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Syftet med detta arbete är tvåfaldigt. För det första undersöker vi andraspråksinlärningen av 

svenska hos elever med annat modersmål än svenska. För det andra undersöker vi om 

Kiwimetoden är en passande läsinlärningsmetod för dessa elever med annat modersmål än 

svenska. I vår framställning av Kiwimetoden ligger fokus på läsning, och vi går därför inte in 

på skrivandet. De metoder vi använt för att komma fram till vårt resultat är litteraturstudier, 
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personliga semistrukturerade intervjuer och observation. Vårt resultat visar för det första att 

andraspråksinlärning är en mycket komplicerad process och många är de som har åsikter om 

hur en ultimat andraspråksinlärning bör gå till. Dock framgår tydligt i den litteratur vi tagit del 

av att det är att föredra att låta elever med annat modersmål än svenska lär sig läsa på sitt 

modersmål först innan de lär sig läsa på svenska. Detta styrks även i en av våra genomförda 

intervjuer. Däremot visar vårt resultat att så sällan tycks vara fallet i svenska skolor. I stället 

får alla elever lära sig läsa på svenska först, oberoende av hur deras kunskaper i det svenska 

språket ser ut. För det andra visar vårt resultat att Kiwimetoden har många fördelar för elever 

med annat modersmål än svenska. Framför allt framhålls av såväl litteratur som intervjuer det 

positiva i att man inom Kiwimetoden arbetar mycket med bilder och förförståelse. Även det 

faktum att allt handlar om språk i Kiwimetoden och att elever och lärare samtalar och sätter 

ord på allt framställs som en stor fördel för dessa elever. Vår slutsats är således att 

andraspråksinlärning är mycket komplex och att det handlar om att som pedagog se till varje 

individs styrkor och förmågor. Vi anser att Kiwimetoden gör just detta, synliggör var varje 

enskild elev befinner sig i sin inlärning, vad han eller hon behöver utveckla och vilka styrkor 

eleven har till sitt förfogande för att åstadkomma utveckling. Vi har även dragit slutsatsen att 

Kiwimetoden är mycket passande för elever med annat modersmål än svenska tack vare att 

man arbetar med elevernas förförståelse, använder sig av bilder i arbetet och verbaliserar 

precis allt. Alla ord blir hörda och språket är dominerande i klassrummet. 

___________________________________________________________________________ 
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Andraspråksinlärning, Kiwimetoden, Läsinlärning, Modersmål 
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1 Inledning 

Skolan är en mötesplats för såväl elever och vuxna. I mötet uppstår kommunikation, där vi 

som individer eller representanter för en hel kultur får möjlighet att ge uttryck för våra tankar 

och åsikter och vi får också möjlighet till eget ställningstagande när vi lyssnar till andras 

åsikter. Att lyssna när någon läser högt innebär att både lyssna och tolka vad den andra säger 

genom sin text. Enligt LPO 94 (Lärarens handbok, 2005: 15) ska varje elev efter avslutad 

grundskola behärska det svenska språket och även kunna läsa och lyssna aktivt och uttrycka 

sina idéer och tankar såväl i tal som i skrift. Vidare kan man läsa att (Lärarens handbok, 

2005: 11) språk, lärande och identitetsutveckling är tätt sammankopplade med varandra. 

Genom att erbjuda möjligheter att samtala, läsa och skriva ska eleven få möjlighet att utveckla 

sin kommunikationsförmåga och därmed få tilltro till sin egen språkliga förmåga. I dagens 

mångkulturella samhälle, ställs allt högre krav på läraren. Till exempel krävs att lärare ska 

kunna individualisera sin undervisning för att passa elevernas skilda förutsättningar och sätt 

att lära. För att kunna individanpassa undervisningen krävs att läraren är väl insatt i såväl det 

enskilda barnet som dess kultur.  

Vi kom i kontakt med Kiwimetoden under en föreläsning i vår lärarutbildning. Metoden 

var sen tidigare okänd för oss båda och föreläsningen väckte vårt intresse då vi båda var på 

det klara med att vi ville arbeta med språk och litteratur i vår undervisning. När vi sedan 

under vår verksamhetsförlagda utbildning fick upp ögonen för de svårigheter många elever 

med annat modersmål än svenska möter vid läsinlärning blev vi intresserade av att få mer 

kunskap om hur undervisningen kan formas för att underlätta läsinlärningen för dessa barn.  

