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Titel  
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Kiwi, can you stand it? An empirical study of teachers practical use of Kiwimetoden in the early ages of the Swedish school 
Författare  
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar en läs- och skrivutvecklingsmetod, Kiwimetoden. Metoden härstammar från Nya Zeeland och grundtanken är att 

elever genom socialt samspel i meningsfulla sammanhang utvecklar språkkompetens. Nya Zeelands skola anses vara ”pedagogikens 

Mecka” och intresserar ”skolfolk” världen över. Fokus i studien ligger på hur den nyzeeländska skolans metod kan anpassas till det svenska 

skolsystemet. Studien belyser även lärares erfarenhet av Kiwimetoden samt den praktiska tillämpningen av läsundervisningsformen vägledd 

läsning, i grundskolans tidigare år. Verksamhetsfältet är även detsamma som vi, författare till denna uppsats, kommer att bli verksamma i. 

Sex lärare som använder sig av Kiwimetoden verksamma i södra och mellersta Sverige har intervjuats och observerats. Lärarna anser att det 

är till elevernas fördel att arbeta med Kiwimetoden då tonvikten ligger på språk och kommunikation. Metoden inbjuder till ett flexibelt 

arbetssätt lämpligt för individualisering. Arbetssättet uppmuntrar eleverna till delaktighet och reflektion, enskilt och i grupp. Lärare som 

arbetar utifrån Kiwimetoden följer ett viktigt mål i läroplanen: att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Nyckelord 
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Förord 
Inledningsvis riktar vi ett stort tack till de sex lärare som var vänliga att ta emot oss vilket 

gjorde denna studie möjlig!  

 

Tack även till våra familjer och vänner som har varit ett stort stöd under hela arbetets gång. Vi 

uppskattar ert engagemang! 

 

Norrköping, 5 maj 2008
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1 Inledning  
Denna uppsats handlar om några lärares erfarenhet av Kiwimetoden samt den praktiska 

tillämpningen av läsundervisningsformen vägledd läsning.  Kiwimetoden används främst 

inom läs- och skrivutveckling och benämns med olika namn beroende på vilket svenskt förlag 

som publicerat det speciella material som följer med metoden. Materialet finns under namnen 

Kiwi av Bonnier Utbildning, Bumerang av Gleerups, Stjärnsvenska av Liber och Bokslottet av 

Natur och Kultur (Falk, 2007-09-21). De lärare som studerats i denna uppsats har samtliga 

arbetat utifrån Bonnier Utbildnings material varför arbetssättet i denna studie benämns som 

Kiwimetoden. Fokus ligger på hur den nyzeeländska skolans metod kan anpassas till det 

svenska skolsystemet. Vägledd läsning är en av fyra läsmodeller och är den som förklaras 

närmare i uppsatsen. Andledningen till att en läsmodell har undersökts är att vägledd läsning 

är den mest förekommande Kiwi-aktiviteten i grundskolans tidigare år, främst år 1-3. 

 
Kiwimetoden är relativt ny i Sverige och härstammar från Nya Zeeland. Grundtanken är att 

elever genom socialt samspel i meningsfulla sammanhang utvecklar språkkompetens (Brew, 

1998). Efter en skolreform på Nya Zeeland har hela den nyzeeländska skolan en metod. 

Filosofin bakom Nya Zeelandsmetoden är en helhetssyn på språk, kallad Whole Language-

traditionen. Grunden för det livslånga lärandet börjar tidigt, redan från födseln blir föräldrarna 

erbjudna att vara med i programmet ”PAFT, the parents as first teachers” (Ellmin & Ellmin, 

1997). Det nära samarbetet mellan skolpersonal och föräldrar följer genom hela grundskolan 

då föräldrarna ingår i varje skolas styrelse, kallad Board of trustees.  Styrelsen består även av 

skolans personal, frivilliga utomstående, rektorn samt elever. Varje enskild skola bygger 

vidare upp sin utbildning (New Zealand Ministry of Education, 2003).  

 

Den svenska Skollagen (1998) säger i 1 kap, 2 § att alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning oavsett etnicitet eller var i landet man bor. Enligt Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet (1994) ska undervisning utgå från varje elevs behov, bakgrund, förutsättningar 

och erfarenheter. Vidare ska undervisningen med utgångspunkt i elevens språk främja fortsatt 

lärande och utveckling. Undervisning kan dock skilja sig åt eftersom läraren har möjlighet att 

själv välja metod och arbetssätt för sina elever. Det som kan påverka lärarens val är till 

exempel personliga faktorer som egna intressen och erfarenheter. Lärarens syn på lärande och 

kunskap kan också vara en bidragande faktor. Yttre omständigheter som även kan påverka är 

skolledningen, skolans resurser samt gällande styrdokument. 
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2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att ur ett lärarperspektiv belysa erfarenheter av Kiwimetoden och den 

praktiska tillämpningen i grundskolans tidigare år. För att uppnå syftet har följande frågor 

ställts; 

  Vilka faktorer har påverkat lärarna i valet att använda Kiwimetoden?  

  På vilket sätt bedrivs läsundervisningsformen vägledd läsning utifrån 

Kiwimetoden? 

 Vilka för- och nackdelar med Kiwimetoden lyfter lärarna fram? 

  Vilka speciella kvaliteter anser lärarna att Kiwimetoden innehåller som ger 

eleverna möjlighet att uppnå de grundläggande målen i svenska, utifrån Lpo94? 
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3 Bakgrund 
Under följande rubriker presenteras en historisk bakgrund med avstamp i Nya Zeelands 

skolreform och vidare landets nya läroplan. I avsnittet beskrivs den teoretiska bakgrunden till 

Kiwimetoden vilket är Whole Language-traditionen samt hur Kiwi kom till Sverige.  Läsning 

utifrån Kiwimetoden beskrivs närmare för att få en förståelse för hur materialet är tänkt att 

användas i skolan. Därtill redogörs för en av metodens läsundervisningsformer, guided 

reading (vägledd läsning). Avsnittet avslutas med några utdrag från informationsbladet 

Kiwinytt. 

 

3.1 Den nyzeeländska skolreformen 
Socionomen och familjerådgivaren Birgitta Ellmin och psykologen Roger Ellmin studerade 

under vistelsen i Nya Zeeland 1995-1996 den nyzeeländska skolans bakgrund, utveckling och 

uppbyggnad. Detta redogör författarna för i forskningssammanställningen Nya Zeelands 

skola. Före resan ställdes en hypotes upp om att det måste finnas ”bättre” metoder att styra 

skolan och undervisa eleverna än de metoder som finns i Sverige. I datainsamlingen ingick 

bland annat granskning av det offentliga materialet i Department of Statistics där Nya 

Zeelands skolreform årligen utvärderas. Under vistelsen på Nya Zeeland besökte Ellmin och 

Ellmin tretton olika skolor där de fick möjlighet att följa lärare och elever i deras dagliga 

arbete. Även skolanknutna institutioner och företag besöktes, till exempel Ministry of 

Education i parlamentshuset i Wellington och Institute of Technology Education Management 

Center (UNITEC) i Auckland (Ellmin & Ellmin, 1997). 

 

I boken redogör författarna för bakgrunden till den omfattande skolreformen i Nya Zeeland. 

Reformen började i och med att Storbritannien 1973 gick med i EG (nuvarande EU) vilket 

medförde att den brittiska, historiskt sett starka styrning av Nya Zeeland bröts. Den nya 

samhällssituationen på Nya Zeeland krävde en förändring av och reformer inom hela 

samhällssystemet, så också inom skolväsendet. Under 1970- och 1980- talet växte sig kritiken 

mot skolan allt starkare. Den handlade om missnöje med utbildningens låga kvalitet, bristande 

effektivitet och jämlikhet. Nya Zeeland är det enda land i världen som på kort tid radikalt 

förändrat hela utbildningssystemet. Några exempel på dessa förändringar är att under senare 

delen av 1980-talet flyttades barn- och ungdomsfrågor från socialdepartementet till 

utbildningsdepartementet. Terminstider förändrades från tre terminer till fyra med 10 veckor 

skola och sedan lov. Den obligatoriska skolgången påverkades av reformen och i dagens läge 
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har en 16-årig nyzeeländsk elev genomgått 9 680 klocktimmars undervisning jämfört med 

6 700 för en svensk 16-åring. År 1988 gjordes utredningen Administering For Excellence som 

innehöll omfattande och radikala förslag på förändring inom skoladministrationen (Ellmin & 

Ellmin, 1997). Förslagen genomfördes redan år 1989 och detta lade ”/…/grunden för ett 

integrerat utbildningssystem från födseln och livet ut.” (Ellmin & Ellmin, 1997, s.28).  

 

Svenska Kommunförbundet gav år 2000 ut en bok om Nya Zeelands skola, Nya sätt att leda, 

tänka och lära. Den har till syfte att informera och att stimulera till eftertanke kring 

skolfrågor. Nya Zeeland beskrivs som ett land som har skapat ett skolsystem som inte 

försöker finna lösningar i privatisering, elitskolor eller ökad specialundervisning. Fokus ligger 

istället på individen och lärande. År 2000 gick över 90% av alla barn i förskolan och 99% 

börjar skolan den dag de fyller 5 år, trots att det är frivilligt (Nya sätt att leda, tänka och lära, 

2000). 

 

3.2 Den nya läroplanen  
Margit Brew skriver i Den leksamma skolan (1998) om den nyzeeländska skolans nya 

utformning efter de reformer som förändrat landet. Författaren utbildade sig till 

grundskollärare i Nya Zeeland där hon varit verksam i trettio år. År 1991 skrev 

skolmyndigheten Ministry of Education ”The Achievement Initiative” med syftet att definiera 

målsättningen i skolan.  

Med ökad fokus på elevens lärande har lärarna utvecklat en ny profession. Det 
handlar om att engagera och motivera eleven i sin egen lärprocess och att bygga 
på den kunskap som eleven redan har. Lärarens uppgift är att skapa 
förutsättningar för ett så bra lärande som möjligt hos varje enskild elev (Nya sätt 
att leda, tänka och lära, 2000, s.6). 

Den nya läroplanen består av tre huvudsakliga delar som bygger på tidigare styrdokument och 

nya forskningsrön. Delarna är; fastställande av kunskapsnivåer inom alla stadier för den 

obligatoriska skolan, utveckling av nationella utvärderingar för att kontrollera basämnena 

samt att skolorna får resurser för att möta särskilda utbildningsbehov. Läroplanen utgår inte 

längre från ämnen utan från sju kunskapsområden där åtta färdigheter främjas.  

