
 

 

 

 

 

 

Hur och varför f–3-lärare arbetar 

med Kiwimetoden – särskilt i relation 

till elever med lässvårigheter. 

How and why primary school teachers use the Kiwi method – especially in 

relation to pupils with reading difficulties. 

 

Alexandra Andreasson 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Svenska/ Grundlärarprogrammet F-3 

Avancerad nivå/ 30 hp 

Handledare: Judy Ribeck Nyström 

Examinator: Björn Bihl 

2018-05-29 

 



Abstract 

The purpose of this study is to describe how and why primary school teachers use the Kiwi 

method – especially in relation to reading difficulties. To answer this purpose, I conducted 

qualitative interviews with three primary school teachers. The interviews were transcribed 

since I made the estimation that they would provide with a more comprehensive material to 

the study that way. 

The result showed that the teachers did not make any differences in their teaching regardless 

whether they were planning for pupils with or without reading difficulties. Adjustments were 

made to all pupils, to meet all their special needs. They did so since the Kiwi method 

advocates meaningful teaching, where reading should be rewarding already from the 

beginning. The Kiwi method’s key stones are reading aloud, unified reading, guided reading 

and independent reading. All three of the teachers used these key stones in their teaching, but 

in different ways. 

 

Key words: Kiwi method, learning to read, reading difficulties, meaningful teaching, primary 

school. 

  



Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur och varför lärare arbetar med Kiwimetoden, särskilt i 

relation till elever med lässvårigheter. För att svara på detta syfte genomfördes kvalitativa in-

tervjuer med tre lärare som arbetar med Kiwimetoden inom årskurs 1–3. Intervjuerna transkri-

berades, eftersom bedömningen gjordes att det skulle resultera i ett rikare material till under-

sökningen. 

Resultatet visade att lärarna inte gjorde någon skillnad på undervisningen oavsett om det 

gällde elever med eller utan lässvårigheter. Anpassningar gjordes nämligen åt alla elever, för 

att möta alla elevers särskilda behov. Detta gjordes eftersom Kiwimetoden förespråkar me-

ningsfull undervisning där det ska löna sig att läsa redan från start. Kiwimetodens hörnstenar 

är högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. Alla lärarna an-

vände sig av dessa i sin läsundervisning, men på olika sätt. 

 

Nyckelord: Kiwimetoden, läsinlärning, lässvårigheter, meningsfull undervisning, årskurs 1–3. 
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1 Bakgrund 

Under min tid på grundskollärarutbildningen är det speciellt en fras vi fått lära oss, nästan 

som ett mantra, nämligen ”Likvärdig utbildning”. Enligt svensk skollag och läroplan har 

skolan skyldighet att erbjuda likvärdig utbildning åt alla elever samt främja elevers motivation 

att vilja fortsätta lära genom hela livet (Skolverket, 2016, s. 7–8; SFS 2010:800). 

Under utbildningen möter man också många lärare, vilka ofta diskuterar just likvärdig 

utbildning samt komplexiteten i att faktiskt erbjuda detta i praktiken. Det tycks inte finnas två 

elever som lär helt lika, så i teorin borde undervisning samt särskilt stöd egentligen se helt 

olika ut för alla elever. Min tidiga, förutfattade mening, om hur läsinlärning skulle gå till 

baserades helt på min egen skolgång. Där användes en mycket traditionell fonetisk metod där 

man lärde sig en bokstav i taget, som man sedan satte ihop till ord. De elever som av olika 

anledningar inte lärde sig läsa genom denna metod fick specialundervisning utanför 

klassrummet.  

Även idag plockas elever ofta ut ur klassrummet. Särskilt stöd är vanligast förekommande vid 

läs- och skrivinlärningssvårigheter, framförallt bland yngre elever. Åtgärderna är ofta fler 

läxor samt färdighetsträning där eleverna kontinuerligt plockas ut ur klassrummet för 

exempelvis tid med speciallärare, och de går därmed miste om undervisningen i klassrummet 

(Skolverket, 2011, s. 9) 

Under mina VFU: perioder har jag arbetat mycket med Kiwimetoden. Denna läs- och 

skrivinlärningsmetod kommer från Nya Zeeland och tar bland annat upp vikten av 

läsförståelse för att kunna inhämta information och kunskaper även i andra ämnen än svenska 

(Körling, 2006, s. 15). Det sätt de använde metoden på under min praktik var inspirerande, då 

den inkluderade alla elever. Anpassningar gjordes redan vid planering så att alla elever skulle 

inkluderas. En tanke väcktes hos mig. Är denna metod så flexibel att alla elever faktiskt kan 

lära sig läsa med hjälp av den, utan att behöva lämna klassrummet? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och varför lärare väljer att arbeta med 

Kiwimetoden som läsinlärningsmetod – särskilt i relation till elever med lässvårigheter. För 

att tydliggöra har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur arbetar lärare med Kiwimetoden 

a) generellt 

b) när det kommer till elever med lässvårigheter? 

2. Varför har lärarna valt denna läsinlärningsmetod? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång  

En debatt om vilken läsinlärningsmetod som egentligen är den bästa har förts under lång tid, 

och gör än idag (Frost, 2002, s. 10). Snow och Juel (2005) menar att det inte finns en enskild 

metod som är bäst, utan att undervisningen behöver anpassas efter varje elev och deras 

särskilda behov. De menar att en duktig lärare besitter kunskap om många olika metoder, där 

varje metod har sin funktion och därmed är nödvändig. Hattie’s studie (2016, s. 117–119) 

styrker detta då den visar att det inte är valet av metod som är avgörande, utan att läraren 

besitter kunskap om flera metoder så att hen kan anpassa sin undervisning åt elevens behov. 

En elev som inte förstår behöver oftast inte upprepning, utan ett byte av undervisningsmetod. 

Nedan följer därför en presentation av den traditionella läsinlärningen samt Kiwimetoden som 

bygger på whole language. Dessa kan på sätt och vis ses som varandras motpoler, då den 

förstnämnda går från del till helhet, medan den andra går från helhet till del.  

2.1 Traditionell läsinlärning 

När man talar om läsinlärning är det ofta den traditionella, fonologiska metoden som ses som 

den grundläggande strategin (Smith, 2004, s. 140). Metoden går ut på att koppla bokstäver till 

ljud, för att sedan ljuda ihop bokstäverna till ord. Strategin beskrivs som att gå från del till 

helhet (Myrberg, 2007, s. 9-10). Den fonologiska metoden ger en person verktyg för att 

avgöra hur ett ord låter genom att titta på hur det stavas (Smith, 2004, s. 140). Att avkoda ord 

anses som en grundläggande färdighet för att överhuvudtaget kunna läsa (Tjernberg, 2013, s. 

41). 

Enligt Myrberg (2007, s. 11) är denna strategi viktig att behärska genom hela livet då man 

stöter på främmande ord i texter, även som vuxen och van läsare. Genom ljudningen kan vi 

lära oss läsa samt förstå nya ord, och på så vis öka vårt ordförråd. Metoden anses mycket 

viktig som en första introduktion till läsningen i de tidiga skolåren, att den lägger grunden för 

all läsning. Det är först när eleven lärt sig avkoda och läsningen flyter på allt mer, som 

förståelse för det man läser kan komma in, vilket alltså sker i ett senare skede. Förespråkare 

för den traditionella metoden menar att alfabetet är något onaturligt för människan och 

därmed behöver läras in systematiskt tills vi inte längre är medvetna om den process 

avkodningen innebär. De menar att det är förstå då man kan börja fokusera på läsförståelsen 

(Frost, 2002, s. 12). 
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Elbro (2011, s. 26–33) menar att avkodningen är mycket väsentlig, men att meningsfull 

läsning måste ske i två steg, nämligen avkodning och språkförståelse. Att kunna avkoda ett 

ord innebär inte automatiskt att man förstår dess betydelse och därmed kanske inte heller 

textens innehåll. Avsaknaden av språkförståelse vid läsning kan liknas vid att läsa en text på 

ett språk man inte känner till. Man förstår helt enkelt inte vad man läser. Det här är ett 

problem bland annat hos elever med annat modersmål, där lässvårigheter ofta inte är kopplade 

till avkodningsproblem utan till just förståelsen. En dyslektiker däremot förstår texten vid 

högläsning men stöter på problem när hen ska läsa själv, eftersom lässvårigheten då beror på 

avkodningen. 

Smith (2004, s. 140) tar upp andra negativa aspekter med den fonologiska metoden. Han 

menar att även om metoden funnits och använts under lång tid, så för den med sig en hel del 

svårigheter. Bland annat har det svenska språket 40 fonem men bara 28 bokstäver (Myrberg, 

2007, s. 10), vilket innebär att eleverna måste lära sig ett antal grammatiska regler för att 

kunna utföra avkodningen och/eller stavningen korrekt. Exempelvis kan bokstaven c ljudas 

som både ”s” och ”k”. Smith (2004, s. 145–146) menar därför att den fonologiska strategin är 

komplicerad. Språket innehåller hundratals stavningsregler, men gäller ändå inte för alla de 

ord en elev möter i sin vardag. Istället menar han att metoden är nödvändig men bristfällig 

och bör kompletteras. Avkodning kan kräva så mycket energi av en elev att det har negativ 

effekt på korttidsminnet. Eleven riskerar att inte minnas vad hen just ljudat, men kanske 

framförallt vad hen precis läst. Läsförståelsen halkar efter och hela syftet med läsningen 

likaså. Smith menar att detta i sin tur riskerar att påverka motivationen och den meningsfulla 

läsningen. 

2.2 Kiwimetoden 

”Det måste alltid löna sig att läsa. När barn upptäcker att böcker kan göra dem glada, sorgsna 

eller trygga och att böcker innebär utmaningar, blir de motiverade att läsa” (Vasberg, 1997, s. 

5). 

Kiwimetoden härstammar från Nya Zeeland och har tagits fram av en professor som heter 

Mary M. Clay (Lindvall, 2000, s. 13), men har tagits till Sverige av Anne-Marie Körling 

(2006). Metoden bygger på whole language, vilket innebär att man utgår från språkets helhet 

som man bryter ner till mindre delar. Detta görs genom samspel med andra i meningsfulla 
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sammanhang (Smith, 2004, s. 330). Eleverna ska lära sig läsa genom att läsa, som Lindvall 

(2000, s. 13) uttrycker det. Läsinlärningen ska gå till på samma sätt som vi lär oss prata och 

lyssna och hon menar att traditionell läsinlärning är alldeles för abstrakt för små barn. Körling 

(2006, s. 15, 99) skriver att Kiwimetoden är en blandning av flera metoder som hon dessutom 

bearbetat för att den ska passa den svenska skolan. Exempelvis nämns traditionell läsinlärning 

vilket är en del till helhet-metod, men ses här som en av flera strategier elever behöver för att 

behärska läsning. Feng och Maddox (2013) styrker detta när de visar att elever gynnas av en 

kombination av de båda metoderna. Även Carbo (2016) menar att man med fördel kan 

kombinera metoderna genom att ta med sig idéerna om den meningsfulla läsningen från 

Kiwimetoden, genom att exempelvis begränsa tiden man lägger på arbetet med språkets delar. 