 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är för det första att undersöka andraspråksutvecklingen hos elever 

med annat modersmål än svenska. För det andra är vårt syfte att undersöka om Kiwimetoden 

är en passande läsinlärningsmetod för barn med annat modersmål än svenska. De frågor vi 

ställer för att uppnå syftet med vårt arbete är följande: 

Hur ser andraspråksutvecklingen ut för elever med annat modersmål än svenska? 

Är Kiwimetoden passande för elever med annat modersmål än svenska? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Arbetet är uppdelat i en teoridel, en metoddel, en analysdel samt en sammanfattande 

diskussionsdel. I teoridelen, kapitel 2, redogörs för de litteratur- och forskningsstudier vi 

gjort. I metoddelen, som utgör kapitel 3, beskrivs vilka metoder vi valt och vi motiverar även 

vårt val. I kapitel 4-5, som är analysdelen, redogörs för de intervjuer och observationer som 

utförts och den litteratur och forskning som studerats. Avslutningsvis diskuteras resultatet av 

vårt arbete i kapitel 6 och vi ger förslag på framtida forskningsfrågor.  

 

1.3 Begreppsförklaringar 

I vårt arbete används ett antal specifika begrepp vars förståelse för läsaren är av betydelse då 

vi redogör för arbetet. Nedan följer förklaringar av dessa begrepp: 

 

Bokup-test: Ett språkprov som används för att inventera elevers språkstatus som ger objektiva 

resultat som är jämförbara (www.bokup.se).  

 

Learning Styles: Då man arbetar med Learning Styles innebär det att man som lärare har 

elevernas olika inlärningsstilar som utgångspunkt i undervisningen (www.lenabostrom.se).   

 

LTG-metoden: LTG står för Läsning på Talets Grund och är en läsinlärningsmetod som utgår 

från elevens eget talade språk. Elevens förmåga att läsa är beroende av förmågan att tala och 

lyssna (Göran Ejeman & Gunilla Molloy, red. 1997: 74-75).  

 

Modella: Att vara ett exempel och stå som modell för någon annan (Anne-Marie Körling, 

intervju 071116).  

 

Reading Recovery: Denna metod går ut på att ge de elever som inte kommer igång med sin 

läsning i år 1 individuell lästräning varje dag under 12-20 veckor (www.readingrecovery.org). 
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Speciallärare: En speciallärare är en lärare som undervisar elever i behov av särskilt stöd. 

Specialläraren skriver även åtgärdsprogram till de elever som så behöver 

(www.wikipedia.org).  

 

Specialpedagog: En specialpedagog arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogen fungerar som ansvarig för skolors specialpedagogiska arbete och fungerar 

även som handledare och rådgivare åt lärare (www.wikipedia.org).  

 

Arken: Arken är ett undervisningsmaterial där stavelsen lyfts fram, och där skrivningen 

föregår läsningen. Läromedlet passar både i förskoleklass och i skola. I Arkenmaterialet finns 

ett antal storböcker, småböcker och läseböcker som innehåller sagor och alfabetssånger. 

Böckerna finns i olika svårighetsgrader. De första böckerna är skrivna enbart med versaler 

och det finns även böcker där stavelsegränserna markerats med ett rätt streck. 

Huvudpersonerna i böckerna är katten Ture som talar i stavelser, hunden Hugo som talar som 

en dator, kaninen Karin som betonar orden fel och hönan Hilda som uttalar vokaler 

annorlunda. Det finns ljudkassetter med sagorna inlästa och figurerna finns att tillgå som 

handdockor. Sagorna och språkövningarna ska med fördel dramatiseras, för att mynna ut i 

eget skrivande hos eleverna. Det finns även en lärarhandledning  som bland annat innehåller 

underlag för diagnostisering och kopieringsmaterial (Agneta Gatu-Rehnberg, 1999).  