 
Kunskapsområden; Färdigheter; 

•    Modersmål/språk •    Kommunikation 

•    Matematik •    Logiskt och matematiskt tänkande 
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•    Naturkunskap •    Information/informationsteknologi 

•    Teknologi •    Problemlösning 

•    Socialvetenskap •    Självständighet och  

•    Estetiska ämnen – konst och musik                   kompetensgivande 

•    Hälsa och social omvårdnad  •    Samarbete/hänsyn/ansvar 

 •    Fysiska färdigheter  

 •    Arbets- och studieteknik 

Elever kunde tidigare gå genom skolan utan att kunna tillämpa sina kunskaper praktiskt. När 

färdigheterna är kopplade till kunskapsområdena är syftet att eleven ska lära sig använda sina 

kunskaper. Kopplingen gör att elevernas kunskaper blir ”/…/synliga, tillgängliga, begripliga, 

meningsfulla och relevanta både i och utanför skolan.” (Nya sätt att leda, tänka och lära, 

2000, s. 4). Eleverna arbetar mindre med traditionella uppgifter och mer med att tolka, 

begripa och lösa problem. Undervisning ses som ett sätt att göra erfarenheter och att bearbeta 

dem - att lära att lära (Nya sätt att leda, tänka och lära, 2000). 

 

Utöver kunskapsområdena och färdigheterna finns en tredje del, grundvärderingar och 

attityder. Den består av ärlighet, pålitlighet, respekt för andra, respekt för lagen, tolerans, 

rättvisa, medkänsla samt ett ställningstagande mot kön- och rasdiskriminering. Läroplanen är 

ett aktivt dokument som helt styr rektorer och lärare i deras arbete (Brew, 1998). I och med 

den nya läroplanen har timplanerna nationellt slopats och ansvaret ligger nu på arbetslaget att 

planera så att områdena och färdigheterna balanseras i undervisningen. ”/…/eleverna skall 

uppleva skoldagen som något positivt, omväxlande och spännande och där de kan göra 

framsteg och segra över alla små nederlag, som ju också förekommer.” (Nya sätt att leda, 

tänka och lära, 2000, s.8). År 1998 var 70% av alla lärare kvinnor med en genomsnittlig ålder 

på 45-49 år (Nya sätt att leda, tänka och lära, 2000). 

 

3.3 Whole Language – grunden till Kiwimetoden 
Pedagogen Birgitta Alleklev och bibliotekarien Lisbeth Lindvall skriver i Listiga räven (2000) 

om den teoretiska grunden till Kiwimetoden - Whole Language som betyder Hela Språket. 

Den nyzeeländska professorn och forskaren i pedagogik Mary Clay står bakom utvecklingen 

av en läsutvecklingsmetod som baserar sig på ett helhetstänkande. Eleverna startar i helheten 

(ett helt ord) för att senare behandla delarna (bokstäverna). Whole Language genomsyrar idag 
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hela den nyzeeländska skolans läsundervisning. Arbetssättet grundar sig på att barn redan från 

början lär sig att läsa och skriva med hjälp av skön- och facklitteratur. Vidare poängteras att 

det är i samspelet och kommunikationen med andra människor och deras uppfattningar som 

kunskap uppstår. Att närma sig läsningen på olika sätt är det effektivaste sättet att lära elever 

läsa. Elevernas intresse anses enligt metoden öka när läraren läser för dem, läser med dem 

och när eleverna läser själva. Det är viktigt att använda sig av dessa tre lässtrategier vid läs- 

och skrivinlärning. När strategierna blandas får eleverna ett ökat självförtroende som läsare 

och skrivare och tar successivt större ansvar för sin egen kunskapsutveckling (Alleklev & 

Lindvall, 2000). Läraren och författaren Rigmor Lindö anser att lärarens uppgift är att utifrån 

Whole Language skapa miljöer som maximerar elevens möjlighet att lära. Synen på lärande är 

jämförbart med Vygotskijs proximala utvecklingszon då arbetet utifrån Whole Language har 

syftet att forma en miljö som främjar elevernas utveckling och lärande. En miljö präglad av 

ett förhållningssätt där eleven respekteras, uppmuntras att finna egna vägar, möts av positiva 

förväntningar, sporras att ta risker och ges frihet att utveckla sina språkliga färdigheter löper 

eleven mindre risk för att få svårigheter i sin läs- och skriftspråksutveckling (Lindö, 2002). 

 

3.3.1 Kritiska röster mot Whole Language 

Professor i psykologi och forskare inom området läsinlärning, Ingvar Lundberg (2006) anser 

att Whole Language-traditionen är ett arbetssätt som kan passa elever som redan har knäckt 

läskoden. Vidare menar han att elever med svårigheter i att knäcka läskoden främst ska 

vägledas i att se sambandet mellan bokstav och dess ljud. Först när eleven ser detta samband 

kan han/hon förstå förbindelsen mellan det talade och det skrivna språket. Professor i läsning, 

Carsten Elbro (2004) är i likhet med Lundberg kritisk till Whole Language och ser den som 

ännu en trend inom det pedagogiska läsområdet. Både Lundberg (2006) och Elbro (2004) 

förespråkar en syntetisk (delords) metod och motsätter sig en analytisk (helords) metod då 

elever ska lära sig att läsa och skriva. Undervisningen bör, för att främja elevers läsutveckling, 

vara tydlig kring bokstavsljud kontra bokstav för att läsningen ska automatiseras. 

 

3.4  När Kiwi kom till Sverige 
Kerstin Jörgensen (2008-02-05), redaktör på Bonnier Utbildning, berättade under ett 

telefonsamtal om hur Kiwi kom till Sverige. År 1999 kontaktade en lärare vid namn Boel 

Blomberg Bonnier Utbildning och presenterade delar av det material som användes i 
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läsundervisningen i nyzeeländska skolor. Eftersom hon under en tid varit bosatt i Nya Zeeland 

gick hennes barn i nyzeeländsk skola. Där kom hon i kontakt med de tusentals småböcker 

som eleverna arbetade med i skolan. Då hon själv är lärare såg hon fördelar med materialet 

och ville använda det i sin undervisning i Sverige. Förlaget Bonnier Utbildning kontaktade det 

nyzeeländska förlaget Learning Media som i sin tur skickade en mängd småböcker till 

Sverige. Böckerna granskades med positivt resultat och Boel Blomberg översatte några titlar 

till svenska. Efter att materialet praktiskt utövats i några svenska skolor tog Bonnier 

Utbildning beslutet att ge ut böckerna under namnet Kiwi. Namnet kommer från Nya 

Zeelands nationalfågel, kivi. Kiwiböckerna är nivågrupperade efter textens svårighetsgrad och 

benämns i ordningen Klara-Färdiga-Gå. Även ett pedagogiskt datorprogram, kallat Kiwi-

interaktiv, finns att tillgå. Eleverna läser då boken på datorn och får samtidigt höra den 

uppläst. Några övningar som behandlar bland annat meningsbyggnad följer även med varje 

titel. Under åren 1999 och 2001 har Bonnier Utbildning skickat två grupper lärare från 

Sverige till Nya Zeeland på studieresa för att fortbildas i arbetet med Kiwimetoden. Dessa 

lärare kallas ”Kiwiambassadörer”. Av förlaget Bonnier Utbildning har de i uppdrag att 

föreläsa och fortbilda lärare i Sverige (Jörgensen, 2008-02-05). 

 
3.4.1 Läsning på talets grund – jordmån för Kiwi? 
När Kiwimaterialet blev tillgängligt för läs- och skrivundervisning i den svenska skolan 

använde många lärare pedagogen Ulrica Leimars metod LTG (läsning på talets grund). 

Kiwimetoden och LTG är båda så kallade helordsmetoder och fokus ligger på ett meningsfullt 

sammanhang för eleven. Läsning på talets grund (1978) presenterade nya tankar om 

läsundervisning i den svenska skolan. Leimars bidrag till att utveckla en helhetssyn på språk 

och människa var unik när det gäller läs- och skrivundervisning på 1970-talet. Hennes teorier 

fick stort motstånd från början men under 1980- och 1990-talet fick de till slut 

genomslagskraft då dessa uppmärksammades i forskningen inom läs- och skrivutveckling 

(Lindö, 2002). Leimar hämtade inspiration från nyzeeländska forskare som ansåg ”/.../att barn 

lär sig läsa och skriva genom att utgå från sitt eget talade språk.” (Lindö, 2002, s. 37). 

Grundtanken i LTG är att elever genom sina egenproducerade texter lär sig läsa, och så 

småningom skriva. Ett meningsfullt sammanhang för eleven är en av de mest igenkännande 

delarna för metoden. Utifrån LTG börjar eleverna med att lära sig ord som för dem är viktiga. 

Fokus ligger på elevens närmaste omgivning och lärarens uppgift är att lyfta ord därifrån. Ett 

exempel: efter helgen berättar eleverna vad de varit med om, någon elev berättar om sin 

fotbollsmatch. Läraren fångar upp det och skriver orden ”Jag har spelat fotboll i lördags, säger 
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Pelle.”  Samtalet skapar en bas för de texter som eleverna senare skriver. Eftersom detta 

genomförs i helklass får eleverna även ta del av varandras erfarenheter och tankar. Under 

skrivprocessen får varje elev möjlighet att efter egen förmåga upptäcka sambandet mellan det 

talade och det skrivna språket. Det vill säga att eleverna skriver det dem talar om. Detta ses 

som en stor fördel speciellt för elever som av olika anledningar behöver utveckla sitt 

ordförråd, till exempel elever med svenska som andraspråk (Lindö, 2002).  

 

3.5 Läsning enligt Kiwimetoden 
När man kommer in i ett klassrum möts man av arbetsglädje och ett skönt 
arbetssorl. Eleverna fullt sysselsatta och djupt engagerade i sitt lärande och 
läraren leder arbetet med både värme och full kontroll (Nya sätt att leda, tänka 
och lära, 2000, s. 8). 

År 1997 publicerades Reading for Life i Nya Zeeland som ett hjälpmedel för hela lärarkåren 

att förstå hur barn lär sig läsa. Detta material är grunden till den svenska översättningen 

Lyckas med Läsning som gavs ut av Bonnier Utbildning. I nyzeeländska originalkällan 

förklaras de olika undervisningsmetoderna för läsning; reading aloud (högläsning), shared 

reading (gemensam läsning), guided reading (vägledd läsning) och independent reading 

(självständig läsning). Inom dessa varierar graden av lärarens stöd och elevens insats 

beroende på elevens utvecklingsnivå i läsningen. Ju längre eleven kommit i sin läsutveckling 

desto mer självständig uppges eleven kunna bli och kan ta sig an större utmaningar (Reading 

for Life, 1997). Enligt Lyckas med Läsning avgör textens svårighetsgrad hur mycket läraren 

stödjer eleverna i deras läsning. Läraren behövs ständigt oavsett elevens läsnivå (Lyckas med 

Läsning, 2001). 

Elever som läser flytande behöver fortfarande stöd, särskilt med texter där de 
möter nya begrepp, specialtermer eller svåra språkstrukturer. En elvaåring som 
läser flytande kan till exempel behöva lika mycket stöd för en artikel i en 
nyhetstidning som en sexåring på förberedande stadiet behöver med en enkel 
text (Lyckas med läsning, 2001, s. 68). 