I Lyckas med läsning ges några exempel på hur man i Nya Zeeland arbetar med språkets 

minsta delar, bokstäverna, i samband med Kiwimetoden. Bland annat uppmanas läraren att 

sätta upp ett inspirerande alfabet på klassrummets väggar som man kan samtala utifrån, samla 

ord till, samt lära sig läsa genom lek i form av rim och ramsor (Vasberg, 1997, s. 37). Fokus 

ligger således på att jobba med språkets alla delar, att låta eleverna få en språklig förmåga vad 

gäller tala, läsa och skriva, men kanske framförallt läsförståelse. Metoden trycker mycket på 

just läsförståelsen eftersom dagens skola innebär att en stor del av det man lär sig sker genom 

text (Körling, 2006, s. 15). Just därför uppmanar Kiwimetoden till att inte lägga för stor vikt 

vid språkets minsta delar. Elever som behärskat kunskap om bokstäver ska snabbt gå vidare 

till att läsa för att inte tappa läslusten (Vasberg, 1997, s. 37).  

Grundläggande principer för Kiwimetoden är att läsundervisningen ska utgå från ämnen som 

intresserar eleverna, kännas meningsfull, behandla många olika typer av texter, kombinera 

olika metoder samt ske i en stöttande omgivning (Vasberg, 1997, s. 5). Läraren ska finnas där 

för att stötta men också uppmuntra till självständighet och ansvarstagande (Vasberg, 1997, s. 

29). Lärarens ansvar ligger i att lära känna sina elever för att se vilka förutsättningar de har 

kunskapsmässigt, om de får hjälp och stöttning hemma, vilka kulturella värderingar de har 

samt uppmärksamma andra faktorer som påverkar vilka behov eleven har (Vasberg, 1997, s. 

29). Ett av Kiwimetodens syften är att lägga upp undervisningen så att alla elever inkluderas 

efter deras förutsättningar. Körling (2006, s. 18) menar att man genom att bygga upp 

elevernas språkliga kunskaper undviker negativa konsekvenser på självbild och 

självförtroende. Clay (2000, s. 40), grundare av Kiwimetoden, beskriver just vikten av att 
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arbeta med elevernas självförtroende. Att eleverna mår bra i skolan, tror på sin egen förmåga 

samt känner sig trygga, är a och o för att inlärning överhuvudtaget ska ske. Genom att se varje 

elevs behov, acceptera deras känslor och åsikter, uppmärksamma deras styrkor men också 

göra det mödan värt att utveckla sina svagheter är faktorer som bidrar till att stärka elevens 

självbild och självförtroende. Eleverna ska fostras in i att ta allt mer ansvar för sitt egna 

lärande i takt med stigande ålder. Genom att eleverna upplever att läraren har förväntningar 

men finns där och fångar upp när det behövs, stärks deras självförtroende när de lyckas. Ett 

tillåtande klimat som visar att misslyckanden bara är en naturlig del på vägen i vårt lärande 

stärker också eleverna vid eventuella motgångar. Detta förser eleverna med strategier för att 

bli självständiga och ansvarstagande individer (Vasberg, 1997, s. 12–13). 

Körling (2006, s. 19) talar även om resurser och att skapa förutsättningar för likvärdig 

utbildning i klassrummet. Hon menar att Kiwimetoden inte begränsas av resurser som 

timplan, ekonomi och andra organisatoriska faktorer som speciallärare osv. Istället har man 

som lärare möjlighet att skapa ett klassrum där man når alla elever genom undervisning i 

mindre grupper. 

Läsinlärning enligt Kiwimetoden går till så att man utgår från att man har ett antal elever som 

alla har olika behov. Därifrån lägger man upp undervisningen på ett strukturerat sätt där målet 

är att eleverna ska lära sig många olika strategier för att behärska läsning genom hela livet, 

samt känna att läsningen är meningsfull (Vasberg, 2001, s. 110–111). Enkelt beskrivet består 

det av fyra steg: högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. 

Lärarens stöd är stort i början, för att stegvis öka elevens egen insats (Vasberg, 1997, s. 67).  

Högläsning innebär att läraren läser högt för eleverna vilket låter dem höra hur flytande 

läsning låter, och de ser att det finns ett syfte och nöje med läsningen (Vasberg, 2001, s. 110–

111). Ett klassrum bör inspirera till läsning genom att fyllas med alla möjliga olika typer av 

text som böcker, tidningar, datorer osv. Högläsning ska vara en naturlig del av varje dag. På så 

vis får de ta del av böcker och texter som de själva inte behärskar att läsa ännu, och finner 

inspiration till att fortsätta utvecklas. Det är viktigt att läraren är förberedd samt läser med 

inlevelse för att eleverna ska bli intresserade av att lyssna (Vasberg, 1997, s. 69). 

Vid gemensam läsning läser läraren högt för ett större antal elever, så de får se läraren 

använda sig av olika lässtrategier man behöver för att kunna läsa. Detta kan göras i form av en 

bildpromenad, där eleverna involveras att delta, genom att exempelvis uppmärksamma och 



 

7 

 

diskutera samband mellan ljud och bokstav eller olika skrivregler (Vasberg, 2001, s. 110–

111). Ett annat sätt är att läsa samma bok många gånger. Syftet är att låta eleverna se texten 

tydligt, så att de för varje gång kan följa med och läsa texten allt mer på egen hand (Vasberg, 

1997, s. 70).  

Därefter kommer den vägledda läsningen, där eleverna i mindre grupper får stöd av läraren 

för att lära sig använda lässtrategierna. Denna del är hjärtat i kiwimetoden, som Vasberg 

(1997, s. 78) uttrycker det, och presenteras därför i ett eget stycke nedan. 

Vid självständig läsning uppmuntras eleverna att använda strategierna på egen hand för att 

utvecklas, utmanas samt främja självförtroendet (Vasberg, 2001, s. 110–111). Inledningsvis 

bör läraren vara med och välja böcker till eleverna. Dessa böcker ska ha lästs tillsammans i 

något av de tidigare momenten. Allt eftersom eleven lär sig läsa ökar också ansvaret att välja 

en lämplig bok på egen hand. Kiwimetoden uppmanar till självständig läsning som ett inslag i 

varje skoldag. Klassrummet bör ha en mysig, lugn hörna som bjuder in till den tysta 

läsningen. Att bearbeta sin läsning genom att skriva ner eller samtala om vad man läst är en 

god idé (Vasberg, 1997, s. 87–89). 

2.2.1 Vägledd läsning 

Vägledd läsning innebär att man delar upp klassen i grupper om två till sex elever. Läraren 

avgör hur grupperna delas in. Exempelvis kan de baseras efter vilken nivå eleverna ligger på, 

eller att de delar ett intresse. Syftet är att skapa en relation med varje elev genom att ofta 

samtala med dem, se dem och bekräfta dem (Körling, 2006, ss. 161-164). Vasberg (1997, s. 

78) lägger till att målet med den vägledda läsningen är att eleverna i detta moment lär sig läsa 

självständigt och med flyt. 

Körling (2006, s. 161–164) menar att fördelen med vägledd läsning är att läraren ges 

förutsättningen att se alla elever. Undervisning i helklass bidrar till att lärarens 

uppmärksamhet ofta går till samma grupp elever, där tysta eller självgående elever faller 

mellan stolarna. Hon menar att alla barn har behov av att bli sedda av en lärare som visar att 

hen bryr sig om och finns där för eleven. Dessutom elimineras riskfaktorer som stör 

undervisningen, exempelvis sämre placering i klassrummet. Här sitter elever och lärare tätt 

tillsammans. I en mindre grupp får läraren tiden att samtala med och se alla individer. Läraren 

ska finnas där och stötta vid läsningen, så att eleven förstått vad hen läst. På så vis blir 
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läsningen meningsfull och går inte bara ut på att lära sig avkoda betydelselösa ord i följd 

(Vasberg, 1997, s. 80). Även här ska läsningen diskuteras. Läraren förbereder frågor för att 

starta diskussionen, men eleverna ska själva tala om exempelvis vilka strategier de behövde 

tillämpa för att ta sig igenom texten. Efteråt tar de med sig texten och läser på egen hand 

under några dagar, antingen i skolan eller hemma, för att sedan behandlas i gruppen igen. 

Läraren ser då om läsflyt samt läsförståelse utvecklats (Vasberg, 1997, s. 82). 

Vasberg (2001, s. 118) beskriver också att den vägledda läsningen är ett utmärkt tillfälle att 

undervisa om fonetik. I de tidiga skolåren kan ett exempel på vägledd läsning gå till så att 

man väljer en bok i lämplig nivå till den lilla gruppen. Sedan kikar man närmre på ett ord, 

exempelvis sol. Utifrån ordet för man en diskussion om vilken bokstav ordet börjar med, om 

vi känner till andra namn och ord som också börjar på s. Tillsammans kan man skriva upp 

orden som sedan är till stöd när man fortsätter läsa boken. 

Valet av text faller på läraren och är en kritisk punkt i den vägledda läsningen. Texten ska vara 

lagom utmanande för att eleven ska lära sig något nytt utan att tappa motivationen. Den ska 

dessutom intressera eleven, vara lagom lång för att passa till självständig läsning, träna en viss 

strategi läraren avsett, vara okänd för eleven samt finnas i så många exemplar så den räcker 

till hela gruppen (Vasberg, 1997, s. 80). 

För att möjliggöra den här typen av undervisning krävs att övriga elever i klassrummet vet 

vad som förväntas av dem när läraren arbetar med den lilla gruppen. Tidigt behöver eleverna 

lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande, och lika viktigt är att läraren faktiskt också ger 

eleverna möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet. Tydlighet, struktur och rutiner är viktigt 

så att övriga elever vet vad och hur de ska göra när läraren är upptagen med lilla gruppen 

(Körling, 2006, s. 162). 

2.2.2 Bildpromenad 

Bilder har en stor roll i den meningsfulla undervisningen i Kiwimetoden. En bildpromenad 

går ut på att läsa bilderna innan man läser texten. När vi samtalar om bilderna innan vi läser 

texten ges eleverna en förförståelse som sedan är till hjälp när man läser boken, både vad 

gäller läsförståelsen och läsflytet. Många ord och begrepp finns att hämta och lära från bokens 

bilder. Därför skapas både läsförståelse och ett ökat ordförråd genom bildpromenaden 

(Körling, 2006, ss. 128-130, 261).  
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En bildpromenad går ut på att i tre steg föra ett samtal om varje bild i turordning. 

1. Steg ett går ut på att först titta på bilden objektivt, vilket kan vara svårare än man tror. 

Här ska inte några tolkningar eller gissningar lysa igenom. Det är viktigt att man i steg 

ett bara noterar vad man ser på bilden, exempelvis en pojke, en cykel, en sten osv. 

2. I steg två är det dags att titta på bilden subjektivt och eleverna får börja gissa! Man för 

ett samtal kring elevernas tolkning av bilden. Exempelvis kanske de tror att pojken har 

kört på stenen och ramlat. Ofta visar det sig att det finns nästan lika många sätt att 

tolka bilden som det finns antal elever. 

3. Sista steget går ut på att dra slutsatser om vad texten handlar om, samt vad eleverna 

tror kommer hända längre fram i boken. Exempelvis om cykeln ser trasig ut och 

pojken verkar ledsen kan det vara troligt att han ramlat med cykeln. Kanske kommer 

någon och hjälper honom på nästa sida (Körling, 2006, s. 133). 

Bildpromenaden kan göras i en vanlig bilderbok, men man använder med fördel en storbok. 

Storboken är precis som det låter en stor bok, med stora detaljrika bilder och kort text. Genom 

att föra ett samtal om bilderna i boken utmanas eleverna att tänka, fantisera och resonera kring 

vad de ser, vad de tror att de ser och vad de tror kommer hända (Körling, 2006, s. 130-131). 