 

2 Forskningsbakgrund 

2.1 Barnets språkutveckling 

Sven Strömqvist (2003: 60, 62,69) menar att när barnet, vid cirka ett halvt års ålder, tittar efter 

tappade leksaker är detta ett tecken på att begreppsuppfattning börjat utvecklats. Många barn 

börjar tala kring ett års ålder, och kring ett och ett halvt till två års ålder påbörjas en betydande 

utveckling av ordförrådet, böjningsmorfologi och grammatik. Vid cirka tre års ålder har 

barnet utvecklat ett grundläggande grammatiskt ordförråd och därmed kan barnet vid samtal 

bland annat ge återkoppling, följa uppmaningar samt kommentera det som diskuteras. Uttalet 

och den grundläggande grammatiken fortsätter att utvecklas under förskoleåldern. 
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 Gunnar Tingbjörn (1981: 31-35) skriver att barnets utveckling präglas av intensiva 

perioder och mellan 9 och 11 års ålder infaller en ny intensiv period då främst grammatiken 

utvecklas. 

 Ejeman och Molloy (1997: 62) hävdar att man vid tidig gemensam läsning med barnet 

grundlägger barnets intresse och motivation för läsning och skrivning. Barnet lär sig dessutom 

hur man håller en bok och genom att diskutera kring texten lär sig barnet att förstå sambandet 

mellan den skrivna texten och det som sägs. Detta kan inspirera barn till att på egen hand 

försöka läsa och skriva. Barnet skriver krumelurer och återberättar eller fantiserar kring sagor 

den hört. Detta stadium är grundläggande för barnet som framtida läsare eftersom tron på sig 

själv som läsare nu grundläggs.  

 Caroline Liberg (1993: 12) poängterar vikten med högläsning. Barn som inte erhåller 

läsning i hemmet, kan få omfattande läs- och skrivsvårigheter i framtiden konstaterar Liberg. 

Därför vilar det ett stort ansvar på förskolan; högläsning i skolan ger dessa barn möjlighet att 

utveckla sitt skriftspråk. Dock är det viktigt att läsningen följs av både reflektion och eget 

skrivande, enskilt och i grupp, för att knyta an till det lästa.  

 Vidare konstaterar Ejeman och Molloy (1997: 63, 92) att barn redan från cirka två års ålder 

har förmågan att lära sig läsa med hjälp av ordbilder om materialet anpassas efter barnets 

kognitiva utveckling. På samma sätt som barnet tidigare uppmärksammat och registrerat 

upplevelser och erfarenheter kan nu barnet även känna igen skriven text i form av ordbilder. 

Det kan vara det egna namnet, namn på matvaror eller skyltar. Det förekommer att barn 

tycker om att skriva av ord som de finner i omgivningen, dock utan att kunna läsa dem efteråt. 

Detta beror ofta på att barnet har kopierat, det vill säga skrivit av, och har svårt att efteråt läsa 

vad den skrivit. En del barn jämför nya ord med de ordbilder som de känner igen sedan 

tidigare. Både kopieringsfasen såväl som jämförandefasen är viktig eftersom många använder 

sig av dessa strategier vid läsning som vuxna, menar författarna. 

 I nästa utvecklingsfas, skriver Ejeman och Molloy (1997: 63-64), börjar barnet dela in 

orden i mindre bitar. De jämför ord och hittar olikheter och likheter och rimmar gärna. Barnet 

utvecklar senare en förmåga att dela upp orden i bokstavsljud, och inser att varje del kommer i 

en viss ordning. När barnet sedan genom ljudning försöker skriva tappar de ofta bokstavsljud 

och vissa bokstavsljud tillkommer eftersom de inte känner till alla regler. Barnet prövar sig 

fram, och utvecklar så småningom en allt effektivare strategi för att utveckla sin läsning. I 

detta stadium har barnet hanterat skrift och kommit ett steg i sin läs- och skrivutveckling utan 

att använda sig av ljudning.  
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2.2 Modersmål och tvåspråkighet 

Tove Skutnabb-Kangas beskriver fyra utgångskriterier att utgå ifrån vid definieringen av 

modersmål och tvåspråkighet. Dessa baseras på ursprung, behärskning, funktion och attityd. 