Läraren ska hela tiden finnas tillgänglig då eleverna arbetar i klassrummet till exempel för att 

hjälpa enskilda elever, ta del av höjdpunkterna i en spännande historia, uppmuntra eleverna, 

ställa frågor eller hjälpa någon elev att hitta en intressant text. I lärarens arbete ingår också att 

gruppera eleverna och göra upp särskilda program för arbetsgången. Syftet med detta är att 

eleverna ska bli självgående och läraren kan då koncentrera sig på en grupp elever i taget vid 

den vägledda läsningen (Lyckas med Läsning, 2001). Den specifika utformningen av 

verksamheten uppges göra det möjligt för läraren att se alla elever som enskilda och 

”/…/eleverna lär sig att läsa som vuxna gör – med ett verkligt och tillfredsställande syfte.” 
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(Lyckas med Läsning, 2001, s.145). För de elever som har det extra svårt med läsning finns 

sedan 1970-talet ett intensivprogram vid namn Reading Recovery (RR). Intresset för RR är 

stort och år 2002 användes den i skolor i 38 länder. Enligt statistik från Nya Zeeland använder 

lärare RR på 12 % av alla sexåringar vilket har resulterat i att endast 0,8 % av dessa elever har 

lässvårigheter. Nya Zeeland placerar sig i världstoppen gällande elevers läskunnighet 

(Niemelä, 2002-03-10).  År 2004 etablerades en ideell organisation med samma namn som 

den nyzeeländska handboken, Reading for Life. Organisationen har ett program som i likhet 

med Reading Recovery har till syfte att hjälpa elever med lässvårigheter i grundskolans 

tidigare år, främst de i åldern 7-10 år. Programmet är tillgängligt i Australien och Nya 

Zeeland som ett stöd för lärares one-to-one assistance (individualisering) i sin undervisning 

(Reading for Life, 2008-03-18). På Reading for Life:s officiella hemsida uppges att 

programmet; 

• ”assists teachers by providing individual attention and literacy support to children 

struggling to read 

• builds children's selfesteem and reading skills 

• provides role models and underscores the place of schools in the community” 

(Reading for Life, 2008-03-18). 

 

3.5.1 Guided reading - vägledd läsning 
Läraren Anne-Marie Körling beskriver i Kiwimetoden bland annat undervisningsformen 

vägledd läsning. Det är ett ”kiwibegrepp” och utmärks av små grupper med 4-8 elever. 

Gruppens sammansättning bestäms av läraren med utgångspunkt i elevernas intressen, 

erfarenheter och läsförmåga. Lärarens roll är avgörande med tanke på val av text. Samtliga 

elever ska klara av att läsa boken som i text och innehåll ska vara en utmaning (Körling, 

2006).  Det viktigaste med vägledd läsning enligt Reading for Life är att eleverna ska lära sig 

att använda lässtrategier. Dessa har eleven användning av för att kunna angripa nya texter 

(Reading for Life, 1997). Diskussionen då en ny text introduceras bör behandla ämnet, titeln, 

illustrationerna, författaren, huvudkaraktären och var berättelsen utspelar sig; land, miljö, 

arbetsplats, situation och så vidare (Lyckas med Läsning, 2001). Ett lämpligt sätt att göra detta 

är genom en så kallad bildpromenad då omslag och bilder i en text diskuteras. Körling 

beskriver detta närmare i tre steg; 
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• Att titta (objektivt): vad är det vi faktiskt ser? Eleven tittar objektivt och sätter ord på 

bilden: – Han har en blå stövel.  

• Att tro och tänka (subjektivt): eleven tänker, gissar och samtalar om sin föreställning 

av det synliga i bilden: – Jag tror att hans favoritfärg är blå. 

• Att dra slutsatser: vilka slutsatser kan vi nu dra? Vilka förväntningar har vi angående 

handlingen? Vad tror vi händer på nästa sida? Eleven gissar: – Jag tror att boken 

handlar om regn. 

Bildpromenad kan göras utifrån småböcker men även utifrån en så kallad big book (storbok) 

som är en förstorad variant i A3-format som används vid reading aloud (högläsning) i 

helklass (Wake Forest University, 2008-03-18). Via bilderna får eleverna en förståelse för 

texten då de diskuterar vad bilden föreställer. Att i grupp sätta ord på vad man faktiskt ser 

ökar enligt Körling elevernas ordförråd. Eleverna kan sedan reflektera över bilden genom att 

gissa och samtala om sina egna föreställningar av vad bilden säger. Bilden har nu fått ord och 

det ger en förförståelse för boken när eleverna ska läsa texten (Körling, 2006).  

 
3.6 Kiwinytt - ett informationsblad från Bonnier Utbildning 
År 2005 startade Bonnier Utbildning ett Internetanknutet informationsblad om Kiwimetoden i 

syfte att informera om nyheter, kurser och skolor öppna för studiebesök. Redan i det andra 

numret som utkom i april år 2005 berättas det om två skolor i Sverige som arbetar med Kiwi. 

Redaktionen uppger att de har mött många positiva lärare som berättar om sina erfarenheter i 

klassrummen. I ett nummer av Kiwinytt berättas om en lärares erfarenhet av att arbeta med 

metoden (Bonnier Utbildning, 2008-03-17). Vi blev glatt överraskade vid upptäckten av att 

samma lärare återfinns i urvalet i denna uppsats. I ett annat nummer skriver författaren till 

Kiwimetoden (2006) Anne-Marie Körling om hur en ny elev mottogs i en år 5 ”Kiwiklass”. 

Hon skriver: ”Jag får möjligheter att via mina elevers självständighet upptäcka alltmer vad 

elever kan och är kapabla till om de fullt ut tilltros ansvaret.” (Körling, 2005, s.2). I ett senare 

nummer som utkom år 2007 berättas det om en rektorsgrupp från Sollefteå kommun som år 

2006 besökte en skola i Stockholms kommun för att fortbilda sig och få mer information om 

Kiwimetoden. Besöket resulterade i att rektorerna blev inspirerade av arbetssättet och delgav 

lärarna på sina skolor de intryck av fördelar de observerat vid besöket. Två lärare, Eva Edberg 

och Liz Wiken, blev inspirerade av sina rektorer och skriver i samma nummer om sina 

10 
 



erfarenheter av att starta upp med ett nytt arbetssätt. Edberg berättar utifrån erfarenhet att 

elever med annat modersmål än svenska främjas i sin språkutveckling under vägledd läsning.   

Jag har märkt att barnen har förbättrat sin stavning, mycket beroende på 
textskrivningen tror jag. Barnen med annat hemspråk än svenska vinner mycket 
på den vägledda läsningen, eftersom de får möjlighet att diskutera ord och 
genom att läsningen förbereds mer ingående än tidigare (Edberg, 2007, s.2). 

 

Nedan berättar Wiken om arbetet med eleverna i år 1. De upplever att de kan läsa trots att de 

inte knäckt koden, i och med den vägledda läsningen. Eleverna fick ökad tilltro till sin egen 

förmåga och intresset för skönlitterär text växte sig starkare. Något som Wiken lyfter fram är 

att eleverna efter hand utvecklade lässtrategier. 

Jag tyckte att det var härligt att se att de som ännu inte börjat läsa, faktiskt 
kunde läsa med hjälp av den vägledda läsningen. I deras ögon läste de en hel 
bok, fast de ännu inte knäckt någon läskod. Deras tro på sig själva växte och de 
var väldigt stolta över att ha ”läst” en hel bok i veckan. Så småningom 
utvecklade de egna lässtrategier och deras intresse för text växte ännu mer. Den 
vägledda läsningen har i dagsläget utvecklats till att även handla om stavning, 
skiljetecken och mer arbete kring meningsbyggnad (Wiken, 2007, s.2). 
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4 Teoretiska perspektiv och examensarbeten 
Nedan presenteras Janusz Korczaks och Lev Vygotskijs teorier om barn och lärande. 

Kiwimetoden förstärks av deras grundtankar som ger en inblick i den pedagogiska 

grundinställningen till barn och lärande. Vygotskijs teorier om barns utveckling och lärande 

presenteras i syfte att ge en större förståelse för den praktiska tillämpningen i Kiwimetoden. 

Eftersom Kiwimetoden är relativt ny i Sverige, då den har funnits i snart 10 år, finns ingen 

omfattande forskning med resultat grundat på ett längre arbete.  Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning i form av tre examensarbeten som studerat Kiwimetoden ur andra 

perspektiv än det som denna studie är baserat på. 

 
4.1 Pedagogisk grundinställning till barn  
Barnläkaren och pedagogen Janusz Korczak ( 1878 – 1942) levde under 30 år tillsammans 

med föräldralösa och övergivna barn på sitt barnhem i Warszawa, Polen. Korczaks 

barnstudier präglas av hans breda utbildning och anses därför vara tvärvetenskapliga. I flera 

böcker, både utgivna under och efter hans livstid berättas om hans barnsyn. En djup respekt 

för barns rätt och en stark tilltro till deras förmåga är något som kännetecknar hans 

pedagogiska tankar (Mathiasson, 2004). "De idéer och principer vi bekänner oss till har bara 

så mycket värde som vi ger dem genom vårt personliga leverne." (Korczak, 1992, s. 9). Den 

vuxne ska leda barnet till att få ökad självinsikt och självkännedom. Barn är precis som små 

vuxna men saknar en komponent - erfarenhet. Den vuxnes uppgift är att delge sin erfarenhet 

till barnet och lotsa det genom dess tidiga erfarenheter (Mathiasson, 2004). 

Barn hyser tillit eller tvivel på mycket goda grunder. Barn är som utlänningar, 
som inte kan språket och inte begriper sig på stadskartan, som inte känner till 
lagar, seder och bruk. Ibland vill de gå ut och se sig omkring på egen hand och 
när de stöter på svårigheter ber de om upplysningar och råd. Det som då behövs 
är en välvillig vägvisare. Respektera barnens okunnighet! (Korczak, 1988, s.53-
54). 

Mathiasson anser att Korczak tillhör den skara av stora tänkare inom det pedagogiska fältet 

som satt sin prägel på dagens barnsyn. "Han har en självklar plats vid sidan av namn som 

John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori, Lev Vygotskij, Rudolf Steiner, Célestine Freinet 

med flera." (Mathiasson, 2004, s.8). Korczaks pedagogiska barnsyn ligger till grund för den 

som idag är giltig i styrdokumenten för förskolan, skolan och det svenska samhället. Hans 

pedagogiska grundtankar och teorier återfinns även i FN:s barnkonvention (Tham, 1998). 
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4.2 Proximal utvecklingszon 
Pedagogen och psykologen Lev Vygotskij ( 1896 – 1934) blev uppmärksammad under 

1960-talet i västvärlden för sina teorier om barns utveckling i samspel. Vygotskijs teori 

benämns som sociokulturell och grundtanken är att tänkandet utvecklas genom samtalet 

(Madsén, 2002). När vi skriver eller samtalar om ett meningsfullt innehåll uttrycker orden 

tanken - och fullbordar den. Det talade och skrivna språket är det viktigaste redskapet för att 

utveckla tänkandet (Vygotskij, 1995). Det viktigaste uppdraget skolan har är att hjälpa 

eleverna förstå världen genom olika vetenskapliga begrepp. Det ger dem ett nytt sätt att se på 

sin omvärld. Detta förutsätter att läraren för ett medvetet och kontinuerligt samtal med sina 

elever. Vygotskij myntade även begreppet proximal utvecklingszon som innebär att en elev 

utvecklar en ny kompetens på bästa sätt i samspel med en mer kunnig person, exempelvis en 

lärare (Madsén, 2002). ”Det ett barn kan göra med en vuxen idag, kan det göra på egen hand 

imorgon.” (Vygotskij, citerad i Körling 2006, s.31). Lärarens aktiva roll i undervisningen är 

därför avgörande för elevernas fortsatta utveckling och lärande (Madsén, 2002).  