2.2.3 Samtalet 

I Kiwimetoden pratar man mycket om vikten av samtalet, samt att det finns olika syften med 

det. Bland annat finns det så kallade monologsamtalet som är det man för högt med sig själv 

för att lösa en svår uppgift. Det är en viktig strategi som Körling (2006, s. 25–26) menar att 

eleverna bör lära sig. Genom att läsa högt för sig själv, en kamrat eller lärare hör eleven ofta 

lösningen utan någon förklaring. 

Det är också viktigt med samtalet till och med andra. Att lyssna och att få sätta ord på sina 

tankar och sin förståelse är en strategi som befäster kunskap. Som lärare styr man över klass-

rumsklimatet samt vilken tid samtalet ges varpå Körling (2006, s. 27) menar att det är viktigt 

att ge utrymme för detta. Genom att samtala om sina kunskaper kan eleverna själva bli med-

vetna om vilka kunskaper de har och inte.  

Enligt Körling (2006, s. 27) är samtalet också mycket viktigt för elever med lässvårigheter. 

Hon menar att det man läser endast kan förstås genom ens egna inre tankar som är en form av 
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samtal. Samtalet blir alltså kopplingen mellan texten och det inre språket och därför också helt 

avgörande för läsförståelsen. 

2.3 Definition av begreppet lässvårighet 

Definitionen av begreppet lässvårighet skiljer sig åt mellan olika källor. Ofta talar man om 

dyslexi men det är bara en av många orsaker till lässvårigheter. Enligt Myrberg (2007, s. 30–

31) är definitionen för just dyslexi att ha svårigheter vid sambandet mellan bokstavens form 

och ljud, alltså fonologiska svårigheter. 

Enligt Specialpedagogiska myndigheten (2017) kan lässvårigheter bero på många olika saker. 

Att inte kunna läsa och/eller förstå den skrivna texten är deras definition av begreppet, men att 

det också finns många olika orsaker till varför man inte kan läsa och/eller förstå denna text. 

Bland annat nämner de att dyslexi, koncentrationssvårigheter och annat modersmål kan ligga 

till grund för lässvårigheter. Däremot menar de att ytterligare faktorer som medicinska och 

emotionella, låg begåvning, för lite eller bristfällig undervisning också är exempel på vad som 

kan orsaka lässvårigheter.  

Taube (2013, s. 64–65) menar dessutom att det finns ännu fler orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Vissa elever kan ha fått en så tuff start i början av sin läs- och 

skrivundervisning att de utvecklat en inställning där de försöker undvika situationer där de 

riskerar att misslyckas. De hamnar i en ond spiral och inlärningen blir lidande, såväl som 

deras självförtroende och självkänsla. Kanske har de egentligen inte alls någon specifik läs- 

och skrivsvårighet men rädslan för att misslyckas leder till just detta. Dessa elever bör 

bemötas med förståelse och ges tillåtelse att ta tid på sig att bygga upp 

självförtroende/självkänsla i första hand, och sedan även läs- och skrivförmåga. 

I den här rapporten kommer jag utgå från den Specialpedagogiska myndighetens definition av 

begreppet lässvårighet. Jag väljer dessutom att komplettera med Taube’s syn på begreppet, att 

elevens självförtroende/självkänsla spelar en stor roll för undervisningen, eftersom även 

Kiwimetoden talar om vikten av att arbeta på ett sätt som stärker eleven i sig själv (Clay, 

2000, s. 40). 
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2.4 Dagens styrdokument 

När man undersöker hur och varför lärare arbetar med Kiwimetoden är det också relevant att 

undersöka vad dagens styrdokument säger om läsundervisning, samt hur och varför elever ska 

lära sig att läsa. Om läsning står det i kunskapskraven för årskurs ett att man genom ljudning 

samt helordsläsning ska kunna läsa elevnära texter på en delvis fungerande nivå. Det innebär 

då också att eleven i viss mån korrigerar sig själv, samt har början till läsförståelse. I årskurs 

tre ska läsningen ha utvecklats så pass att eleven har ett visst flyt i sin läsning av elevnära 

texter. Läsförståelsen ska också ha utvecklats till grundläggande, vilket innebär att eleven 

också ska kunna resonera kring textens budskap utifrån egna erfarenheter (Skolverket, 2016, 

s. 252).  

För att nå dessa kunskapskrav menar Skolverket (2016, s. 248–249) att eleverna behöver 

arbeta med ett visst centralt innehåll. Bland annat ska eleverna arbeta med samband mellan 

ljud och bokstav, de ska få lyssna och återberätta, de ska arbeta med stora och små bokstäver 

samt enkla stavningsregler som för dem är vanligt förekommande. De ska också arbeta med 

alfabetet och alfabetets ordning, leka med rim/ramsor/sånger/poesi/drama osv samt lära sig 

förstå och tolka texter genom att använda sig av olika lässtrategier. De ska få möta olika 

former av texter som beskrivande och berättande, bildböcker och kapitelböcker samt arbeta 

med sambandet mellan ord och bild i texterna de möter. Sammanfattningsvis ska de ges en 

varierad undervisning genom olika undervisningsmetoder, med ett rikt innehåll. 

Språket är en kritisk del att få med sig då det utgör en stor del av undervisningen i skolan. Det 

lägger grunden för all kommunikation samt möjligheten att tänka och ta till sig undervisning, 

men också att förstå och leva i dagens samhälle. Undervisningen i ämnet svenska ska 

motivera eleverna att läsa och skriva eftersom det är en bra grund och förutsättning för att 

exempelvis ta till sig kunskaper, förhålla sig källkritisk, förstå vår omvärld, utveckla sin 

identitet samt ta del av olika kulturer (Skolverket, 2016, s. 247). 

Skollagen (2010:800) säger också att skolan har uppdraget att erbjuda likvärdig utbildning. 

Att erbjuda likvärdig utbildning innebär att i största möjliga utsträckning erbjuda det stöd och 

de anpassningar eleven har behov av, för att i slutändan nå så långt mot målet som möjligt. 

Skolan har extra ansvar när det gäller elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen, och undervisningen ska anpassas så att varje elev kan tillgodogöra sig den. Likvärdig 
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utbildning innebär därför också att undervisningen kommer se olika ut för alla, eftersom alla 

lär på olika sätt, för att ge alla elever störst möjlighet att nå målen. Genom att ta hänsyn till 

bakgrundsaspekter som exempelvis modersmål, erfarenheter samt vilka kunskaper eleven har 

med sig sedan tidigare, lägger man grunden till att anpassa undervisningen efter elevens be-

hov och förutsättningar. Skolan har också i uppdrag att motivera och engagera eleverna till en 

livslång lust att lära samt fostra dem till ansvarstagande individer (Skolverket, 2016, s. 7-8).  
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3 Teori: Sociokulturella perspektivet 

Nedan följer en presentation av det sociokulturella perspektivet vilket är utgångspunkten i den 

här rapporten. 

Vygotskij var en rysk filosof och pedagog som levde i början av 1900-talet. Han intresserade 

sig särskilt för lärande och utveckling och hans idéer har haft stort inflytande i dagens läro-

plan. Vygotskij menar att språket är vårt viktigaste redskap som vi ständigt använder, dels för 

att lära, dels för att förstå vår omvärld samt kommunicera med andra människor (Säljö, 2012, 

s. 185–195). 

Lärande sker ständigt, såväl i vardagen som inom skolans värld. Vygotskij menar att vi lär i 

samspel med andra, genom hela livet. Ett barn lär sig sina första ord i hemmet genom samspel 

med föräldrar och syskon. I skolan får man lära sig mer komplexa saker som vetenskapliga 

begrepp man inte stöter på i vardagliga livet. Den närmaste proximala utvecklingszonen är ett 

begrepp myntat av Vygotskij, vilket innebär just att vi lär i samspel med andra som är mer 

kompetenta på området än oss själva. När ett barn lärt sig att gå, är det nära att behärska fär-

digheten springa. Genom att iaktta samt instrueras av mer erfarna, de som redan kan springa, 

lär sig barnet snart detsamma (Säljö, 2012, s. 192-193).  

Sociokulturella perspektivet förespråkar också vikten av att erbjuda stöd och hjälp när lärande 

sker. Scaffolding innebär att den mer erfarne, exempelvis läraren, erbjuder stöd under tiden 

lärandet sker för att leda eleven på rätt väg. Det är viktigt att detta stöd gers i rätt utsträckning. 

Till en början behöver eleven mer stöd, för att sedan ges allt större ansvar för att tillslut klara 

sig helt på egen hand. Att ge för mycket stöd kallas lotsning och innebär att läraren snarare tar 

bort möjligheten till lärande hos eleven (Säljö, 2012, s. 194). 

En grundprincip inom sociokulturella perspektivet är att man tar perspektivet mångfald vilket 

också innebär att alla är och lär olika. Tanken är att man lägger upp undervisningen så att lä-

rande kan ske inom skolans vanliga förutsättningar, utan speciell pedagogik. Hur man organi-

serar samspelet mellan elev/elev eller lärare/elev är avgörande för vilka de pedagogiska kon-

sekvenserna blir. Detta samspel ska gå att ordna så att alla elever ges förutsättningen att ta till 

sig de aktuella kunskaperna inom skolans vanliga omständigheter (Säljö, 2012, s. 195-196).  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet beskrivs varför jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer i min studie, 

etiska principer, urval, informanter, genomförande och validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

Kihlström (2016, s. 15) beskriver tydligt att det är studiens syfte som bestämmer riktningen 

för undersökningen. Undersökningens frågeställningar avgör vilken metod som är mest 

lämplig att använda, för att besvara frågorna så långt det är möjligt. 

Både observation och enkät kändes som bristfälliga metoder för den här undersökningen. En 

observation hade visserligen varit intressant i avseende att se hur lärare arbetar med 

kiwimetoden, men att få svar på varför-frågan är mer problematiskt eftersom man inte ges 

möjlighet att kommunicera med läraren. En enkät hade troligtvis kunnat svara på 

undersökningens frågeställning, men istället begränsat mig som intervjuare då jag inte ges 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. 

Därför föll valet på kvalitativa intervjuer. Intervjuaren leder samtalet men är öppen för att 

ställa relevanta följdfrågor baserade på informantens svar. På så vis ges informanterna 

möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter samt hjärtefrågor som lett dem till den 

läsundervisning de har i sina klassrum idag, både i avseendet hur och varför (Kihlström, 

2016, s. 48). Genom att vi träffats öga mot öga gavs de också möjlighet att visa sitt klassrum 

och det material de faktiskt använder i sin undervisning för att tydliggöra deras svar. 

4.2 Etiska principer 

Vetenskapsrådets rapport, Forskningsetiska principer (1990), behandlar de etiska principer 

man är skyldig att följa och ta hänsyn till när man utför sin forskningsstudie. Dessa etiska 

principer är sammanfattade i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet: Forskningsstudiens syfte ska alltid förmedlas till alla deltagande. 

Forskaren ansvarar för att de deltagande får information om både deras uppgift samt på vilka 

villkor de ställer upp på studien. Deltagarna ska veta att det är helt frivilligt att delta, samt 

vara medvetna om möjligheten att avbryta när de vill under studien (Vetenskapsrådet, 1990, s. 
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7-8). 

Samtyckeskravet:  Informanten måste ge sitt godkännande till deltagandet, och det är 

forskarens ansvar att inhämta det. Informanten har full bestämmanderätt över sitt eget 

deltagande vad gäller om och hur länge de vill delta, samt på vilka villkor de väljer att delta. 