Enligt ursprungskriteriet är det språk man först lär sig modersmål, och den som har lärt sig två 

språk redan från början är tvåspråkig. Den som talar två språk från början har därmed två 

modersmål. Sedan följer kompetenskriteriet. Här definieras modersmål som det språk som 

man behärskar bäst och för att vara tvåspråkig ska man behärska två språk lika bra. Därefter 

följer funktionskriteriet. Enligt detta kriterium är modersmålet det språk som används mest 

och tvåspråkig är den som kan använda två fungerande språk i de flesta situationer och 

sammanhang i samhällslivet. Detta begrepp kan även kallas funktionell tvåspråkighet. I 

attitydkriteriet är modersmålet det språk man identifierar sig med och för att vara tvåspråkig 

ska personen själv identifiera sig som tvåspråkig eller identifieras av någon i omgivningen 

som tvåspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981: 22-23).  

 Tingbjörn (1981:50) menar att för att uppnå en aktiv tvåspråkighet bör läs- och 

skrivinlärning ske på barnets förstaspråk. Barnet kan då knyta an till sina tidigare erfarenheter 

och kunskaper på sitt eget språk, samtidigt som barnet känner en trygghet och säkerhet i det 

egna språket. Andraspråket bör läras in före tolv års ålder för att kunna talas brytningsfritt, 

samt för att få en god ord- och begreppsuppfattning. Den avgörande faktorn är dock kvaliteten 

på språkstimulansen, samt att barnet får möjlighet att utveckla såväl första- som andraspråket. 

Även Kenneth Hyltenstam och Kerstin Wassén (1984: 11) är av den åsikten att läs- och 

skrivinlärning bör ske på elevens modersmål om andraspråket inte är tillräckligt utvecklat. 

När dessa principer har lärts in kan de sedan överföras till det nya språket utan större problem. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004: 13, 19) har en elev bättre förutsättningar att 

lära in ett nytt språk då modersmålet är väl utvecklat, och alla lär sig bäst på det språk man 

behärskar bäst. Eija Kuyumcu (1999: 144) påpekar att det finns undersökningar som har visat 

att ett utvecklat förstaspråk underlättar utvecklandet av andraspråket. I motsatt riktning 

förstärker andraspråksutvecklingen även utvecklingen av förstaspråket. Kuyumcu hänvisar 

även till undersökningar som gjorts som visat att elever som fått påbörja sin läsinlärning på 

förstaspråket nått bättre resultat än de som inte fått det. Detta utan att läsningen på 

andraspråket tagit skada. Många elever fick tvärtom en bättre utveckling av läsning på 

andraspråket efter att från början ha fått lära sig läsa på sitt förstaspråk. 
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Håkansson (2003: 59- 60, 76) påvisar att en tidig andraspråksinlärning är avgörande för ett 

gott resultat. Vidare menar författaren att det under 1970-talet utformades ett politiskt beslut 

som innebar att invandrarbarn hade rätt till modersmålsundervisning såväl som undervisning i 

svenska som andraspråk. Läsinlärning går, enligt Håkansson (2003: 79), lättare om barnet får 

använda det språkvarietet han eller hon behärskar bäst. ”Särskilt viktigt är det om språket har 

en stavning som bygger på ljudsystemet (som svenska) eftersom man inte kan skilja mellan 

olika ords stavning om man inte är säker på hur de låter.”(s.79). 

 Enligt SOU 1997: 108 ska alla barn få ”utveckla en så god språklig tillit att språket blir en 

kraft både i läroprocesserna i skola och utbildning och i deras liv. Detta är en grundläggande 

rättvise- och demokratifråga” (s.15). Vidare står att läsa i SOU 1997: 108 (30, 37) att elevers 

läsförmåga är helt beroende av vad den lästa texten handlar om. Sett ur ett könsperspektiv 

framgår till exempel att pojkar läser sämre då texten har huvudpersoner av kvinnligt kön och 

innehåller ett stort antal ord. Även föräldrarnas utbildningslängd tycks ha betydelse; ju längre 

föräldrarna gått i skolan desto bättre läsförmåga.  

 I SOU 1997: 108 uttrycks att elever som har ett annat modersmål än svenska är svagare 

läsare än elever med svenska som modersmål (s.40). Dock framgår i betänkandet att elever 

med annat modersmål än svenska finns längs hela skalan, det vill säga lågpresterande, 

mellanpresterande och högpresterande.  Dessa elever kommer ju från såväl skilda språkliga 

som sociala bakgrunder. Det är framför allt den sociala bakgrunden som har störst betydelse 

då det gäller läsförmåga. Vid jämförelser av elever med svenska som modersmål och elever 

med annat modersmål är skillnader vad gäller läsförståelse mindre då de sociala bakgrunderna 

liknar varandra. Med andra ord är den etniska bakgrunden inte lika avgörande för läsförmågan 

som den sociala bakgrunden. Då tester har genomförts för att se skillnader i läsförståelse 

mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål menas i SOU 

1997: 108 (s.41) att det finns skillnader mellan grupperna men någon förklaring till detta har 

inte hittats.  