 

Körling lutar sig mot Vygotskij och menar att det är inom den proximala utvecklingszonen 

som lärande är möjligt. Utifrån denna vetskap är det viktigt att identifiera varje elevs potential 

till lärande för att komma eleven närmare och utmana på rätt nivå. Den kunskap som eleverna 

ska erövra och göra till sin egen är beroende av att läraren kan tydliggöra denna i form av en 

modell. ”Läraren stimulerar och uppmuntrar eleven att härma, pröva, undersöka, samarbeta 

och samtala.” (Körling, 2006, s.31). Läraren har till uppgift att undervisa inom zonen och 

försätta eleven i en lärandesituation. När eleven upplever att utmaningarna är rimliga skapar 

detta en tilltro till den egna förmågan. Eleven blir motiverad, intresserad och vill nu lära mer 

(Körling, 2006). 

 
4.3 Examensarbeten om Kiwimetoden 
Våren 2007 skrev lärarstudenterna Maria Brönner och Jenny Wallgren, vid Linköpings 

Universitet, C-uppsatsen Kiwi & Datorer: en empirisk studie om Kiwimetoden som arbetssätt 

ur ett föräldraperspektiv. Studies syfte är att teoretiskt granska Kiwimetoden som arbetssätt 

utifrån det material som finns skrivet. I litteraturgenomgången beskrivs Kiwimetoden 

utförligt, Whole Language-traditionen samt den aktuella debatt som pågår om läs- och 

skrivinlärning. Författarna medverkade även i samband med examensarbetet i en utvärdering 

av ett projekt kallat ”Kiwi & Datorer” vilket genomfördes under år 1-3. Under tre veckor fick 

föräldrarna till eleverna tid att fylla i en enkät om deras erfarenhet av Kiwi i kombination med 

13 
 



datorn som hjälpmedel i klassrummet. I studiens resultat framkommer att föräldrarna var 

övervägande positiva till arbetssättet. Enligt författarna är kiwiböckerna ett läromedel med 

tyngdpunkten lagd på elevernas språkliga medvetenhet angående läs- och skrivinlärning 

(Brönner & Wallgren, 2007).  

 

Lärarstudenten Åsa Sjöstedt, vid Malmö Lärarhögskola, skriver i C-uppsatsen Kan man odla 

Kiwi i Sverige? om kiwimaterialets uppbyggnad och de delar som ingår däri. Författaren 

redogör utifrån intervjuer för lärares, i grundskolans tidigare år, åsikter och uppfattningar om 

den nivåindelade läsningen som ingår i Kiwimetoden.  Det resultat hon lyfter fram som 

viktigast är ”/…/att det finns både lärare som helt tagit metoden till sig och lärare som skulle 

vilja slippa arbeta med den.” (Sjöstedt, 2005, s.3). I uppsatsen redogörs lärarnas uppfattning 

och åsikter om metoden och det arbetssätt som följer (Sjöstedt, 2005).  

 

Vid Mälardalens Högskola utkom hösten 2007 examensarbetet Kiwimetoden: Passande för 

barn med annat modersmål än svenska?, skriven av Janna Larsson och Leila Rahunen. Syftet 

med studien är att studera hur andraspråksutvecklingen ser ut för elever med svenska som 

andraspråk samt att se om Kiwimetoden är lämplig för dessa elever. Efter en mycket 

detaljerad bild av Kiwimetoden, kunde författarna slå fast att det är en användbar metod för 

elever med svenska som andraspråk. Detta tack vare att metoden grundar sig på 

kommunikation och samspel mellan lärare och elev samt elever sinsemellan. Författarna anser 

vidare att allt inom Kiwimetoden handlar om språk. Genom samtalen får eleverna sätta ord på 

allt vilket uttalat främjar språkutveckling hos speciellt elever med svenska som andraspråk 

(Larsson & Rahunen, 2007).  
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5 Metod och material 
Metoden i denna studie utgörs av intervjuer och observationer. Eftersom studiens syfte är att 

beskriva Kiwimetoden ut ett lärarperspektiv har sex lärare intervjuats. Enligt Bo Johansson 

och Per Olov Svedner (2006) är kvalitativa intervjuer och observationer de metoder man i 

första hand använder i empiriska studier. I likhet med pedagogen Staffan Stukát ansåg vi att 

observation är ett medel för att ”/…/ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara säger vad 

de säger att de gör.” (Stukát, 2005, s.49). I Stukáts anda tillämpas observation för att kunna 

visa på vilket sätt läsundervisningsformen vägledd läsning praktiskt bedrivs. I avsnittet 

beskrivs metoderna, etiska ställningstaganden, urval och presentation av lärarna. 

Avslutningsvis diskuteras tillförlitligheten i en metodreflektion. 

 

5.1  Urval 
Aspekten lärarperspektiv motiveras särskilt med tanke på vår framtida yrkesroll som lärare. 

De sex lärare som intervjuats och observerats i denna studie är verksamma i grundskolans 

tidigare år. Utifrån lärarperspektivet studeras de sex lärarnas klasser av en bestämd anledning, 

nämligen den stora variationen av klassernas sammansättningar med avseende på elevernas 

modersmål. De sex klasser som ingår i denna studie är av tre olika typer; i två klasser har 

samtliga elever som studerats svenska som andraspråk och samtidigt inget annat språk 

gemensamt. I två andra klasser har ungefär hälften av eleverna som studerats svenska som 

modersmål och den andra hälften svenska som andraspråk. I de två resterande klasserna är 

elevsammansättningen mycket homogen då alla elever som studerats, utom endast någon 

enstaka, har svenska som modersmål. Ovannämnda olikheter antogs ge adekvata 

förutsättningar för undersökning om och på vilket sätt Kiwimetoden kan anpassas för alla 

eleverna. Följaktligen undersöktes också om metoden, beaktat nämnda olikheter, ger eleverna 

möjlighet att uppnå de grundläggande målen i svenska, utifrån Lpo94. 

 

IT-pedagogen Per Joelsson (2007-04-18) föreläste på lärarutbildningen i Norrköping om sitt 

samarbete med en lärare som arbetar utifrån boken Att skriva sig till läsning (Trageton, 2005). 

Det är ett arbetssätt som utvecklats av den norska pedagogen och lärarutbildaren, Arne 

Trageton. Vid ett studiebesök våren 2007 hos läraren, Kerstin, visade det sig att hon även 

arbetade fullt ut med Kiwimetoden. Kerstins speciella utformning bestående av en 

kombination av Tragetons ”att skriva sig till läsning” och Kiwimetoden verkade mycket 
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intressant och inför arbetet med uppsatsen våren 2008 togs på nytt kontakt med henne. Kerstin 

intervjuades och observerades i februari år 2008. 

 

Genom Kiwiambassadören Gunilla Mejrud Davéus (2007-10-03) fick vi vetskap om att det 

finns en verksam ambassadör i en kommun i södra Sverige som undervisar i en mångkulturell 

klass där flertalet elever har svenska som andraspråk. Genom senare kontakt med denna 

lärare, Ann, fick vi även kontakt med ytterligare tre lärare i södra Sverige, Kajsa, Ellinor och 

Magdalena, som är verksamma i mångkulturella klasser. Dessa fyra lärare intervjuades och 

observerades i februari år 2008. 

 

Av en student på Lärarprogrammet fick vi vetskap om att en skola i mellersta Sverige har 

verksamma lärare som arbetar med Kiwimetoden. Rektorn kontaktades (se bilaga 1) och det 

resulterade i att Sissel intervjuades och observerades i februari år 2008. 

 
5.1.1 Presentation av lärarna 
Undersökningsgruppen består av sex kvinnliga lärare som nämns med fingerade namn. 

Lärarna är verksamma i år 1-2 och tiden som verksam lärare varierar från 2-27 år. 

• Ann: verksam som klasslärare sedan år 1989 i en kommun i södra Sverige. År 2001 

reste hon till Nya Zeeland och är numera Kiwiambassadör. Vid besöket är hon 

verksam i år 1 där flertalet elever har svenska som andraspråk. 

• Kajsa: verksam som klasslärare sedan år 2003 i en kommun i södra Sverige. Vid 

besöket är hon verksam i år 1 där flertalet elever har svenska som andraspråk. 

• Kerstin: verksam som klasslärare sedan år 1981 i en kommun i mellersta Sverige. År 

2006 fick hon en resa till Nya Zeeland av skolan hon arbetar på. Vid besöket är hon 

verksam i år 1 där större delen av eleverna har svenska som modersmål. 

• Ellinor: arbetar i en förberedelseklass med elever som nyligen kommit till Sverige där 

de ska lära sig det svenska språket tillräckligt bra för att kunna delta i en allmän klass. 

Verksam som klasslärare sedan år 1988 i en kommun i södra Sverige. År 2005 började 

hon arbeta i en förberedelseklass för elever i motsvarande år 1-3. Vid besöket bestod 

klassen av elever där samtliga har svenska som andraspråk och samtidigt inget annat 

språk gemensamt. 
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• Magdalena: verksam som klasslärare sedan år 1984 i en kommun i södra Sverige. 

Nyligen fortbildat sig inom specialpedagogik och är nu verksam som resurslärare. Vid 

besöket är hon verksam i en läsgrupp där samtliga elever går i år 2 och har svenska 

som andraspråk och inget annat språk gemensamt. 

• Sissel: verksam inom barnomsorgen i en kommun i mellersta Sverige sedan år 1978 

och utbildade sig år 2006 till lärare. Vid besöket är hon verksam i år 2 där större delen 

av eleverna har svenska som modersmål.  