Inga negativa följder ska drabba den som väljer att avbryta. Om en informant väljer att 

avbryta ska det ske utan påtryckningar från forskaren att fortsätta studien (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 9-10). 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som samlas in bör behandlas med tystnadsplikt av all 

personal som kommer vid den. Vad som kan uppfattas som känslig information om en persons 

uppgifter kan vara svårt att avgöra. Faktorer som vilken tid, samt vilket samhälle, vi lever i 

påverkar. Därför bör de uppgifter som kan antas känsliga för informanten samt hens 

efterlevande behandlas med tystnadsplikt. Endast behörig personal får ha tillgång till 

personuppgifterna. Dessutom ska hanteringen ske så att informanten inte kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12-13). 

Nyttjandekravet: Datainsamlingen får enbart användas i forskningssyfte och enbart lånas ut 

till andra forskare (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). 

 

Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna i den här studien skrev jag ett missiv som 

skickades till informanterna några veckor innan intervjuerna. Missivet innehöll mitt namn 

samt vilken institution jag kommer från, syftet med undersökningen, och informanternas 

uppgift i studien. Det innehöll också en presentation av villkoren för deltagandet, nämligen att 

det är helt frivilligt och möjlighet att avbryta finns när de vill. Samtycke till deltagandet 

samlades in skriftligt. Skulle någon deltagare välja att avbryta kommer det ske helt utan min 

påtryckning. 

Alla personuppgifter kommer hanteras samt förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem. 

Eftersom studien genomförs i Värmland på små orter, räcker det inte att dölja informanternas 

namn för att värna om deras anonymitet. Därför väljer jag dessutom att dölja informanternas 

arbetsplats och kön. 
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Mitt insamlade data kommer resultera i den färdiga uppsatsen, samt behandlas vid 

handledningstillfällen och opponering. Personuppgifterna kommer därmed enbart behandlas i 

forskningssyfte. 

4.3 Urval 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför lärare arbetar med Kiwimetoden, 

särskilt i relation till lässvårigheter. Kihlström (2016, s. 49) skriver att tillförlitligheten ökar 

när man väljer att intervjua personer som har erfarenhet av det man tänkt studera. Därför föll 

valet av informanter på lärare som arbetar med just Kiwimetoden.  

Vid inledningsskedet av studien valde jag att ta kontakt med rektorerna i den aktuella 

kommunen. Jag presenterade mig och förklarade mina intentioner vilket de ställde sig positiva 

till. Rektorerna valde att vidarebefordrade mitt mejl till kommunens alla lärare. Ganska snabbt 

insåg jag att det skulle vara problematiskt att få tag på informanter, då det visade sig att det 

inte var så vanligt att arbeta med kiwimetoden. Jag valde därför att utöka mitt sökande och 

begränsade mig istället till Värmland, men trots det var responsen bristfällig. Av de få 

informanter som hörde av sig, fanns det ingen som lämpade sig för studien. Exempelvis hade 

någon arbetat med Kiwimetoden tidigare men inte längre, någon arbetade på mellanstadiet, 

och någon använde metoden men inte i tillräcklig utsträckning.  

Jag valde därför att på egen hand ta kontakt med min VFU-plats. Inledningsvis ville jag 

undvika att intervjua de lärarna, eftersom det kan vara problematiskt att intervjua personer 

man känner av flera skäl. Jag ville inte riskera att på förhand tro mig veta informantens svar 

på frågorna, men försökte i största möjliga mån att eliminera den risken genom att skriva ner 

mina förutfattade meningar. Kihlström (2016, s. 50) menar nämligen att man då lättare kan 

distansera sig, och bortse från dem, när man genomför sin undersökning. Intervjufrågorna 

hade jag dessutom skrivit innan jag visste vilka informanterna var, vilket jag anser var en 

fördel. Kihlström skriver också att det kan vara svårt att hålla sig professionell i en situation 

där man intervjuar någon man känner. Det upplevdes dock inte som ett problem. 

Informanterna är kända för mig i en professionell arbetssituation, och vi känner därmed inte 

varandra privat. 

Något som också kan ses som en nackdel är att två av lärarna arbetar i samma arbetslag. 

Resultatet riskerar då att inte bli tillräckligt nyanserat om de påverkat varandra mycket i deras 
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sätt att tänka och undervisa. Eftersom informanterna nyligen börjat i samma arbetslag, där 

båda arbetat med Kiwimetoden sedan innan, ansåg jag att resultatet inte borde påverkas 

nämnvärt, då arbetssättet var inövat hos de båda redan innan de blev kollegor. 

Urvalet blev således tre värmländska lärare. Min förhoppning var att ges möjlighet att 

intervjua fler lärare, för att öka tillförlitligheten på min studie, men tyvärr begränsades jag av 

den respons jag fick under den tid jag hade på mig för genomförandet. 

4.4 Informanter 

Alla lärare kommer från, samt arbetar på, små orter runtom i Värmland. För att värna om 

deras anonymitet ges sparsam information. Då Kiwimetoden är en ovanlig metod att arbeta 

med inom det geografiska området, skulle anonymiteten inte värnas om arbetsplats, kön samt 

ålder avslöjades. Därför har informanterna försetts med slumpmässiga namn och kön. 

Kristina  

• Utbildad F-3 

• Arbetar just nu i årskurs 3, med Kiwimetoden 

• Arbetat som lärare samt undervisat i svenska i 34 år 

Leif 

• Utbildad fritidspedagog + behörig i fem ämnen 

• Arbetar just nu i årskurs 1, med Kiwimetoden 

• Arbetat som lärare samt undervisat i svenska i 3,5 år (fritidspedagog ca 15 år) 

Maria 

• Utbildad F-6 

• Arbetar just nu i årskurs 2, med Kiwimetoden 

• Arbetat som lärare samt undervisat i svenska i 4 år 

• Övrigt: Har varit i Nya Zeeland och besökt flertalet skolor som arbetar med 

Kiwimetoden 
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4.5 Genomförande 

Genomförandet av studien inleddes med sökandet av informanter. Först sökte jag informanter 

genom att kontakta rektorer, och efterfråga lärare som arbetade med Kiwimetoden på 

lågstadiet. När responsen inte var tillräcklig valde jag först att utöka sökandet till hela 

Värmland, men tog därefter dessutom kontakt med lärare som jag visste arbetade med 

Kiwimetoden på egen hand. Under tiden jag väntade på respons, skrev jag ner min egen 

förförståelse kring mina frågeställningar, för att minska risken att feltolka eller höra det man 

”vill höra” i informantens svar (Kihlström, 2016, s. 49). Sedan utformade jag de 

intervjufrågor som var underlaget för intervjuerna, se bilaga 2. Studiens frågeställningar ska 

besvaras av svaren från intervjufrågorna. Det är alltså inte meningen att studiens 

frågeställningar ska ställas direkt till informanten. Istället ska man ställa öppna frågor, som 

bjuder in till ett samtal som flyter och känns naturligt, genom att intervjuaren ställer relevanta 

följdfrågor baserade på informantens svar (Kihlström, 2016, s. 50). Nästa skede innebar att 

skicka det missiv jag utformat, se bilaga 1, till de informanter som var intresserade av att delta 

i studien.  

När det var dags för genomförandet av intervjuerna valde jag att spela in och transkribera 

dem. Det här var en tidskrävande process som innebar att ljudinspelningen gicks igenom i 

efterhand, där jag antecknade ord för ord vad både jag och den aktuella läraren sa under 

intervjun. Det kändes viktigt att även i efterhand ha möjlighet att analysera intervjuerna. Jag 

lyssnade då efter faktorer som minskat tillförlitligheten på intervjuerna, exempelvis om någon 

av frågorna varit ledande eller om informanten avbrutits av störande moment eller liknande. 

Detta togs sedan med i beräkningen, eftersom informantens svar i så fall riskerat att påverkats 

(Kihlström, 2016, s. 51). En annan fördel var att inspelningen tillät mig att koncentrera mig 

fullt ut på intervjun. Istället för att riskera att antecknandet tog för mycket av min 

koncentration, kunde jag fokusera på samtalet, och därmed ställa mer relevanta följdfrågor 

samt leda samtalet i den riktning jag önskade. 

Att hitta en bra och ostörd plats för intervjuerna är viktigt. Det visade sig dock vara mer 

problematiskt än jag förutspått, då lokalerna lärarna arbetade i har stor platsbrist. Alla 

intervjuer avbröts därför under någon punkt. Under de två första intervjuerna satt vi i 

personalrummet, vilket förklarar varför vi blev avbrutna. Att sitta placerad på allmänt 

utrymme, verkade dessutom påverka en av informanterna, som tycktes bli osäker av att inte 
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med säkerhet kunna avgöra om någon lyssnade på intervjun. Jag valde därför att justera detta 

till den sista intervjun, där vi hade möjlighet att sitta i informantens klassrum (Kihlström, 

2016, s. 51). 

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att kontrollera studiens trovärdighet brukar man diskutera utifrån de tre begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet innebär att man kontrollerar att studien är giltig, alltså har undersökt det den menade 

att undersöka. Validiteten i den här studien har stärkts genom att handledaren som är 

vetenskapligt skolad, har kontrollerat intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Ett 

sätt att stärka validiteten ytterligare hade varit att genomföra provintervjuer där jag som 

intervjuare hade kunnat öva och på så vis finslipa både intervjufrågor och intervjuteknik. Att 

triangulera hade också varit ett alternativ, att komplettera intervjuerna med observation eller 

enkät. Såhär i efterhand hade det absolut kunnat vara intressant att observera när 

informanterna genomförde en lektion enligt Kiwimetodens upplägg, men tiden för studien 

begränsade mig där (Kihlström, 2016, s. 233). Validitet handlar också om att studien ska 

kunna förstås av den som läser. Genom att vara tydlig och strukturerad i presentationen av 

min studie, förklara relevanta begrepp samt beskriva hur olika faser gått till under studien, 

ökas dess validitet (Kihlström, 2016, s. 164). 

Att undersöka om de resultat studien kommit fram till är trovärdiga/tillförlitliga, innebär 

realibilitet. Under utbildningen har vi övat på vår intervjuteknik vilket stärker reliabiliteten. 

Intervjuerna transkriberades vilket ökar trovärdigheten genom att man minimerar risken att 

missa viktig information när man antecknar. Dessutom lyssnades intervjuerna igenom i 

efterhand, för att kontrollera så inga ledande frågor ställts. Andra faktorer som att vi blivit 

avbrutna under alla tre intervjuerna, kunde också tas med i beräkningen. Under inspelningen 

hördes tydligt vilka informanter som blev så störda att det påverkade deras svar. Det hände 

vid ett av dessa tillfällen, och jag valde därför att ta kontakt med den här läraren i efterhand, 

för att låta hen utveckla sitt svar. För att öka reliabiliteten ytterligare i studien hade jag kunnat 

samarbeta med en kurskamrat. Exempelvis hade en av oss då kunnat fokusera helt på 

intervjun, medan den andra dokumenterar andra intressanta faktorer som till exempel 

kroppsspråk (Kihlström, 2016, s. 232).  
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Generaliserbarhet innebär att man avgör om urvalet man gjort kan generaliseras, alltså 

appliceras på en större mängd människor än den man undersökt (Ordell, 2016, s. 86-87). Den 

här studiens resultat skulle i så fall representera hur och varför lärare arbetar med 

Kiwimetoden – särskilt i relation till lässvårigheter, i exempelvis hela landet. Eftersom jag 

endast intervjuat tre lärare, alla i Värmland, kan en sådan generalisering inte göras. Däremot 

har syftet med studien inte heller varit just detta. Syftet har istället varit att undersöka hur det 

kan se ut, genom att ge några exempel. 