 SOU 1997: 108 (42-43) hänvisar till Karin Taube (1997) som menar att det finns andra 

lästraditioner hos elever med annat modersmål än svenska, och att sätten att lära in och även 

interagera med varandra skiljer sig åt vilket kan göra starten på läsandet svårare för dessa 

elever. Taube menar även att prioriteringen då det gäller elever som är nyanlända till Sverige 

och den svenska skolan ligger i att lära dem läsa och skriva på svenska. Pirjo Lahdenperä 

(1997: 121) påvisar att elevers modersmål inte värderas särskilt högt av lärarna. Istället anser 
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många lärare att läs- och skrivinlärning på flera språk samtidigt är skadligt. Enligt dem ska 

läsinlärningen ske enbart på svenska.  

 SOU 1997: 108 (43) hänvisar även till SOU 1996: 143 som visar att det bland 

språkforskare finns en enighet kring förstaspråksundervisningens betydelse för att lära in ett 

andraspråk. Såväl förstaspråksundervisning som undervisning i svenska är viktiga satsningar 

för elever med annat modersmål än svenska då elevens utvecklande av förstaspråket fungerar 

som ett stöd då andraspråket utvecklas. Här framkommer även att innan elever med annat 

modersmål kan svenska tillräckligt väl för att klara av skolarbetet måste de få undervisas på 

sitt förstaspråk. Trots att det är lämpligast att elever lär sig läsa på det egna modersmålet är 

det inte alltid genomförbart. Det kan enligt Håkansson (2003:80) uppstå problem vid 

läsinlärningen för elever som påbörjat läsinlärningen med ett annat alfabet och en annan 

läsriktning än den svenska. Eleven kan då behöva extra träning på öga-handmotorik för att 

underlätta att skrivning och läsning från vänster till höger ska fungera. Vidare skriver 

Håkansson att den syntetiska läsinlärningsmetoden, som utgår från ljudning, inte är lämplig 

för elever som samtidigt ska lära sig läsa både på arabiska och på svenska. I arabiskan kan 

man inte ljuda sig fram för att förstå vad som står, utan måste utgå från sammanhanget. De 

arabiska konsonanterna ändrar utseende efter var i orden de står, och det förekommer att 

vokaler utelämnas. 

 Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004: 7, 12, 20) är människans språkförmåga 

gränslös, det vill säga att vi har möjlighet att behärska så många språk vi vill. Som lärare bör 

man stimulera och uppmuntra eleverna att använda och utveckla alla sina språk eftersom 

lärande, språk och identitet hör samman. För att kunna utveckla sina färdigheter på två eller 

flera språk krävs dock att alla språken får tillräcklig stimulans. Monika Axelsson (1999: 27) 

menar att det även är viktigt att lärare låter elevernas kultur bli en naturlig del av 

undervisningen och att respekt visas för deras kulturella och personliga erfarenheter. Detta 

uttrycks även av Christina Rodell Olgac (1999: 67, 75-76) som hänvisar till Cummins (1996) 

åsikter om att lärare måste visa hänsyn för elevers språk, erfarenheter och kultur för att ge 

dem de bästa förutsättningar. Samspelet mellan elever och lärare är viktigare än den 

undervisningsmetod som väljs. Då lärare synliggör sina elevers modersmål och kulturer kan 

lärare och elever lära av varandra och träda in i det som Vygotsky (1962) kallar den 

proximala utvecklingszonen. Även Pirjo Lahdenperä (2004: 29-30, 32-33) talar om 

interkulturalitet, som hon menar handlar om att olika kulturer berikar och samarbetar med 

varandra. Just interkulturalitet anser författaren bör prägla all skolans undervisning och 



 13 

arbetssätt och organisation bör utgå inte bara från det svenska språket och kulturen utan även 

från elevernas skilda språk och kulturer. För att uppnå ett interkulturellt lärande anser 

Lahdenperä att såväl lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare bör ingå i skolans 

lärarlag, och även att modersmålslärarna bör ha samma arbetstider som de andra lärarna. Om 

de inte arbetar på samma tider blir det svårt för de respektive lärarna att kunna träffas och 

samarbeta och den kulturella kompetens som modersmålslärarna besitter går då till spillo.  