 
5.2 Intervju 
För att kunna besvara frågeställningarna i syftet formulerades kvalitativa intervjufrågor. I 

formuleringen av intervjufrågorna (se bilaga 2) lades fokus på att undersöka Kiwimetoden 

som helhet. Frågorna utgick från de områden studien omfattar, exempelvis uppstart av 

metoden, för- och nackdelar, måluppfyllelse med flera. Varje fråga behandlar endast ett 

område och formulerades utifrån ett objektivt förhållningssätt, alltså så neutralt som möjligt i 

fråga om värderingar eller ledande frågor. Ett antal följdfrågor som stöd utformades även för 

olika uppkomna situationer. Stukát (2005) skriver i Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap att denna typ av intervju består av halvstrukturerade kvalitativa 

intervjufrågor med situationsbundna följdfrågor. Valet av intervju som metod styrks av 

psykologen Steinar Kvale (1997) som inleder Den kvalitativa forskningsintervjun med att 

lyfta intervjun som metod för att försöka förstå världen ur de intervjuades synvinkel. Han 

menar även att en kvalitativ intervju bygger upp kunskap genom ett samspel mellan två 

personer som samtalar om ett gemensamt intresse. Intervjun är således ett professionellt 

samtal med struktur och syfte (Kvale, 1997). Innan genomförandet av intervjuerna 

informerades lärarna om innehållet. De fick även information om att ljudupptagning skulle 

användas vid intervjun och att skriftliga minnesanteckningar skulle föras vid observationen. 

Under samtliga tillfällen var vi, författarna till denna uppsats, närvarande och deltagande i 

intervjuerna. Frågorna delades upp så att båda varit lika delaktiga som intervjuare. Jan Trost 

(2005) berättar i Kvalitativa intervjuer att det är en fördel att vara två intervjuare då 

informationsmängden kan öka och förståelsen bli större. Intervjuerna i denna studie har 

genomförts på samma sätt, enskilt med varje lärare, med undantag från Ellinor och 

Magdalena, där båda deltog samtidigt. Vid intervjuerna användes både bandspelare och dator 

för ljudupptagning, detta för att lättare kunna analysera materialet då det finns två separata 

inspelningar och samtidigt försäkra oss om att inget material skulle gå förlorat.  
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5.3 Observation 
För att specifikt kunna svara på den praktiska frågan i studiens frågeställning: ”På vilket sätt 

bedrivs läsundervisningsformen vägledd läsning utifrån Kiwimetoden?” tillämpades 

observation som kompletterande metod till intervjun. Enligt Stukát (2005) kan en observation 

utgöra ett lämpligt komplement till just den kvalitativa intervjun. 

Vanlig osystematisk observation, exempelvis att sitta längst bak i ett klassrum 
och notera i löpande protokoll vad man av ett eller annat skäl fäster sig vid, kan 
vara lämpligt då man inte är ute efter något särskilt utan vill komplettera en 
annan metod för att få en helhetsbild (Stukát, 2005, s. 50).  

Denna kombination av intervju och observation kallas metodtriangulering och belyser en 

fråga mer explicit och mångfacetterad (Stukát, 2005). Syftet med observationerna var primärt 

att undersöka en av Kiwimetodens läsundervisningsformer: vägledd läsning. Valet att 

observera vägledd läsning grundade sig på att det är den Kiwi-aktivitet som är mest 

förekommande i grundskolans tidigare år. Eleverna arbetar i små grupper, vilket underlättade 

för oss som observatörer att få en överblick av situationen. Fokus låg på läraren eftersom 

studien har ett lärarperspektiv och det är främst läraren som har observerats. För att få en bild 

av hur vägledd läsning praktiskt går till gjordes ett schema med vissa bestämda punkter att 

utgå ifrån (se bilaga 3). Schemat formulerades så att det utgjordes av frågor om vad lärare och 

elever gjorde under den vägledda läsningen. Johansson och Svedner (2006) bekräftar det som 

ett lämpligt tillvägagångssätt och anser att ett observationsschema, förberett i förväg, utgör 

grunden för en meningsfull analys. Syftet med punkten ”Vad gör eleverna” i 

observationsschemat var att fånga hur eleverna reagerade i samtalet med läraren under den 

vägledda läsningen. Vid observationen befann vi oss båda i klassrummet och utgick från 

samma observationsschema. Vid samtliga tillfällen observerades vägledd läsning, som pågick 

i 20-30 minuter, med en lärare och en mindre grupp elever. Under observationen deltog vi inte 

i själva läsningsaktiviteten utan befann oss vid sidan av. I möjligaste mån antecknades allt 

som hände. Denna form kallar Johansson och Svedner (2006) för löpande observation. 

Birgitta Kullberg (2004) understryker vikten av att protokollet endast består av anteckningar 

av vad observatören verkligen ser. Detta har följts på så sätt att personliga känslor och tankar 

har utelämnats från protokollet.  

 

5.4 Bearbetning 
Materialet från intervjuerna bearbetades och skrevs ut i textform. Efter transkriberingen 

placerades svaren under tillhörande intervjufråga. Upplägget av analysmaterialet blev då en 
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sammanställning av samtliga lärares svar på samma intervjufråga. Vidare transkriberades 

observationerna och placerades på samma sätt: anteckningarna från den vägledda läsningen 

hos varje lärare placerades under punkterna i observationsschemat, vilket gav en överblick 

och underlättade analysen av eventuella likheter och skillnader. Förfarandet leder enligt 

Kullberg (2004) till att enklare kunna jämföra och analysera de olika svaren då man har de 

under samma rubrik. Vidare analyserades materialet och fick karaktären ”forksningsfråga-

svar-form” som innebar en sammanställning av lärarnas intervjusvar. För att ytterligare få ett 

djup i analysen formades centrala nyckelord av lärarnas svar. Nyckelorden gjorde det möjligt 

att på ett strukturerat sätt visa vad lärarna hade gemensamt i sina åsikter och erfarenheter samt 

vad som skiljde dem åt. De nyckelord som är centrala i vårt material är bland annat; språk, 

skönlitterär text och förutsättningar. Dessa framträdande ledord har använts som sorterande 

rubriker i analysavsnittet. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
I metoden har Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning följts. I det grundläggande individskyddskravet finns följande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I 

informationskravet står bland annat följande ”Forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (s. 7). Samtyckeskravet innebär att de 

som medverkat i studien har gett sitt godkännande till deltagandet. Konfidentialitetskravet 

innebär att personuppgifter och annat identifierbart material ska vara omöjligt för 

utomstående att komma över. Nyttjandekravet innebär att uppgifter under datainsamlingen 

endast används till forskningsändamål. Principerna har bland annat följts på så sätt att 

missivet innehåller delar av problemformuleringen (se bilaga 3). Lärarna fick även ta ställning 

till om de ville delta i studien då den presenterades som frivillig. I hänsyn till 

konfidentialitetskravet kodas namn, skolor och orter. Det insamlade materialet har endast 

använts i denna studie och kommer inte att utlånas eller användas i icke-vetenskapliga syften 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

 

5.6 Metodreflektion 
Diskussionen kring validitet och reliabilitet är svår i kvalitativa studier men ändå nödvändig. 

Begreppen är starkt sammanflätade och kan vara svåra att skilja åt. I studien har vi som 
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författare noggrant beskrivit metod och material med syfte att öka genomsynligheten. 

Validiteten i denna studie består av frågor som till exempel: täcker resultaten hela det område 

vi avsåg att undersöka? Studien innefattar intervjuer med och observationer av sex lärare. 

Resultatet är baserat på det data som samlats in för att besvara frågeställningarna och är därför 

inte generaliserbart på lärare i allmänhet utan belyser tankar och åsikter som finns hos just de 

lärare som utgör urvalet (Stukát, 2005). Reliabilitet i kvalitativa studier kan delas upp i tre 

komponenter; kongruens, precision och objektivitet. Kongruens grundar sig på om allt 

material har samlats in på samma sätt genom till exempel intervjuer och observationer. 

Precision innebär att samtliga intervjuer har utgått ifrån intervjufrågorna och ordningen däri 

(Trost, 2005). I rollen som intervjupersoner har vi förhållit oss till den tredje komponenten, 

objektivitet, och i möjligaste mån varit neutrala genom att till exempel inte ge någon respons 

eller värdering i informantens svar. Vid intervjun där två lärare deltog samtidigt kan svaren ha 

påverkats av den andres närvaro. Johansson och Svedner anser att valet av informanter ökar 

tillförlitligheten om deras erfarenhetsbakgrund skiljer sig och ”/…/ökar chansen att finna de 

viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem.” (Johansson & Svedner, 2006, s.51). 

Stukát anser att ”/…/en person eller grupp kan uppföra sig annorlunda när de vet att de är 

föremål för observation/…/ (Stukat, 2005, s.50).  
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6 Resultat och analys  
Avsnittet har till syfte att belysa lärares erfarenhet av Kiwimetoden samt den praktiska 

tillämpningen i grundskolans tidigare år. De citat som förekommer i avsnittet används främst 

för att styrka och tydliggöra vår tolkning. Svaren på forskningsfrågorna återfinns kontinuerligt 

i den löpande texten, ofta under flera rubriker. Exempelvis återfinns forskningsfrågan 

gällande nackdelar med Kiwimetoden under rubrikerna 6.4 Lärarhandledningen och 6.6 

Förutsättningar. 

 

6.1 Första mötet med Kiwi  
Nedan presenteras de faktorer som varit betydelsefulla för lärarna i deras första möte med 

Kiwi, det vill säga hur de från början kom i kontakt med och började arbeta med metoden. 

Faktorerna är sorterade i tre kategorier som fått nyckelorden igenkännande, sökande och 

tillfällighet. De är resultat grundade på vår tolkning av det mest essentiella i intervjusvaren. 

Bland de intervjuade lärarna finns de som uppmärksammade Kiwimetoden av ren nyfikenhet 

men också som ett igenkännande av ett arbetssätt de arbetat med under lång tid som verksam 

lärare. Metoden var en bekräftelse på personliga tankar och utformning av det tidigare 

arbetssättet, LTG. Lärarna ser likheter mellan de två metoderna och känner igen synen på 

språket som en helhet. Dessa lärare uttryckte det som en nystart i läraryrket.  

Det var en ny pusselbit som kom till men som ändå gick i linje med hur jag 
tyckte och tänkte innan (Ann, 2008-02-06). 

 

Ett par av lärarna hade länge sökt efter material av typen enkel skönlitterär text. Nivån 

bestäms av elevernas kunskaper i det svenska språket. Tidigare hade de arbetat utifrån LTG 

men saknade texter som passade deras elever. Kiwimaterialet blev direkt angeläget då de fann 

den spännvidd i litteraturen de länge letat efter.  

Jag har tidigare jobbat med läsinlärning utifrån skönlitteratur och det var då 
svårt att hitta böcker på en låg nivå med ett bra innehåll och en bra text 
(Magdalena, 2008-02-06). 

 
Som av en ren tillfällighet kom några lärare att börja arbeta med Kiwimetoden. 

Nyutexaminerade och nyanställda kom de i kontakt med metoden på sin arbetsplats och den 

blev praktiskt taget direkt en vardag, och är det än idag. 