 

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som styrker studiens trovärdighet. Bland annat 

stärks validiteten av att den vetenskapligt skolade handledaren har kontrollerat 

intervjufrågorna, samt att jag är tydlig när jag presenterar studien genom att reda ut begrepp 

och förklara vad, hur och varför studien genomförts. Studien får också en högre reliabilitet 

eftersom jag tidigare övat på min intervjuteknik. Transkriberingen är en faktor som bidragit 

mycket till studiens reliabilitet, eftersom det ger ytterligare en möjlighet att se faktorer som 

kan ha påverkat informantens svar. Det gav dessutom ett rikare material till undersökningen 

än om jag enbart antecknat. Att jag inte kunnat generalisera påverkar inte den här studiens 

resultat. Däremot hade jag kunnat öka validiteten och reliabiliteten genom att exempelvis 

arbeta med en kurskamrat. Mer relevant för studien, enligt mig personligen, hade dock varit 

att triangulera. En observation hade varit intressant att komplettera med, för att i praktiken se 

hur lärare arbetar medkiwimetoden, men tyvärr tillät inte tidsbegränsningen detta.  
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5 Resultat och analys 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur och varför lärare arbetar med 

Kiwimetoden, särskilt i relation till lässvårigheter. Nedan presenteras resultaten från de 

kvalitativa intervjuer som genomfördes med tre lärare från Värmland. Jag har valt att 

presentera resultaten utifrån de frågeställningar som är avsedda att svara mot syftet. 

5.1 Hur arbetar lärarna med Kiwimetoden – generellt samt 

vid lässvårigheter? 

Vid en första anblick kan man tänka sig att den här delen i studien borde besvaras utifrån två 

aspekter. Nämligen hur lärarna arbetar generellt med Kiwimetoden, samt hur de arbetar med 

Kiwimetoden när det kommer till elever med lässvårigheter. Ganska snabbt under 

intervjuerna visar det sig dock att alla tre lärarna arbetar flexibelt med en lektionsplanering 

som inkluderar alla elever. Alla tre lärarna arbetar med vägledd läsning genom nivåbaserade 

grupper, med två-sex elever i varje grupp. Lärarna berättar att detta arbetssätt gör att ingen 

elev blir utpekad eftersom undervisningen ser lika, eller olika ut för alla, beroende på hur man 

väljer att se på det. Man kan tänka sig att det blir naturligt för eleverna att alla ligger på olika 

nivåer i sin läsning, när de är vana vid arbetssättet. Alla tre lärarna är överens om att det är lätt 

att anpassa Kiwimetoden så den passar en hel elevgrupp, där eleverna ligger på olika nivåer i 

sin läsning, samt har olika typer av lässvårigheter. 

Förutom den vägledda läsningen berättar lärarna att de har högläsning, gemensam 

läsning/bildpromenader samt självständig läsning. Kristina berättar att högläsningen är 

otroligt viktig för eleverna eftersom de inspireras av att höra vuxna läsa, att det är grunden för 

att vilja lära sig läsa själv. Hon menar också att det inte är en självklarhet att alla elever har 

vuxna som läser för dem hemma, och att skolan då måste stötta med den biten. Leif lägger till 

att en del elever dessutom har föräldrar som är analfabeter, och att det då är extra viktigt med 

högläsning i skolan. 

Gemensam läsning eller bildpromenad är en central del i Kiwimetoden som alla tre lärarna 

valt att arbeta mycket med. Kristina och Leif använder dessa metoder i den vägledda 

läsningen. De berättar att de gör en bildpromenad i liten grupp genom att samtala kring 

bilderna. Kristina säger ”Och att man pratar utifrån vad dom ser på bilder först, när man pratar 
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om en text. Och då är det ju faktiskt deras egna ord och att deras ord har ett värde i sig, man 

utgår från barnen vad dom tolkar in i bilden”. Lärarna menar alltså att det är en viktig del av 

bildpromenaden och den vägledda läsningen, att eleverna känner att de får göra sig hörda, att 

deras åsikter är värda att lyssna på. Efter samtalet berättar de att läraren ska högläsa den 

aktuella boken först, för att sedan låta eleverna turas om att läsa. En diskussion förs sedan för 

att samtala om skillnaden i vad de trodde skulle hända i boken, samt vad som faktiskt hände. 

Leif och Kristina säger att detta inte bara övar läsningen, utan också ökar ordförrådet, stärker 

relationer samt motiverar eleverna genom att göra läsningen meningsfull. Maria berättar att 

bildpromenaden och den vägledda läsningen går till på samma sätt, med samma syfte i hennes 

klassrum, men det skiljer sig på en punkt. Hon fokuserar nämligen dessutom på känslan. 

Maria säger att det är viktigt att komplettera bildpromenadens samtal med elevernas känsla 

kring boken. Frågor som vad eleverna känner när de ser boken/bilderna är viktiga för att göra 

läsningen lustfylld menar hon. Dessutom har skolan som Maria arbetar på inte köpt in hela 

Kiwimaterialet vilket försvårar hennes arbete. Maria berättar att vissa bildpromenader därför 

får göras i helklass, och att man får använda sig av böcker som inte är tänkta som 

Kiwimaterial. Det funkar, men bilderna i Kiwiböckerna är mycket detaljrika och inspirerande 

för att bjuda in till diskussion, något som kan vara svårt att hitta i andra bilderböcker, säger 

hon. 

Den självständiga läsningen avser främst tyst läsning på egen hand. Däremot menar de tre 

lärarna att Kiwimetoden låter eleverna ”läsa” böcker redan innan de knäckt läskoden, genom 

de lässtrategier bildpromenaden försett dem med. Som Maria säger så ska Kiwimetoden 

uppmuntra till läsning. Att ges möjlighet att prova på att läsa på egen hand genom olika 

lässtrategier, redan innan man knäckt läskoden, kan definitivt ses som en form av 

uppmuntran. 

Intressant att ta upp är hur lärarna ser på vilka delar som ingår i Kiwimetoden eller inte. 

Kristina och Leif menar att metoden kompletteras med den traditionella metoden, medan 

Maria anser att den innefattar olika metoder och därmed också delar av den traditionella 

läsinlärningen. Enligt Kristina och Leif är Kiwimetoden i deras undervisning högläsningen, 

gemensam läsning/bildpromenad, vägledd läsning samt självständig läsning. Att de också 

övar samband mellan ljud och bokstav genom ljudning och avkodning, menar de att 

Kiwimetoden saknar. De tycker den delen i undervisningen är nödvändig och kompletterar 
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därför med den. Kristina berättar att hon valt att ge eleverna individuella arbetsscheman att 

jobba självständigt med när hon har vägledd läsning med smågrupperna. Eleverna får då öva 

på att skriva och ljuda bokstäverna på olika sätt. Leif har istället valt att ha Kiwimetoden på 

ett bestämt antal dagar i veckan, och traditionell läsinlärning övriga dagar i veckan. Maria 

däremot anser att hon arbetar med Kiwimetoden även när de arbetar med den så kallade 

traditionella läsinlärningen. Hennes upplägg ser likadant ut när det gäller både Kiwidelarna 

och det som Kristina och Leif kallar den traditionella metoden. Däremot ger Maria en 

alternativ syn på vad det innebär att Kiwimetoden är en whole language-metod när hon 

berättar ”Att gå från helhet till del betyder att man utgår från helheten men också behöver 

bryta ner det till smådelar som innebär att koppla ljud till bokstav. Man börjar bara från ett 

annat håll”. Dessutom lägger Maria till att det går att träna ”delarna” under exempelvis 

bildpromenaderna, genom att samtala om ord, bokstäver och ljud man stöter på i texten. Maria 

menar alltså att den traditionella läsinlärningen också är en del av Kiwimetoden. Alla tre är 

dock överens om att det inte räcker att enbart se till helheten, utan att delarna också är en 

väsentlig bit i läsinlärningen. 

Alla lärarna trycker på vikten av samtalet. Att samtala kring texter, böcker, ljud, känslor och 

alla delar man stöter på i läsningen. Dessutom säger de att ansvar och att läraren förväntar sig 

något av eleverna är viktigt. För att vägledd läsning ska vara möjligt måste övriga elever i 

klassen arbeta självständigt, något som ställer höga krav på dem. Lärarna berättar att det är en 

del av Kiwimetoden att uppmuntras, ta eget ansvar för sitt lärande, och att eleverna stärks i sin 

tilltro till sin egen förmåga när det klarar av detta. 

5.2 Varför har lärarna valt att arbeta med Kiwimetoden? 

En fråga som ställdes till alla tre lärarna under intervjuerna var vilka för- och nackdelar de såg 

med Kiwimetoden. Alla tre var överens om att styrkan i Kiwimetoden ligger i det 

meningsfulla läsandet, att redan från början i elevernas läsinlärning göra läsningen rolig, 

motiverande och engagerande. Lärarna är överens om att det är viktigt att läsa mycket och 

ofta, och att läsningen då måste vara rolig och lustfylld för att inte bli övermäktig. Leif 

tillägger ”Det bästa är att du kan vara på din egen nivå. Finns något för alla, också intressen. 

Faktaböcker, ja allt. Lätta, spännande böcker. Mycket bra bilder som man kan diskutera 

utifrån”. De berättar att böckerna är uppdelade i tre olika nivåer: Klara, färdiga och gå vilket 
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är tydligt för såväl, lärare, föräldrar och elever. Maria berättar ”När man arbetar med 

Kiwimetoden så ser man att de fångas upp väldigt bra, att de tycker att det är kul med 

storböckerna osv. Lätt att anpassa Kiwimetoden efter olika nivåer”. Kristina säger dessutom 

att man ser i ögonen på barnen att de tycker att Kiwimetoden är kul! 

De tre lärarna är överens om att den traditionella läsmetoden är nödvändig, men de anser att 

den är för tråkig och tragglande att enbart förhålla sig till, framförallt när det gäller elever i 

yngre åldrar. Man kan tänka sig att genomsnittseleven lär sig läsa genom denna metod, men 

att det framförallt är eleverna som kämpar med läsningen som gynnas av Kiwimetoden. Den 

traditionella metoden blir för enformig och tung för en elev som tar lång tid på sig att knäcka 

läskoden, och att Kiwimetoden då kommer in och ger eleven möjlighet att ta del av böcker på 

ett lustfyllt sätt redan från start. ”Alltså Kiwimetoden förgyller det här tragglandet!” som 

Kristina sa.  

Under intervjuerna fick lärarna svara på vad de tänkte på när de hörde ordet lässvårighet. 

Även om svaren varierade, blev det tydligt att de alla delar samma synsätt. Leif säger att det 

är viktigt att fånga upp i tid, vilket både Kristina och Maria är tydliga med att de håller med 

om. Kristina berättar att man inte kan vänta på utredningar, speciallärare och så vidare 

eftersom det tar tid att få den hjälpen idag. Därför krävs den stöttningen tidigt, i klassrummet. 