 Enligt Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela (1996: 37,40) utvecklas modersmålet, bland 

annat uttal och grammatik, till stor del före skolåldern medan ordförråd byggs på hela livet. 

Genom interaktion med personer i barnets närmaste omgivning utvecklas de grundläggande 

samtalsregler som förekommer. Barnet tar efter de uttal och ordförråd som de möter och läser 

av koder som visar hur man beter sig när man talar samt förmedlar informationen. Barnet får 

en infödd behärskning i språket, och barnet behärskar nu språkets bas. Nästa fas som 

utvecklas är det formella skriftspråket och det språkets talande principer. Ofta sker denna 

utveckling i skolan och elevernas utvecklingsförlopp styrs ofta av barnets intresseområden.  

Vidare skriver Hyltenstam och Tuomela (1996: 40) att inlärningen av svenskan underlättas 

om eleven behärskar sitt förstaspråk, samt har en kontinuerlig utveckling av språket. Språk- 

och begreppsuppfattningen utvecklas parallellt, och mellan dessa två faktorer finns en 

ömsesidig inverkan. När barnet bildar sig en uppfattning om företeelser i dess omvärld, lär det 

sig samtidigt att det finns ett språkligt uttryck för dessa företeelser. Vidare utvecklar barnet en 

förmåga att förstå allt abstraktare företeelser och detta gynnar barnets kommunikation och det 

egna tänkandet. När barnet har ett väl utvecklat begreppsförråd i ett språk, kan det använda 

sig av sina tidigare erfarenheter för att benämna tidigare kända företeelser på det nya språket. 

Om utvecklingen i förstaspråket däremot avstannar, kan det innebära att barnet får brister i 

begreppsutvecklingen, och detta får sedan konsekvenser för andraspråksinlärningen. Barnet 

ska då lära sig både nytt språk och nya begrepp, vilket blir en betydligt svårare uppgift.  

Gunnel Arvidsson (1993: 188-195, 204) menar att det är få barn ur minoritetsgrupper som 

får lära sig läsa och skriva på sitt modersmål, trots att det är mest naturligt att lära sig på det 

språk man behärskar mest. Läsprocessen innebär att kunna avkoda och förstå och tolka det 

skrivna. Läsning och skrivning är en kommunikativ process som bygger på den språkliga 

utvecklingen.  För att kunna utveckla läs- och skrivutvecklingen krävs att andraspråkseleverna 

har en god språklig medvetenhet på modersmålet. Därför är det viktigt att ha ett gott 

samarbete mellan hemspråkslärare och lärare i svenska som andraspråk. Vidare menar 

författaren att när ett barn ska lära sig läsa och skriva på ett andraspråk är det viktigt att utgå 
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från elevens egna resurser och intressen. Elevens vilja och motivation är avgörande för hur 

detta arbete kommer att fortskrida och därför är det viktigt att medvetandegöra eleven om det 

skrivna ordet och dess betydelse i samhället. När läraren sedan väljer texter är det viktigt att 

välja texter utefter barnets nivå, och att koppla det till elevens erfarenheter och kunskaper. 

Nya texter ska förankras genom muntlig förberedelse, bilder samt utgå från elevens tidigare 

erfarenheter.  

Hyltenstam och Tuomela (1996: 41, 42) redogör för den meningsskiljaktighet som 

förekommit kring tvåspråkighet och andraspråksinlärning. En uppfattning är att barn bör 

utveckla sitt modersmål först, eftersom detta språk sedan ska ligga till grund för att utveckla 

andraspråket. Enligt denna linje ska följaktligen barn lära sig ett språk åt gången, för att sedan 

utveckla andraspråket. Författarna skildrar den risk som kan förekomma då man avvaktar med 

andraspråksinlärningen, i synnerhet om barnet redan befinner sig i en andraspråksmiljö. För 

barnet kan det upplevas som konstlat att leva i till exempel Sverige, utan att ta del av 

svenskan. Det finns inget som tyder på att det förekommer begränsningar i barns kognitiva 

kapacitet för parallell språkinlärning, dock kan problem uppstå på det sociala planet. Om 

barnet kommer från ett minoritetsspråk, och får en begränsad möjlighet att utveckla detta, 

finns en tendens att minoritetsspråket försvagas när barnet utvecklar ett majoritetsspråk. För 

att behålla tvåspråkigheten för minoritetsbarn krävs ett starkt stöd från familj, förskola och 

skola samt tidigt stöd vid andraspråksinlärningen.  