Jag fick ta över och köra igång fast jag inte hade någon aning om vad det riktigt 
var (Sissel, 2008-02-12). 
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att lärarna har kommit i kontakt med Kiwimetoden på 

olika sätt och av olika anledningar. Lärarnas tidigare erfarenheter av läs- och 

skrivutvecklingsmetoder kan vara bidragande faktorer till utformningen av arbetet med 

metoden. Några av lärarna berättar att de fortfarande arbetar utifrån LTG men anser att 

Kiwimetoden fördjupar och vidgar arbetssättet med läs- och skrivutveckling. I vissa fall har 

lärarna understrukit att användningen av den skönlitterära texten är det som är mest centralt 

och stimulerande för eleverna.  

 

6.2 Empiriska observationer  
Utifrån observationerna kan vi konstatera att lärare kan utforma arbetet med Kiwimetoden på 

olika sätt. Lärarna i denna studie använde sig antingen av alla delar som ingår i materialet och 

följer anvisningarna i lärarhandledningen eller endast av utvalda delar. Angående den 

vägledda läsningen har vi observerat att det praktiska genomförandet kan se olika ut. 

Gemensamt för två av lärarna, Kerstin och Kajsa, är att samtidigt som de genomförde vägledd 

läsning i ett närliggande grupprum/klassrum, arbetade de övriga eleverna självständigt utan 

lärare i klassrummet. Två andra lärare, Sissel och Magdalena, valde grupprummet för den 

vägledda läsningen och kvar i klassrummet fanns då en lärare som arbetade med de övriga 

eleverna. De två återstående lärarna, Ellinor och Ann, valde att genomföra den vägledda 

läsningen i klassrummet samtidigt som en annan lärare fanns till hands och arbetade med de 

övriga eleverna på plats. 

 

Vi introducerar här ett nytt begrepp, ”Kiwilärare”, som har sin grund i de lärarroller som 

observerats. För att, enligt oss, vara en ”Kiwilärare” ska lärarrollen bestå av olika 

komponenter som påverkar utformningen av den vägledda läsningen.  

• Läraren använder Bonnier Utbildnings Kiwimaterial: handboken Lyckas med Läsning, 

kapitel-, stor- och småböcker samt tillhörande lärarhandledningar. 

• Läraren har en speciell samtalsmetodik, ställer ”rätta” frågor utifrån Lyckas med 

Läsning och Kiwimetoden. 

De lärare som skulle kunna benämnas som ”Kiwilärare” utifrån vår tolkning av de intervjuer 

och observationer vi genomfört är: Ann, Kajsa, Kerstin och Sissel. Utmärkande för dessa är 
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bland annat följande: samtalen bygger på interaktionen som uppstår i samspelet mellan lärare 

och elever samt eleverna sinsemellan. Läraren styr och leder samtalet framåt genom att ställa 

frågor som relaterar till texten och bilderna. Enligt flera av lärarna är det bland annat 

elevernas språkliga förmåga som gör det möjligt för dem att delta i samtalet och utveckla sina 

tankar i reflektioner. Typiska frågor som lärarna ställde var: vad är titeln? Vem har skrivit 

texten? Vem har gjort bilderna? Vad tror ni den handlar om? Hur känner huvudpersonen sig? 

Vad tror du han/hon tänkte då? Lärarens kontinuerliga uppmuntran för ständigt eleverna 

framåt. 

Vad tänker ni när ni läser? Intressanta tankar! Ta med allt det här när ni läser 
(Ann, 2008-02-06). 

 

Ellinor och Magdalena har en speciell lärarroll vilken främst utgörs av att vara en förebild och 

modell för elever med mycket svaga språkkunskaper i svenska. Det primära målet är att 

eleverna ska utveckla sina kunskaper i det svenska språket genom att till exempel uttrycka sig, 

utöka sitt ordförråd, bilda meningar och skapa begreppsförståelse. På grund av detta väljer 

Ellinor och Magdalena att endast använda läsmodellen vägledd läsning. Magdalena anser att 

eleverna behöver konkret material, leksaker, för att kunna samtala om innehållet i en text. 

Eleverna bildar fåordiga meningar och kan använda leksakerna som stöd för att visa vad de 

menar. De böcker som används är de som lärarna anser vara på rätt språknivå för eleverna. 

Ellinor å andra sidan strävar efter att ha ett ”vanligt” kiwisamtal men på en nivå som utgår 

från elevernas språkkunskaper. Utifrån vetskapen om varje elevs potential till lärande kan 

lärarna utmana och försätta dem i en lärandesituation:  

Ellinor säger: Bzzz…vad är det som kommer och sticks här?  
En elev svarar:  Jag vet! Det blir en cirkel. Röd  
Ellinor fortsätter: Vad duktig du är Belart! En mygga  
Eleven härmar: M…mygg (2008-02-07). 

 

Sammantaget visar de empiriska observationerna att lärarna kan utforma arbetet med 

Kiwimetoden på olika sätt. I lärarnas fortbildning ingick att ta del av olika handböcker som 

exempelvis Lyckas med Läsning och Kiwimetoden. Under intervjuerna nämner ingen av 

lärarna Whole Language som en del av fortbildningen. Flera av lärarna arbetar med 

Kiwimaterialet fullt ut och kan kallas för ”Kiwilärare” medan ett par av lärarna har införlivat 

vissa delar av Kiwimetoden, exempelvis den vägledda läsningen, i sitt arbetssätt motiverat av 

kännedomen om elevgruppens speciella behov. 
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6.3 Skönlitterär text 
Flera av lärarna anser att de skönlitterära texterna som ingår i materialet är en stor tillgång. 

Mångfald av genrer och skönlitterär text gör det möjligt att individualisera - hitta rätt nivå till 

varje elev. Läraren kan då skapa en lärandesituation som eleverna finner meningsfull. Ann 

talar utifrån erfarenhet när hon säger: 

Individualisering kräver ett bra material och det har du i Kiwi! (2008-02-06). 

I materialet ingår ett stort antal små- och kapitelböcker som återfinns i varierande mängd på 

skolorna vi besökt. Några enstaka direktöversatta titlar från Nya Zeeland anses av flera lärare 

ligga för långt ifrån den kultur och miljö svenska skolbarn lever i. Det har resulterat i att 

titlarna överhuvudtaget inte har använts.  

Man får tänka sig, vad rör sig i en 7-9 årings hjärna? Vilken värld är de i? 
Vilken intressesfär finns? Men vi måste också gå utanför det för vi kan inte bara 
hålla oss inom den sfären för då snappar de aldrig upp någonting. Vi måste 
förhålla oss ett steg längre (Magdalena, 2008-02-06). 

Magdalenas tillvägagångssätt kan liknas med Vygotskijs proximala utvecklingszon då hon 

betonar vikten av meningsfullhet samtidigt som hon strävar efter att utmana eleverna genom 

att förhålla sig ett steg längre.  

 

Ellinor, läraren i förberedelseklassen, använder småböckernas text som en modell för eleverna 

att lära sig skriva korta meningar med stor bokstav och punkt. Hon anser att eleverna befinner 

sig i en speciell situation då de inte har svenska ord att uttrycka sig med. Bekräftelse är 

absolut nödvändigt då det ökar deras självförtroende samtidigt som de blir medvetna om att 

de lär sig och utvecklas, uttrycker Ellinor. Eleverna själva tar läxorna på fullaste allvar och tar 

ansvar för sitt eget lärande: 

De går hem och tränar jättemycket och så kommer de nästa dag och man märker 
så mycket de har tränat! Då har de ofta inte någon hemma som kan hjälpa dem, 
mamma och pappa kan ännu mindre svenska (Ellinor, 2008-02-06). 

Ellinor använder även det pedagogiska datorprogrammet, Kiwi-interaktiv, som ett 

komplement till den övriga undervisningen: 

Med Kiwi är det så bra att det finns CD-ROM så de kan sitta och lyssna. Där 
sitter de varje dag och lyssnar på flera böcker, även om dem de haft tidigare, 
bara för att höra svenska. Samtidigt följer de med i boken och gör uppgifterna 
som finns på datorn (Ellinor, 2008-02-06). 
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De skönlitterära texterna främjar individualisering genom att eleverna läser texter som är på 

rätt nivå. Variationen av genrer gör det möjligt för varje elev att bli nyfiken och intresserad av 

att läsa. En nackdel med materialet som några av lärarna har lyft fram är att några av de 

direktöversatta titlarna från Nya Zeeland är oanvändbara och därför står orörda i hyllorna. 

 
6.4 Lärarhandledningen  
Lärarhandledningen hör till Kiwimetodens material och beskriver den praktiska 

användningen, exempelvis vilka frågor man som lärare kan ställa vid ett kiwisamtal. Den 

innehåller även kopieringsunderlag i form av skrivuppgifter som eleverna kan arbeta med 

efter att ha läst en bok. Vi har noterat att lärarhandledningen används, men i olika 

utsträckning. Enligt de flesta av lärarna utgör handledningen ett stort stöd i fråga om 

samtalsmetodik. Utifrån den får läraren en möjlighet att ställa frågor som leder till att ett nära 

samspel utvecklas där alla elever blir sedda och bekräftade. Sissel berättar: 

Det är guldstunder de stunder man har med barnen. Man har boken som 
utgångspunkt för att sedan komma in på alla möjliga saker (2008-02-12). 

Kajsa anser att lärarhandledningen fokuserar till största delen på läsning. Det kan medföra att 

skrivandet blir lidande. Vidare menar hon att läraren ska ta vara på skrivuppgifterna till varje 

titel som återfinns i lärarhandledningen.  

De är väl mer eller mindre bra så det får man ta ställning till när man ska välja 
vilka man ska använda. Annars kan man alltid använda delar av den (Kajsa, 
2008-02-06). 

 

Av lärarnas samlade erfarenhet är lärarhandledningen följaktligen viktig. En lärare lyfter 

fram en nackdel med materialet, nämligen att det fokuserar mest på läsning. Lärare har också 

ett ansvar gällande elevernas skrivande, som en parallell med läsningen, och måste således 

lägga vikt även vid det i sin undervisning. 

 

6.5 Språkets betydelse 
Lärarna anser utan tvekan att de når alla elever oavsett deras modersmål och etniska och 

kulturella bakgrund. Med hjälp av den nivågruppering som finns i materialet är det lättare att 

anpassa läsningen efter elevernas behov, menar lärarna. Klasser har ofta en stor spridning av 

elevernas läsutvecklingsnivå. Orsaker till detta är enligt några av lärarna elevernas varierande 

mognad, intresse och språkkunskaper. Med språkkunskaper menas elevernas färdighet i något 
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språk. Ellinor talar utifrån erfarenhet när hon berättar att en elev som har språkkunskaper i sitt 

modersmål lättare kan tillägna sig ett nytt språk. Därmed ligger denne högre i sin 

läsutveckling än elever som har svaga språkkunskaper i sitt modersmål. Ann beskriver utifrån 

egen erfarenhet: 

Det här är verkligen en metod som har direkt svenska2-baserat arbetssätt. Man 
kommer till ord och ordförståelse i naturliga sammanhang. När man ska jobba 
med begrepp och ordförståelse måste det ske i ett sammanhang och det gör det 
direkt när man sitter och samtalar och tittar på bilder. Man startar i deras värld, i 
deras erfarenhet. Man bygger hela tiden på deras språkkunskaper. Det är då 
kunskap befästs, i naturliga sammanhang (2008-02-06). 