Med Kiwimetoden menar de tre lärarna att det är möjligt. Kristina berättar att man får igen det 

hårda arbetet senare, att det lönar sig i det långa loppet då elevens svårigheter inte blir lika 

stora hinder, eftersom hen lärt sig strategier som hjälper hen framåt i läsningen trots 

lässvårigheterna. Kristina svarar dessutom att man kan resonera kring om det inte är skolan 

som har åsamkat eleverna dessa svårigheter. Hon menar att i ett alternativt samhälle hade 

svårigheterna kanske istället varit styrkor. Kristina fortsätter berätta att det är viktigt att 

anpassa undervisningen efter elevernas särskilda behov för att undvika ”misslyckanden”. 

”Men det bästa tror jag är att man stöttar upp direkt man ser att det är något, för det tror jag 

man har igen sen. När man ser det över lång tid, för eleven tappar ju, lite 

självkänsla/självförtroende, och det är det inte värt”. Maria säger dessutom att hon inte ens 

tror på ordet lässvårighet. Hon anser att det helt enkelt finns många olika sätt att lära sig läsa, 

och bara man hittar det sätt som funkar för den aktuelle eleven så kan alla lära sig läsa. Det 

kanske tar lite längre tid, med lite andra metoder, för vissa. Men läsa kommer de lära sig 

menar Maria. Att Kiwimetoden innehåller flera olika läsinlärningsmetoder borde då öka 
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möjligheten att tillgodose fler elevers behov vid läsinlärningen. På frågan hur diskussionen 

kring lässvårigheter ser ut på lärarnas arbetsplats utvecklar Maria detta ytterligare. Hon menar 

att diskussionen ofta är gammalmodig, att många lärare sitter fast i gamla spår och kör på 

samma metoder som ”alltid fungerat”, att frustration utbryter när vissa elever inte tar sig 

framåt i läsningen. Svaret på frågan skiljer sig dock åt då Leif istället menar att man inte 

diskuterar lässvårigheter så mycket alls på arbetsplatsen. Kristina menar att det pratas mycket 

om det organisatoriska på skolan, att exempelvis systemet för nyanlända elever behöver 

förbättras för att öka deras förutsättningar att nå målen i skolan. De har märkt att det är 

värdefullt med modersmålslärare som kan stötta läsundervisningen i svenska, genom att 

exempelvis komplettera förklaringen på elevens modersmål. Hon menar att många av de 

nyanlända eleverna som knäckt läskoden, trots allt inte förstår vad de läser. Här menar 

Kristina att Kiwimetoden är mycket värdefull eftersom den lägger stor vikt vid just 

läsförståelsen genom att fokusera på lässtrategier som befäster denna kunskap. Där detta 

gynnar elever med svenska som modersmål, gynnas också övriga elever, eftersom det är 

viktigt för alla att tränas i läsförståelse. De tre lärarna tillägger också att ännu en fördel med 

Kiwimetoden är alla detaljrika bilder man för ett samtal kring, speciellt när det kommer till 

elever med annat språk än svenska som modersmål. Kiwiböckernas konkreta bilder 

kompletterar den abstrakta texten, och lägger en bra grund för att kunna samtala, lära och 

skapa en relation lärare-elev/elev-elev. 

De tre lärarna har svårt att finna nackdelar med Kiwimetoden. Kristina och Leif menar att 

man inte får tappa kopplingen mellan ljud och bokstav genom ljudning och avkodning, men 

Maria menar att detta är en del av Kiwimetoden. Maria tycker att det ibland är problematiskt 

att arbeta med Kiwimetoden eftersom materialet är dyrt att köpa in, vilket sätter käppar i 

hjulet som hon beskriver det. Kristina upplever att en del föräldrar kan ha synpunkter på 

läsundervisningen inledningsvis, men att detta nog beror på att det ser så annorlunda ut mot 

deras egna erfarenheter. Efter en tid märker föräldrarna att eleverna faktiskt lär sig läsa och 

ställer sig istället positiva till metoden då den motiverar och inspirerar eleverna. 

5.3 Sammanfattning 

De tre lärarnas upplägg ser i grund och botten ganska lika ut. Alla jobbar med de fyra 

grundpelarna i Kiwimetoden: högläsning, gemensam läsning/bildpromenad, vägledd läsning 
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samt självständig läsning. De är överens om att det är positivt att gå från helhet till del 

eftersom det gör läsningen meningsfull för eleverna, och att det är viktigt att inte tappa 

delarna. Den traditionella läsinlärningen ses som en viktig del av alla som då lägger in träning 

på kopplingen mellan ljud och bokstav, men på lite olika sätt. Det som skiljer dem åt är dock 

om de anser att detta är en del av Kiwimetoden eller något man måste komplettera med.  

Alla lärarna uppger att det i huvudsak finns två stora fördelar med Kiwimetoden. Metoden är 

flexibel och innehåller många metoder i sig, vilket gör att den är lätt att anpassa efter alla 

elevers olika behov. Ingen behöver känna sig utanför, med metoden inkluderas alla och det är 

naturligt att ligga på olika nivåer i sin läsinlärning. Lärarna uppger dessutom att man inte blir 

lika beroende av organisatoriska faktorer som exempelvis speciallärare, eftersom många 

anpassningar sker direkt i klassrummet. Den andra stora fördelen är att metoden fokuserar på 

att göra läsningen meningsfull. Detta gynnar alla elever, men kanske framförallt elever med 

olika typer av lässvårigheter. Där de vanligtvis får kämpa länge med tragglandet av koppling 

mellan ljud och bokstav, tappar de ofta motivation och läslust. Med Kiwimetoden får de tidigt 

möjlighet att ”läsa” böcker genom bildpromenaden och olika lässtrategier, vilket motiverar 

eleverna att fortsätta vilja lära sig läsa.  

Lärarna uppger dock att materialet är dyrt att köpa in vilket kan försvåra arbetet med 

metoden.  
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6 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras resultatet från intervjuerna i relation till den tidigare forskning som 

presenterats i kapitel 2. Dessutom kommer denna diskussion föras utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som behandlats i kapitel 3. 

Inledningsvis diskuteras vad Kiwimetoden egentligen är, eftersom frågetecken gällande detta 

uppstod under undersökningen. Därefter besvaras hur och varför lärare arbetar med 

kiwimetoden, hur undersökningen påverkat mig i min kommande lärarroll, samt förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Vad är egentligen Kiwimetoden? 

En fråga som dök upp tidigt under arbetets gång var vad Kiwimetoden egentligen är. 

Kiwimetoden bygger på whole language, vilket innebär att man lär sig läsa genom att gå från 

helhet till del. Körling (2006, s. 15) och Vasberg (1997, s. 37) menar dock att den är en 

blandning av flera metoder. Lärarna i min studie var oense om detta, där några menade att de 

kompletterade med den traditionella metoden, medan någon annan arbetade på liknande sätt 

men ansåg att detta också var en del av Kiwimetoden och inget man kompletterade med. Som 

en av lärarna uttryckte det under intervjun så är whole language en metod som ska gå från 

helhet till del. Man ska utgå från helheten, alltså texten, men bryta ner den till delar i form av 

ord, bokstäver och ljud, samt arbeta med sambandet mellan dessa.  

När jag undersökte det här ytterligare visade det sig att det inte fanns något rakt svar på frågan 

vilka metoder Kiwimetoden egentligen ska bestå utav, samt hur detta ska gå till. Både Vasberg 

och Körling, samt lärare i min studie, är överens om att den fonologiska kunskapen är viktig 

och något eleverna bör arbeta med. Däremot ges ljudning olika stort utrymme i litteraturen. 

Körling (2006, s. 99) nämner bara ljudningen i förbifarten, medan Vasberg (1997, s. 37) ger 

exempel på hur man kan arbeta med detta i praktiken. Exemplen är dock kortfattade och det 

framgår tydligt att detta är en metod man inte ska lägga för mycket fokus på. När eleverna lärt 

sig strategin att ljuda, ska man snabbt gå vidare för att inte tappa det meningsfulla i läsningen.  

Oavsett vilken metod man förespråkar anser många att den fonologiska medvetenheten är 

viktig. Bland annat säger Myrberg (2007, s. 11) att avkodning är en viktig strategi att ha med 

sig genom livet när man stöter på främmande ord. Elbro (2011, s. 26-27) och Smith (2004, s. 

146) tillägger dock att kunskapen om avkodning inte per automatik betyder att man förstått 
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vad man läst, och att man behöver komplettera metoden för att vara säker på att läsningen blir 

meningsfull. Här kan Kiwimetoden komma in och Vasberg (2001, s. 110–111) ger ett exempel 

på hur detta kan gå till. Genom bildpromenadens samtal kan man välja att diskutera 

kopplingen mellan ljud och bokstav på olika sätt. Personligen anser jag att det kan vara en bra 

metod eftersom bildpromenaden, genom samtalet kring bilderna, lyfter fram ord och 

bokstäver på ett sätt som är lätt att anpassa till varje elevs nivå och behov. Samtidigt kan man 

göra det på ett lustfyllt sätt, genom att göra det i form av ett samtal med andra, eller genom att 

utgå från böcker som valts efter elevernas intressen. 

Slutsatsen blir således att Kiwimetoden är en whole language-metod, som ska utgå från 

helheten men dessutom bryta ner och behandla dess delar. Hur detta ska göras och hur mycket 

tid som ska läggas på delarna råder det meningsskiljaktigheter kring, men man är överens om 

att den fonologiska medvetenheten är viktig. Min önskan är att materialet om Kiwimetoden, 

exempelvis lärarhandledningarna, skulle förbättras genom att bli tydligare i sina instruktioner 

gällande hur man kan arbeta med språkets delar, på ett sätt som överensstämmer med 

Kiwimetodens syn på meningsfull läsning. 

6.2 Hur och varför arbetar lärarna med Kiwimetoden? 

Både de intervjuade lärarna och forskarna, valde att fokusera på samma delar när det gällde 

Kiwimetoden. Dessa delar har jag valt att i diskussionen benämna som meningsfullt lärande, 

inkluderande undervisning samt elevens självförtroende. I Kiwimetoden arbetar man med 

dessa delar i fokus, och på många sätt glider de också in i varandra. 

Meningsfullt lärande 

Tidigt i undersökningen stod det klart för mig att kärnan i kiwimetoden var meningsfullt 

lärande. Vad innebär nu detta uttryck? Varför är det så viktigt och hur arbetar lärarna med det 

i Kiwimetoden? De tre lärarna berättar att genom den vägledda läsningen, samt 

bildpromenaden, ges eleverna lässtrategier. De lär sig att samtala kring bilder, vad de ser och 

vad de tror händer/kommer hända. Man kan tänka sig att eleverna känner motivation och 

inspiration när de tidigt får uppleva glädjen med böcker och deras budskap, redan innan de 

behärskar avkodningen. Vasberg (1997, s. 5) menar dessutom att det måste löna sig för 

eleverna att läsa, vilket det gör genom att man låter dem uppleva alla de känslor och 

upplevelser böckernas värld har att erbjuda. Lindvall (2000, s. 13) skriver att traditionell 



 

29 

 

läsinlärning är för abstrakt för små barn, och att Kiwimetoden är en inspirerande metod där 

elever får lära sig läsa genom att läsa.  

