Att läsa för barnen och uppmuntra dem själva att läsa ger dem ett 

ökat ordförråd och ger dem en introduktion i det skrivna språket. Jag hoppas att de kunskaper 

som detta arbete har gett mig ska hjälpa mig att kunna förmedla glädje och lust att lära sig 

läsa till eleverna. 
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Bilaga 1: Intervjuförfrågan 
 
Hej! 
Jag heter Gunilla Jelbring och arbetar som fritidspedagog på XXXXXXXXX skolan i 
XXXXX. 
Samtidigt läser jag en distansutbildning till lärare och nu har det blivit dags för mig att göra 
mitt examensarbete. 
Jag hade tänkt att forska kring läsinlärningen, fördjupa mig i två olika läsinlärningsmetoder; 
ljudmetoden och Whole Languagemetoden(även kallad kiwimetoden). 
För att kunna genomföra detta arbete skulle jag behöva intervjua ett antal elever och undrar 
därför om jag får er tillåtelse att intervjua ert barn angående läsinlärningen. 
Jag bifogar intervjufrågorna. 
Tack så mycket för hjälpen! 
Med Vänlig Hälsning 
 
Gunilla Jelbring 
 

 
 
¤ Ja det går bra att intervjua mitt barn 
 
¤ Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuat 
 
 
 
 
Elevens namn_____________________________ 
 
 
Föräldraunderskrift_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 