 

Det är slående och positivt att samtliga lärare i denna studie anser att de, med Kiwimetoden, 

når alla sina elever oavsett deras modersmål och språkutvecklingsnivå. En anledning till detta 

kan vara att metodens mest centrala del är språk och kommunikation i samspel. Elever med 

svaga språkkunskaper har ett stort behov av att kommunicera för att utveckla sitt språk. 

Utifrån individualiseringen tillåter materialet att varje elev kan bli nådd på rätt sätt och på rätt 

nivå. 

 

6.6 Förutsättningar  
Baserat på lärarnas samlade erfarenhet av att introducera Kiwimetoden kan vi konstatera att 

vissa förutsättningar krävs. Lärarna anser att det krävs tid, organisation och personal. Att sätta 

sig in i materialet och arbetsgången tar tid, liksom att genomföra organisatoriska förändringar. 

Under vägledd läsning är målet att alla elever ska bli självständiga läsare. För att uppnå detta 

behövs träning, och träning tar tid. Kerstin berättar: 

Det gäller att man lägger ned mycket jobb. De lärare som inte vill jobba sina 45 
timmar i veckan börjar inte med det här. Själv har jag jobbat mer än fulltid då 
jag lagt ned mycket jobb hemma. Det tar tid att sätta sig in i arbetssättet (2008-
02-11). 

Då läraren har vägledd läsning ägnar hon all tid åt en grupp i taget. Detta medför att de andra 

grupperna står utan handledning, vilket Sissel kommenterar: 

Nu har jag fördelen av att ha en fritidspedagog och då tar ju hon hand om 
klassen som har andra övningar till det här, medan jag läser med gruppen. Jag 
anser att det behövs minst två lärare under lässtunderna (2008-02-12). 

 

Grundat på lärarnas erfarenhet är tid en central aspekt i läraryrket och inte något som finns i 

överflöd. Att sätta sig in i ett nytt arbetssätt med ett nytt material tar tid för läraren. För att 
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läraren ska kunna få den tiden krävs att det finns en organisation på arbetsplatsen som 

möjliggör och tillåter detta. Något som kan underlätta eventuella tid- och 

organisationssvårigheter är till exempel två samverkande lärare. En åsikt som framkom är att 

det är en fördel att vara minst två lärare under den vägledda läsningen. 

 

6.7 Måluppfyllelse 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. 

I kursplanen för ämnet svenska kan man utläsa att ett viktigt mål är att gynna elevernas läs- 

och skrivutveckling såväl i skolan som i fortsatt liv och verksamhet (Skolverket, 2000). I 

Lpo94 under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag står följande, angående en likvärdig 

utbildning:   

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994). 

Ovanstående citat skulle kunna vara en beskrivning av Kiwimetoden då den är anpassningsbar 

för ett utvecklat arbete med individualisering. Eftersom grunden i samtalsmetodiken liknar 

Vygotskijs teorier om meningsfullt lärande befinner sig eleverna i en proximal utvecklingszon 

där deras fortsatta lärande och kunskapsutveckling främjas. Lärarens mål är bland annat att 

leda eleven till ökad självinsikt och självkännedom. Genom den nära kontakt som uppstår i 

samtalen, då eleven reflekterar utifrån sin förkunskap, bakgrund och erfarenhet, lotsar läraren 

eleven vidare. I Lpo94 under rubriken Mål att uppnå i grundskolan står följande:  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola/…/behärskar 
det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar 
i tal och skrift (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna, 1994). 

Lärarna är eniga om att arbetet med Kiwimetoden underlättar för eleverna att uppnå målen i 

Lpo94. De upplever att de föregår med gott exempel och eleverna får en färdig modell att 

tillägna sig. Eleverna skriver, läser och samtalar om ämnen de är intresserade av. I samspelet 

uppstår en nära kontakt mellan lärare och elev som gör det möjligt för läraren att lära känna 

sina elever på ett personligt plan. Eleverna blir bekräftade och utvecklas av samspelet. En 

positiv arbetsmiljö uppstår som enligt lärarna påverkar elevernas attityder. Lärare har 

styrdokument som måste följas och eleverna ska nå målen i dessa. För att eleverna ska uppnå 

målen krävs ett arbetssätt som medvetet främjar elevernas lärande och utveckling. 
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Kiwimetoden är, enligt lärarna i denna studie, ett utmärkt arbetssätt för att målen ska 

uppfyllas. Nedan berättar varje lärare om sin erfarenhet av att arbeta med Kiwimetoden; 

Jag modellar, jag ställer frågor och de lär sig av mig. Alla kommer till tals, alla 
får prata, man lär dem diskutera och ifrågasätta saker (Kerstin, 2008-02-11). 

Ingen försvinner och du har full koll var de ligger i sin läsutveckling. Du som 
lärare kan fånga upp elever som är svaga inom vissa områden och hjälpa dem 
vidare (Kajsa, 2008-02-06). 

Du får in läsningen, det talade språket och så skriver eleverna något kring det 
också (Magdalena, 2008-02-06). 

Det finns något i det här materialet som bara fångar dem. De upplever hela tiden 
att de kan läsa, för att i början kan de ju texten utantill (Sissel, 2008-02-12). 

Eleverna i förberedelseklassen är så rädda att det ska bli fel, de tror att jag vill 
att de ska säga rätt från början. När man inte har ord så blir det inte rätt direkt 
och då väljer eleverna att vara tysta. Därför är det viktigt att man får dem att 
känna att de kan (Ellinor, 2008-02-06). 

Målet i läroplanen om att behärska det svenska språket är precis det som 
arbetssättet bygger på från början. Det hittar man när man väljer att jobba med 
Kiwi. Jag tycker att nå målen underlättas verkligen av att jobba på det här sättet 
(Ann, 2008-02-06). 

Om du vill att dina elever ska bli goda läsare och få ett läsintresse och bli 
nyfiken på böcker, då finns inget annat än detta! Du gör det som står i 
läroplanen: du väcker barns nyfikenhet och lust att lära (Kerstin, 2008-02-11). 

 

Sammantaget visar lärarnas erfarenhet att Kiwimetoden ger möjlighet att tillgodose flera 

viktiga behov hos eleverna. Kiwimetoden kan sammanfattas i följande punkter;  

• inbjuder till ett flexibelt arbetssätt som lämpar sig bra för individualisering 

• uppmuntrar till delaktighet och reflektion, enskilt och i grupp 

• stimulerar till fortsatt läsning och kunskapssökande 

• främjar utvecklande av egenansvar för lärande och utveckling 

 

28 
 



7 Sammanfattande analys 
I avsnittet diskuteras syftet i relation till litteratur och resultat. Den sammanfattande analysen 

utgörs av svaren på forskningsfrågorna och dessa relateras även till den tidigare forskningen. 

Syftet i denna studie är att undersöka Kiwimetoden ur ett lärarperspektiv. Frågeställningarnas 

svar synliggör sambandet mellan metodens teori och praktik. Det centrala i Vygotskijs teori är 

detsamma som i Kiwimetodens, det vill säga språk och interaktion. Vi kan se att 

Kiwimetoden har preciserat vissa delar i Whole Language. Läraren läser för dem = 

högläsning, läraren läser med dem = vägledd läsning och gemensam läsning samt då eleverna 

läser själva = självständig läsning. Vi ser tydligt likheterna med LTG vilket även är något 

som flera av lärarna uttrycker. Arbetssätten påminner om varandra då de båda grundar sig på 

meningsfullhet och sammanhang för eleverna. Båda metoderna är även helordsmetoder som 

går från ”helheten till delarna”. Vidare har lärarens roll stor betydelse för elevernas utveckling 

och lärande. Läraren är en förebild som demonstrerar och förmedlar kunskap som eleverna 

senare gör till sin egen. Utifrån det empiriska materialet har vi blivit uppmärksamma på hur 

viktigt det är att läraren är en förebild för eleverna genom exempelvis att ställa ”rätt” typ av 

frågor för att leda samtalen framåt. Det är som Korczak säger: genom respekt och tilltro till 

barns förmåga delger den vuxne barnet sina erfarenheter och lotsar det vidare. Läraren är 

viktig!  

 

Utifrån examensarbeten skrivna om Kiwimetoden är den sammanfattande bilden övervägande 

positiv. Brönner och Wallgrens (2007) resultat ligger i linje med den litteratur som finns 

skriven om Kiwimetoden, nämligen att det är ett läromedel med fokus på elevernas språkliga 

medvetenhet. Fokus lagd på språklig medvetenhet är även något som vi funnit i arbetet med 

denna uppsats. Vi håller med Larsson och Rahunen (2007) som anser att Kiwimetoden är en 

användbar metod för elever med svenska som andraspråk. Detta överensstämmer med vårt 

empiriska material bestående av intervjuer och observationer. 

 

De fördelar som lärarna i denna studie uttrycker i sitt arbete med Kiwimetoden går i linje med 

de fördelar elever uppges ha fått av programmet Reading for Life, vars vision är att lärare ska 

få stöd i att individualisera, bygga upp elevers självkänsla och läsförmåga samt att elever ska 

vara omgivna av vuxna förebilder (Reading for Life, 2008-03-18). 
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Grundat på studiens resultat konstaterar vi att lärarna följer anvisningarna i 

lärarhandledningen om hur materialet ska användas. Lärarnas personliga intressen, 

erfarenheter och syn på lärande och kunskap har påverkat utformningen av undervisningen. 

Några av lärarna berättar utifrån lång erfarenhet av olika metoder och arbetssätt att det är 

viktigt att göra en metod till ”sin egen”. Grunden till detta är att varaktigheten av arbetet med 

metoden ska bli optimal. Några av lärarna är dock kritiska till att Kiwimetoden mest fokuserar 

på läsning. Skrivandet kan då bli lidande och några av lärarna kompletterar därför med 

traditionella skrivuppgifter utöver Kiwi. 

 

Samtliga lärare har tagit del av Lyckas med läsning (2001) vilket framkommit vid både 

intervjuer och observationer. Utifrån studiens empiriska material noterades att graden av 

lärarens stöd har varierat beroende på elevernas läsutvecklingsnivå. I Lyckas med läsning 

uppges det att läraren ska vara ständigt närvarande då eleverna läser. Lärarens stöd kan dock 

variera beroende på svårighetsgrad av text, men läraren ska alltid finnas till hands. Här skiljer 

sig våra iakttagelser från de anvisningar Lyckas med Läsning ger. Vid ett tillfälle av vägledd 

läsning satt läraren med en mindre grupp elever i ett grupprum, medan de övriga eleverna 

arbetade självständigt utan lärare i klassrummet. Då två andra lärare genomförde vägledd 

läsning i ett grupprum, var skillnaden att det fanns en annan pedagog kvar i klassrummet med 

de övriga eleverna. Denna utformning av att två lärare är närvarande vid vägledd läsning var 

för oss okänd utifrån litteraturen. En åsikt som framkom är att två samverkande lärare 

underlättar utformandet av arbetet. Vi ställer oss frågande till varför detta inte nämns i 

litteraturen? Då Lyckas med Läsning är en översättning av den nyzeeländska handboken 

Reading for Life kan vi spekulera i om den pedagogiska utformningen skiljer sig från den 

svenska i fråga om personaltäthet. Kan en nyzeeländsk lärare verkligen finnas till hands för 40 

elever samtidigt som denne handleder en läsgrupp som ska ha lärarens totala uppmärksamhet? 