Lärarna i min studie berättar att högläsningen är en viktig del för att göra läsningen 

meningsfull. Eleverna inspireras när de ser läraren läsa, samt hör de spännande och intressanta 

sagorna/texterna böckerna innehåller. Man kan tänka sig att det är motiverande för eleverna 

när de inser att böckerna innehåller ”gömda meddelanden” som de faktiskt kan lära sig tyda 

på egen hand. Lärarna berättar också att skolan har ett stort ansvar att erbjuda högläsning, 

eftersom många elever inte får ta del av det hemifrån. Vasberg (1997, s. 37) anser också att 

klassrummet bör fyllas med olika former av böcker och texter för att inspirera eleverna till 

läsning. Genom att eleverna exponeras för texter de än inte behärskar finner de motivation att 

utvecklas. Något som också känns viktigt att poängtera är att läraren bör vara förberedd för att 

kunna läsa med inlevelse, samt välja bok noggrant, så att högläsningen blir en positiv 

upplevelse för eleverna. 

För att läsningen ska vara meningsfull måste eleverna känna motivation. Enligt Skolverket 

(2016) och Vygotskijs teori (Säljö 2012), är språket en mycket viktig del för att vi ska förstå 

varandra och vår omvärld. Även om det är sant anser jag personligen att det är alldeles för 

abstrakt för en elev på lågstadiet att ta till sig. Genom Kiwimetoden kan vi motivera eleverna 

till lust att läsa genom att förklara, samt visa, syftet med läsning på en nivå som eleven förstår. 

Lärarna berättade under intervjuerna att Kiwimetoden har ett rikt innehåll av böcker, vilket 

gör att det alltid går att lägga undervisningen på en lämplig nivå för eleven. Kiwimetoden 

lägger mycket fokus på att kunna erbjuda något för allas intressen. En elev som kämpar med 

exempelvis avkodningen, kan därför motiveras genom att ges en bok som ses som intressant 

av eleven.  

Kiwimetoden lägger dessutom mycket vikt vid läsförståelsen. Vasberg (1997, s. 82) menar att 

genom den vägledda läsningen och samtalet, ges läraren möjlighet att kontrollera att eleven 

förstått vad hen läst. Vid bildpromenaden samtalar man om bilderna, men också om ord och 

begrepp som är nya eller svåra för eleverna. De får då träna på sin läsförståelse och sitt 

ordförråd. Personligen tycker jag att det här är en av de stora fördelarna med Kiwimetoden. 

Om man enbart lyssnar på elevens läsflyt, säger det inte mycket alls om eleven har förstått 

vad hen läst eller inte (Körling, 2006, s. 128-130, 261). Under min praktik har jag också sett 

att detta bidragit mycket till att eleverna känt att läsningen är meningsfull. Eleven som först 
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sitter oengagerad vid läsningen, blir snabbt engagerad i boken, när man startar samtalet och 

hen inser att den visst var riktigt spännande! Plötsligt vill eleven läsa mer och undrar om det 

är okej att ta hem boken och läsa ur den på egen hand. 

Lärarna i min studie nämner dessutom att det är viktigt att läsa mycket och ofta, kanske 

framförallt i början av sin läsinlärning. De är också överens om att det därför är viktigt att 

göra läsningen lustfylld. Smith (2004, s. 146) anser att den traditionella metoden har sina 

fördelar, men att man riskerar att tappa elevernas motivation eftersom metoden är för 

enformig och abstrakt. Om en elev får koncentrera sig för mycket på själva avkodningen, 

riskerar hen att tappa både läsförståelse och läslust. Kiwimetoden kan istället erbjuda 

läsinlärning i språkets minsta delar på ett lustfyllt sätt. Bland annat ger lärarna i studien 

exemplet att bildpromenaden är ett utmärkt tillfälle att samtala om bokstäver och ljud, samt 

kopplingen mellan dem. Man kan också tänka sig att de traditionella metoderna inte blir lika 

betungande när man inte lägger lika mycket tid och fokus på dem, samt varvar med det 

meningsfulla lärandet. 

Inkluderande 

Under intervjuerna ställdes frågan vad lärarna tänkte på när de hörde ordet lässvårighet. 

Lärarna visar tydligt att de delar samma grundtankar när de svarar att de inte ens tror på ordet 

lässvårighet utan att det bara finns olika sätt att lära sig läsa på, samt delar sin reflektion kring 

huruvida det kanske är skolan som till och med åsamkat eleverna deras lässvårigheter. De 

menar att det är viktigt att fånga upp eleverna i tid om de visar upp tendenser till 

lässvårigheter. Alla är överens om att det är viktigt att läraren anpassar sin undervisning i 

klassrummet, och inte lämnar över allt ansvar till exempelvis speciallärare. Det som är 

intressant är att dessa lärarna inte ser det som ”extra arbete”, utan en helt naturlig del i 

planeringen av undervisningen. Personligen tror jag inte att det är en slump att just dessa 

lärare valt att arbeta med den flexibla Kiwimetoden. Enligt SPSM (2017) och Taube (2013, s. 

64–65) kan lässvårigheter bero på många olika faktorer som dyslexi, 

koncentrationssvårigheter, annat modersmål och bristande undervisning för att nämna några. 

Man kan därför tänka sig att det lämpar sig med en läsinlärningsmetod som erbjuder många 

olika vägar till läsandet. Hattie (2016, s. 117–119) skriver dessutom att valet av 

undervisningsmetod ofta inte är det avgörande, utan att läraren har kunskap om flera olika 

metoder. Han menar att elever som inte förstår ofta erbjuds repetition, när det de egentligen 
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behöver är byte av metod. Kiwimetoden erbjuder många metoder, och de intervjuade lärarna 

menar att den därför når fler elever än andra metoder de arbetat med tidigare. 

På frågan om Kiwimetodens fördelar berättar lärarna i studien att styrkan med metoden är just 

dess flexibilitet. Blandningen av flera metoder innebär ett rikt material av böcker i olika 

svårighetsgrader samt genrer. Det råder ingen tvekan om att det finns något för alla, från goda 

läsare till de som precis börjat lära sig, från inspirerande faktatexter till spännande berättelser. 

Jag anser att denna metod erbjuder den varierade läsinlärningen som läroplanen förespråkar 

(Skolverket, 2016, s. 248-249). Lärarna berättar om den vägledda läsningen, som utmärker sig 

när det kommer till inkluderande undervisning. De nivåbaserade grupperna ger lärarna 

möjlighet att erbjuda stöd och intensivträning i just det eleverna har behov av. Under tiden 

arbetar övriga elever självständigt med individuella arbetsscheman för att även de ska få 

anpassad undervisningen under tiden. Vasberg (1997, s. 29) menar också att det är av yttersta 

vikt att läraren därför lär känna sina elever, så de vet vad eleverna har för särskilda behov, när 

de planerar sin undervisning samt delar in grupperna. Personligen tycker jag att detta är ett 

utmärkt exempel på likvärdig utbildning, som enligt Skolverket (SFS 2010:800 kap. 1 4§) 

innebär att anpassa undervisningen så att varje elev får stöd i just det hen behöver, för att nå 

så långt mot målet som möjligt. Detta synsätt baseras på Vygotskijs teori, sociokulturella 

perspektivet. Precis som lärarna i studien uttrycker det så menar även Vygotskij att alla lär på 

olika sätt. Hur stora de pedagogiska konsekvenserna blir beror mycket på hur undervisningen 

ser ut, där Vygotskij menar att samspelet med andra är grunden för inlärning (Säljö, 2012, s. 

195–196). Att lära av en mer erfaren person, exempelvis en lärare eller tillsammans med en 

klasskamrat, går på många sätt hand i hand med Kiwimetoden (Säljö, 2012, s. 192–193). 

Genom att samtala och föra diskussioner vid exempelvis gemensam läsning, vägledd läsning 

samt bokpromenader lär sig eleverna både av varandra och av läraren. Man kan med fördel 

variera undervisningen och hur man delar upp grupperna, vilket också Körling (2006, s. 161–

164) nämner att man bör göra med jämna mellanrum. På så sätt får eleverna med sig 

fördelarna både från att arbeta i nivåbaserade grupper där de kan intensivträna en specifik 

förmåga, samt lära av en mer kunnig person vid de tillfällen grupperna är blandade 

nivåmässigt. Man kan också tänka sig att eleverna befäster kunskap när de hjälper varandra. 

Kiwimetoden är också ett tydligt exempel på scaffolding. Vygotskij menar att elever bör få 

mycket stöd i början, för att sedan klara sig allt mer på egen hand. Enkelt beskrivet kan man 
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säga att Kiwimetoden går från högläsning, till den gemensamma läsningen, vägledd läsning 

och sist självständig läsning. Även om detta sker parallellt, så är det i ökad svårighetsgrad och 

anpassat till elevens nivå, så att hen får precis så mycket stöd och uppmuntran hen behöver, 

för att klara nästa nivå (Säljö, 2012, s. 194). 

En annan viktig faktor som är till stor hjälp åt elever med lässvårigheter är att Kiwimetoden 

fokuserar mycket på läsförståelsen. Den enkla definitionen på just lässvårigheter enligt SPSM 

(2017) är att inte kunna läsa och/eller förstå den skrivna textens innehåll. Vasberg (1997, s. 

80) och Körling (2006, s. 128–130, 261) berättar att bildpromenad samt den vägledda 

läsningen, genom samtalet, hjälper eleverna att förstå innehållet i texten, även om de inte 

klarat av att avkoda den helt ännu. Lärarna säger att dessa moment övar läsflyt, men 

framförallt görs läsningen meningsfull när svåra ord och begrepp reds ut, så eleverna förstår 

vad de läst. De berättar också att metoderna förser eleverna med lässtrategier som att 

exempelvis ta hjälp av bilderna i en bok för att förstå texten. Myrberg (2007, s. 11) och 

Tjernberg (2013, s. 41) menar båda att avkodning är avgörande för att kunna läsa, något jag 

finner svårt att avfärda. Fler forskare håller med, men delar inte alltid samma åsikter om hur 

detta bör gå till. Myrberg (2007, s. 11) menar att ljudning är avgörande i inledningsskedet av 

läsningen, för att öka ordförrådet, innan man går över till att arbeta med läsförståelsen. Elbro 

(2011, s. 26–33) menar att läsförståelse och avkodning bör läras parallellt, och betonar att 

förmågan att avkoda ett ord inte per automatik innebär att man förstått det. Smith (2004, s. 

146) tillägger däremot att avkodningen kan kräva så mycket koncentration av en elev, att hen 

till sist inte ens kommer ihåg vad hen läst. Personligen tar jag till mig av alla de nämnda 

åsikterna ovan. Jag har sett elever som kämpar så mycket med avkodningen att de tappar all 

motivation och läslust. Genom Kiwimetoden kan man öva avkodningen parallellt med 

läsförståelsen. Att avkodningen är avgörande för läsningen går inte att avfärda. Man kan dock 

tänka sig att de elever som kämpar mest med avkodningen, faktiskt gynnas av de pauser 

Kiwimetoden erbjuder, när man istället tränar på andra lässtrategier. Dels för att de 

lässtrategierna hjälper till med avkodningen, men framförallt för att elever med lässvårigheter 

gynnas av det meningsfulla lärandet, som håller dem motiverade. ”Alltså Kiwimetoden 

förgyller det här tragglandet!” som en av lärarna i min studie uttryckte det. 

Elevens självförtroende 
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Under intervjutillfället säger en av lärarna ”Men det bästa tror jag är att man stöttar upp direkt 

man ser att det är något, för det tror jag man har igen sen. När man ser det över lång tid, för 

eleven tappar ju, lite självkänsla/självförtroende, och det är det inte värt”. Taube (2013, s. 64–

65) menar att dålig självkänsla/självförtroende kan vara en orsak till lässvårighet. Hon skriver 

att en dålig skolstart kan föra med sig en inställning hos eleven att försöka undvika tillfällen 

där hen riskerar att misslyckas, vilket i sin tur leder till att elevens inlärning hämmas. Då är 

det viktigt att till och med arbeta med självförtroendet först och främst, för att sedan fokusera 

på läsinlärningen. Därför är det intressant att uppmärksamma att grundaren av Kiwimetoden, 

Clay (2000, s. 40), också förespråkar vikten av att arbeta med elevernas självförtroende. Hon 

skriver att det är av största vikt att eleverna tror på sin egen förmåga, mår bra samt känner sig 

trygga i skolan. Gör de inte det kommer inlärningen bli lidande. Läraren ska låta eleverna visa 

sina känslor och åsikter, se elevernas styrkor men också låta dem utveckla sina svagheter, 

eftersom det stärker deras självförtroende menar hon. Körling (2006, s. 18) instämmer och 

menar att syftet med Kiwimetoden är att alla elever ska inkluderas på deras villkor, eftersom 

det gynnar elevens självförtroende att bygga upp hens språkliga kunskaper. 

Lärarna säger att det är lätt att anpassa Kiwimetoden efter olika nivåer, och att man ser att 

eleverna har roligt när de arbetar med den. De berättar också att genom den vägledda 

läsningen, kan man se alla elever och anpassa undervisningen efter deras särskilda behov. 

Körling (2006, s. 161–164) menar att ett syfte med den vägledda läsningen är att se alla elever 

och bekräfta dem. Lärarna beskriver just detta, att det ger tillfälle att lyssna på eleverna och 

visa dem att deras tankar och åsikter är värda att lyssna på. Övriga elever i klassrummet 

uppmuntras att ta eget ansvar för sitt lärande, när de förses med arbetsscheman som de får 

arbeta med under tiden läraren sitter med den lilla gruppen. Lärarna menar att de sett att 

eleverna stärks i sin tilltro på sin egen förmåga, när de ges denna möjlighet och dessutom 

klarar av det. Under min praktik har jag sett det här arbetssättet med egna ögon. För ett 

”otränat” öga kan det se stökigt ut. Eleverna arbetar nämligen med olika saker, en del i 

klassrummet, några utanför. De samtalar med varandra, några klipper och klistrar och några 

sitter och läser med djup koncentration. När man studerar närmare ser man dock syftet med 

processen. Eleverna har full koll på sina arbetsscheman och klassrummet är uppbyggt för att 

arbetssättet ska fungera. Klippandet och klistrandet var formande av bokstäver, samtalet gick 

ut på att ”lära i samspel” och utanför klassrummet är det lugnare om man vill arbeta i ro. Flera 
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gånger har jag funderat över hur elever med koncentrationssvårigheter påverkas av detta 

arbetssätt, eftersom man kan tänka sig att miljön blir för stimmig för dessa elever. Så kan nog 

också vara fallet, men arbetssättet kräver att man ser alla elever utifrån deras behov, så också 

elever med koncentrationssvårigheter. Anpassningar bör därför göras, så att de i så fall får en 

lugnare arbetsmiljö. Syftet är ju att alla elever ska erbjudas det de behöver. Framförallt verkar 

det dock som att elever med koncentrationssvårigheter faktiskt gynnas av detta arbetssätt. 

Dels behöver lektionen styras med tydlighet och struktur av läraren för att inte riskera att 

”spåra ur”, något elever med koncentrationssvårigheter ofta mår bra av. Även om arbetssättet 

är fritt är det beroende av att läraren kan lita på att eleverna gör det som förväntas av dem. En 

annan tanke är att de gynnas av detta arbetssätt, eftersom det är tillåtet att småprata, samt 

arbeta mycket praktiskt, snarare än att ”traggla” i tystnad som den traditionella metoden ofta 

går ut på. Personligen tror jag dessutom att elever med koncentrationssvårigheter ofta har ett 

behov av att stärkas i sin tilltro på sin egen förmåga och sitt självförtroende. En observation 

jag gjort är att deras svårigheter att anpassa sig till den rådande skolnormen, nämligen att sitta 

stilla, arbeta tyst och lyssna, ofta gör att de får möta en hel del kritik, vilket jag upplever kan 

ha negativa konsekvenser på deras självförtroende. Min upplevelse är att även elever med 

annat modersmål än svenska, ligger i riskzonen för att uppleva dessa ”misslyckanden” som 

kan bidra till samma negativa konsekvenser. Det är intressant att lärarna tar upp att 

Kiwimetodens arbetssätt lämpar sig väldigt bra, även när det gäller elever som har ett annat 

modersmål. De berättar nämligen att bildpromenaden förenklar läsandet för dessa elever, 

eftersom bilderna är konkreta och lättare att ta till sig än den abstrakta texten, vilket bjuder in 

till det viktiga samtalet. 

Lärarna i studien är också överens om att läsningen måste vara rolig, motiverande och 

lustfylld, eftersom läsinlärningen kräver att man läser mycket och ofta. Kiwimetoden låter 

elever ”läsa” innan de knäckt läskoden, med hjälp av de lässtrategier exempelvis 

bildpromenaden försett dem med. Man kan tänka sig att detta arbetssätt bäddar för mindre 

misslyckanden än den vanliga traditionella metoden. Den positiva attityden, att man redan 

från start kan läsa och ta del av böckers innehåll, torde stärka elevers tro på sin egen förmåga 

och därmed främja deras självförtroende. 
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6.3 Slutsats 

Syftet med den här undersökningen var att svara på frågeställningarna hur och varför lärare 

arbetar med kiwimetoden, särskilt i relation till elever med lässvårigheter. I inledningen 

skriver jag om en fråga som väcktes hos mig på min praktik, nämligen om Kiwimetoden är så 

flexibel att alla elever kan lära sig läsa med hjälp av den. Det visade sig snabbt att lärarna inte 

arbetade annorlunda med elever som hade lässvårigheter än övriga elever. Eller, det beror på 

hur man ser på det. Lärarna utgår nämligen från att alla elever lär olika, så anpassningar görs 

åt alla elever. 

Förespråkare för Kiwimetoden menar att den, till skillnad från den traditionella 

läsinlärningsmetoden, erbjuder en lustfylld läsinlärning som utgår från språkets helhet. 

Kärnan i Kiwimetoden visade sig vara meningsfullt lärande. Det ska löna sig att läsa, menar 

både lärarna och forskarna som förespråkar Kiwimetoden. Alla elever ska erbjudas möjlighet 

att lära sig läsa på deras nivå, på ett lustfyllt sätt så att de känner sig motiverade. De ska 

uppmuntras till ansvarstagande och självständiga elever, och man arbetar flitigt för att stärka 

eleverna i sin tilltro på sin egen förmåga, samt främja deras självförtroende. Kiwimetoden 

delar därför många grundläggande värderingar med Vygotskij (Säljö, 2012) och Skolverket 

(2016) om exempelvis likvärdig utbildning, lärande i samspel samt mångfald. Genom 

högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning erbjuds eleverna en 

kreativ läsundervisning, med mycket stöd till en början, för att stegvis klara sig allt mer på 

egen hand. 

Det har varit inspirerande att möta lärare som inte ser det som ”extra arbete” att planera 

undervisning som är anpassad till alla elevers olika behov. I min framtida roll som lärare 

kommer jag ta med mig detta synssätt. Som det ser ut idag kan det ta tid att vänta på 

utredningar, få hjälp av speciallärare samt andra organisatoriska faktorer som påverkar 

undervisningen. Dessa lärare har visat mig ett sätt att lägga upp sin läsundervisning i 

klassrummet, för att i största möjliga mån täcka upp för detta. Så, är Kiwimetoden så flexibel 

att alla elever kan lära sig läsa med hjälp av den? Jag skulle vilja svara ja på den frågan, men 

sanningen torde vara att fler lärare i så fall borde arbeta med metoden världen över. Däremot 

vågar jag påstå att Kiwimetoden lär långt många fler elever att läsa än den traditionella 

metoden. Men kanske viktigast av allt, den syftar till att göra det på ett sätt som bygger 

elevens självförtroende och livslånga lust att lära. 
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Fortsättningsvis hade det varit intressant att få ta del av mer forskning om Kiwimetoden. 

Metoden sägs vara en blandning av flera olika sådana, men det har visat sig problematiskt att 

hitta mer ingående information om detta. Den traditionella metoden ska exempelvis ingå, men 

hur mycket och på vilket sätt framgår inte. Exempel på vidare forskning hade därför kunnat 

vara hur man kan arbeta med språkets delar, på ett meningsfullt sätt, i enlighet med 

Kiwimetoden. 
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Bilaga 1 

Information till deltagare 

Jag heter Alexandra Andreasson och studerar sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 vid 

Karlstads Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete i svenska och har valt att skriva 

om lässvårigheter. Mitt syfte med arbetet är att undersöka hur och varför lärare arbetar med 

kiwimetoden vid läsinlärning – särskilt i relation till lässvårigheter. Med arbetet hoppas jag 

kunna ge en nyanserad bild kring hur man kan arbeta inkluderande i sin läsundervisning i 

klassrummet. 

Därför söker jag dig som är verksam lärare inom F-3 och arbetar med kiwimetoden i din 

läsundervisning, för att du ska kunna delge mig dina tankar och erfarenheter kring din 

läsundervisning. Deltagandet kommer innebära en kvalitativ intervju, som spelas in och sedan 

transkriberas av mig. För att minska risken för kopplingar till dig som individ, kommer alla 

deltagare att avidentifieras. Materialet kommer heller inte finnas tillgängligt för någon 

obehörig. Resultatet av studien kommer behandlas under seminarier vid Karlstads universitet, 

samt publiceras på Diva portal som en uppsats. Deltagandet är helt frivilligt och kan avslutas 

när helst du känner för det. Intervjun beräknas ta ca en timme. 

Vid frågor kring ditt deltagande får du gärna höra av dig till mig! 

Mejl: - 

Mobil: - 

 

Vänliga hälsningar 

Alexandra Andreasson 

 

  
Jag har tagit del av och förstått ovanstående information  

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien   

 

Namnteckning   Datum 

____________________   ____________________ 

Namnförtydligande 

____________________ 

 

Ansvarig för studiens namnteckning ____________________  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Del 1 – Bakgrund 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• I vilken årskurs undervisar du nu? 

• I vilka årskurser har du undervisat? 

• Hur länge har du undervisat i svenska? 

• Vilka läsinlärningsmetoder har du använt dig av? 

• Vilken använder du nu? 

• Vilken föredrar du? 

 

Del 2 – Läsinlärning/kiwimetoden 

• Vad tänker du på när du hör ordet läsinlärning? 

• Vilka minnen har du från din egen läsinlärning? 

• Hur ser diskussionen kring läsinlärning ut på din arbetsplats? 

• Berätta allmänt om kiwimetoden som läsinlärningsmetod. 

• Berätta om din läsundervisning. 

• Vilka för- och nackdelar ser du med metoden? 

• Händer det att du funderar på att byta läsinlärningsmetod? Varför/varför inte? 

• Händer det att kollegor/elever/vårdnadshavare har åsikter om din läsundervisning? 

 

Del 3 - Lässvårigheter 

• Vad tänker du på när du hör ordet lässvårigheter? 

• Hur ser diskussionen kring lässvårigheter ut på din arbetsplats? 

• Hur ser läsundervisningen ut när det gäller elever med lässvårigheter 

a) i klassrummet? 

b) utanför klassrummet? 

 

 