I den genomsnittliga svenska skolan anser vi att det är det osannolikt att detta fullt ut går att 

genomföra på ett pedagogiskt sätt. Men Nya Zeelands skola anses inte utan anledning som 

”pedagogikens Mecka” och intresserar ”skolfolk” världen över (Nya sätt att leda, tänka och 

lära, 2000). 
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8 Slutsats och diskussion 
För att tydliggöra Kiwimetodens uppbyggnad och beståndsdelar startas avsnittet med en 

didaktisk jämförelse mellan Kiwimetoden och frukten kiwi. Anledningen till detta är att både 

kiwifrukten och Kiwimetoden odlas i Nya Zeeland och är uppkallade efter nationalsymbolen, 

fågeln kivi.  

 

Frukten kiwi är rik på C-vitamin, har lång hållbarhet och kan användas i många sammanhang. 

Under det något strävhåriga skalet finns ett grönt, saftigt fruktkött med många små, svarta 

kärnor. Kiwi har en god syrlig smak som blir sötare ju mognare frukten är. ”Kiwiätare” får 

vissa fördelar som till exempel mer motståndskraft och stärkt immunförsvar 

(Nationalencyklopedin, 2008).  

 

Kiwimetoden har även den ett skal som vi blivande lärare måste ta oss igenom. Skalet kan 

symboliskt bestå av organisatoriska förändringar, tid och engagemang. Utan dessa faktorer 

kan utformningen av arbetet med Kiwimetoden bli problematisk. Alla faktorer krävs och utan 

dessa anser vi att det blir i det närmaste omöjligt att genomföra ett pedagogiskt arbete med 

materialet. När vi lärt oss hantera faktorerna väntar den saftiga belöningen. Den kan ta formen 

av ett nära samspel, möjligheten att individualisera samt glädjen att arbeta med självständiga 

elever som når målen i läroplanen. ”Kiwiätarnas” behållning består i interaktionen mellan 

lärare och elever samt eleverna sinsemellan. När eleverna arbetar med Kiwimetoden blir de 

enligt lärarna i vår studie, och lärarna som skrivs om i Kiwinytt, sedda, bekräftade och får ett 

ökat självförtroende. Vi som lärarstudenter och författare till denna uppsats har fått 

övervägande positiva intryck av Kiwimetoden. I arbetet med denna uppsats har vi mött lärare 

på olika sätt. Dels genom litteratur skriven av lärare och dels genom att vi tagit del av 

Kiwinytt, där några lärare berättar om sina erfarenheter och sist men inte minst de personliga 

möten som ägt rum. Alla lärares samlade erfarenhet betonar att det är till elevernas fördel att 

arbeta med metoden.  

 

När man som pedagog möter en ”ny” metod vill man tydligt se dess teoretiska grund. 

Framställningen av metoden ökar då förståelsen och därmed acceptansen av det ”nya” 

arbetssättet. Vi ställer oss kritiska till det faktum att den litteratur vi tagit del av som på något 

sätt berör det arbetssätt som idag kallas bl.a. Kiwimetoden, inte nämner Whole Language. I 
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arbetet med denna uppsats har vi i det närmaste fått leta efter en teoretisk anknytning till 

Kiwimetoden. Eftersom Kiwimetoden är en del av Nya Zeelandsmetoden vilken är influerad 

av Whole Language och utgör vidare den totala grundsynen för arbetssättet i den 

nyzeeländska skolan ställer vi oss frågande till om lärarna har fått denna information av deras 

respektive informationskällor? Detta på grund av att ingen av lärarna nämner detta under 

intervjuerna. Kan det även vara så att saknaden av en teoretisk koppling, som i det här fallet är 

Whole Language, har påverkat Kiwimetodens (ringa) utbredning och kännedom i den svenska 

skolan?  

 

Metoden är enligt de lärare vi intervjuat användbar för elever med svenska som andraspråk 

eftersom det mest centrala i metoden utgörs av kommunikation och samspel. Vår studie visar 

även att Kiwimetodens arbetssätt och/eller material kan användas som ett komplement till en 

annan metod, exempelvis LTG. LTG ger eleverna möjlighet att upptäcka sambandet mellan 

det talade och skrivna språket vilket är något som vi delvis har saknat i Kiwimetoden. Elever 

med svenska som andraspråk, anser vi, behöver upptäcka och förstå detta samband. Det är av 

betydelse för deras vidare utveckling av ett språk. 

 

8.1 Fortsatt forskning  
Resultatet i denna studie visar att Kiwimetoden mycket väl kan fungera som komplement för 

elever i en förberedelseklass. Eftersom metoden bland annat bygger på att lära sig ord utifrån 

bilder skulle det även vara intressant att studera om metoden är tillämpbar inte endast på barn, 

utan även på vuxna med svenska som andraspråk. En ytterligare frågeställning som studien 

gett upphov till är nyfikenheten om hur det gått i Nya Zeeland. Nu har det snart gått 20 år 

sedan genomförandet av Nya Zeelands skolreform. Vad har reformen gett för resultat i fråga 

om elevernas måluppfyllelse? Hur ser statistiken över elevernas betyg ut från år 1990 och 

fram till idag? Når alla elever målen i den nya läroplanen? Vilka skillnader ser de lärare som 

varit verksamma både innan och efter förändringen av skolsystemet i Nya Zeeland? 
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9 Slutord 
I början av arbetet med uppsatsen besöktes ett bibliotek där boken Kiwimetoden skulle lånas. I 

och med detta ägde ett samtal med bibliotekarien rum. Hon frågade: ”Tål du kiwi? För det är 

det ju inte alla som gör…” Detta fick oss att inse att metoden inte är allmänt känd. Nya 

Zeeland är en förebild när det gäller att förändra ett helt skolsystem och Sverige har mycket 

att lära, anser vi. Vi uppmanar till att förändra skolan och ge lärarna en tydligare och mer 

professionell roll. Därmed öppnas vägen för att en av de viktigaste principerna enligt den 

svenska skollagen uppfylls: en likvärdig utbildning oavsett etnicitet eller var i landet man bor.  

 

Förändring är dock aldrig enkel. Under ett av våra besök möttes vi av en lärare som starkt 

ifrågasatte vårt intresse för Kiwimetoden. Hon klargjorde på ett drastiskt sätt att hennes val av 

läromedel var minst lika bra, om inte bättre. Om lärarens inställning hade varit mer öppen 

hade mötet istället kunnat utmynna i en konstruktiv och ömsesidigt givande diskussion om 

Kiwimetoden. Ovanstående inställning bekräftas av Sjöstedts (2005) C-uppsats som visar att 

det finns lärare som helst undviker att komma i kontakt med metoden. Kanske är det dessa 

lärare och likasinnade som borde läsa denna uppsats för att vidga sina vyer? 

 

Vilka är det som främst borde uppmärksamma Kiwimetoden? Jo, de lärare som arbetar med 

elever som har svenska som andraspråk. Kanske är det just dessa elever som behöver metoden 

och dess material mest. Men vi stannar inte där; vår vision är att Sveriges skola ska bli det nya 

Nya Zeeland där antalet elever med lässvårigheter ligger under 1 %. Kanske är Kiwimetoden 

vägen dit? 
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      Bilaga 1 

Missiv  
Till rektor på xxx-skolan 
Hej! Vi är två studenter på Lärarprogrammet i Norrköping som just har börjat skriva ett 

examensarbete. Syftet med uppsatsen är att belysa motiven bakom och arbetet med 

Kiwimetoden inom läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare år, 1-3, ur ett 

lärarperspektiv. Till studien har vi tänkt intervjua och observera lärare som arbetar mer eller 

mindre fullt ut med Kiwi.  

Vi undrar om det finns någon lärare på er skola som arbetar med Kiwimetoden? Om det 

skulle vara så vill vi gärna komma i kontakt med vederbörande. Skulle ni kunna hjälpa oss 

med detta? 

 

Information om intervju och observation 
Intervjun kommer att genomföras enskilt och vi kommer använda bandspelare för 

ljudupptagning. Frågorna kommer att behandla hur lärare började arbeta med Kiwimetoden 

samt deras åsikter och erfarenheter av den.  

Observationen kommer att äga rum vid ett undervisningstillfälle då de på något sätt använder 

sig av Kiwi. Observationen kommer att genomföras med penna och papper.  

 

Har ni frågor, tveka inte att kontakta någon av oss på 

Camilla: namn@mailadress, 070X –  XX XX XX 

Beatrice: namn@mailadress, 070X –  XX XX XX 

 

Med förhoppning om ett fortsatt samarbete! 

 

Hälsningar Camilla Sjödin Mankiewicz och Beatrice Karlström 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor 
• Vad inspirerade dig att välja Kiwi som arbetssätt?  

· Har du tidigare använt ett annat arbetssätt gällande just läs- och skrivutveckling?  

· Om så är fallet hur skiljer sig elevernas utveckling inom läs- och skriv? 

• På vilket sätt har du ”läst in” dig på metoden?  

· (Ev. följfråga vilket/vilka material har du tagit del av?) 

• Hur har du utformat ditt arbetssätt, jobbar du olika beroende på vilken klass du har?  

· Dvs. har klassens sammansättning på något/några sätt påverkat ditt val? 

·  Om så, på vilket sätt? 

• Inom vilka pedagogiska områden använder du Kiwimetoden mer än inom läs- och 

skriv?  

· Kan du berätta hur en lektion går till?  

• Kan du beskriva några nackdelar med metoden?  

· (Ev.följdfrågor: i det vardagliga arbetet, för eleven, för dig som lärare?) 

• Anser du att du når alla barn med Kiwimetoden?  

· Hur långt upp i grundskolan tycker du att man kan hålla fast vid det? 

• Hur skulle du övertyga mig, som snart färdig lärare, att börja arbeta med 

Kiwimetoden, om det var för mig okänt, baserat på dina egna erfarenheter?  

• Hur anser du att Kiwimetoden ger dina elever möjlighet att nå följande mål i 

läroplanen?  ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola (…) 

behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift.”  

 



      Bilaga 3 

Observationsschema 
• Hur ser det ut när läraren genomför vägledd läsning utifrån Kiwimetoden? 

• Vad gör läraren?  

• Vad gör eleverna? 

• Vilka hjälpmedel används? 

 

 