Det är en ansenlig skillnad mellan att behärska språket i vardagliga situationer och att 

använda språket för kunskapsinlärning. När elever i tidig skolålder börjar lära sig ett 

andraspråk kan det ta mellan fem till sju år för att nå upp till inföddas språknivå. Elever som 

inte undervisas på sitt modersmål får därmed svårare med kunskapsinhämtningen jämfört med 

elever som undervisas på sitt modersmål. Därför är det av vikt att utvecklingen av 

förstaspråket utvecklas så barnet kan använda sig av modersmålet för inhämtning av nytt 

kunskapsstoff (Hyltenstam & Tuomela, 1996: 42).  

 Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004: 24, 32) är de attityder till elevers modersmål 

som finns i omgivningen mycket viktiga då det gäller tvåspråkighetsutvecklingen. De elever 

som får utveckla sitt modersmål parallellt med det svenska språket kommer att erhålla två 

språk som kompletterar varandra. Vidare menar samma myndighet att andraspråkets 

utvecklingsmöjligheter till stor del påverkas av i vilken ålder inlärningen av andraspråket tar 

sin början. Är eleven sex år eller yngre när han eller hon börjar lära sig ett andraspråk finns 

det mycket stora möjligheter för eleven att utveckla ett lika bra uttal som förstaspråkstalare. 



 15 

Detta på grund av att deras talapparat fortfarande är så pass flexibel att ljud som inte finns i 

deras förstaspråk ändå kan formas.  

 Myndigheten för skolutveckling (2004: 37,41) anser att elever genom att samtala utvecklar 

sitt språk på bästa sätt. Det är viktigt att pedagogen utgår från elevernas tankar, kunskaper och 

intressen. Alla pedagoger bör också använda sig av så kallade öppna frågor till barn med 

annat modersmål än svenska för att på så sätt uppmuntra dem till att ge mer utförliga svar och 

uttrycka sig med ord. Liberg (1993: 39, 40) menar att lärarens sätt att prata och ställa frågor 

påverkar det språk som används i klassrummet. Lärare ställer ofta en viss typ av frågor för att 

kontrollera elevernas kunskap, och har då också ett förväntat svar. ”Frågandet hör till 

lärarrollen men läraren frågar inte för att få kunskap utan för att testa kunskap.” (s.39). Detta 

sätt stimulerar inte en kreativ språkutveckling, istället ska man utveckla elevens eget tänkande 

genom att ställa frågor utan givna svar. Vidare ska andraspråksundervisningen vara 

kommunikativ, och bygga på interaktion mellan lärare och elever. I interaktionen får 

andraspråksinläraren möjlighet att lära sig tyda de språkliga koder som finns i språket för att 

få återkoppling på det som sagts genom sin samtalspartner (Liberg, 1993:34).  

 Vidare menar Myndigheten för skolutveckling (2004: 38,46-48) att det är viktigt att elever 

med annat modersmål än svenska får en förförståelse för berättelser för att de ska kunna förstå 

vad de handlar om. Här hänvisar man till Susanne Benckert som påpekar vikten av samtalet 

som grund för att hjälpa nyanlända elever att förstå en berättelse. Om till exempel en saga ska 

förstås bör pedagogen föra ett samtal kring sagans bilder med eleverna för att lättare få dem 

att förstå sagans innebörd. Enligt myndigheten är det fördelaktigt om större elevgrupper kan 

delas in i mindre för att ge alla elever möjlighet att göra sina röster hörda och uttrycka de 

tankar och frågor de har kring berättelsen. Även användandet av så kallade storböcker tas upp. 

Tack vare den stora texten och de stora bilderna i dessa böcker kan alla elever följa med i det 

lästa och med hjälp av bilderna skapas förförståelse för berättelsen hos eleverna.  

 Språkundervisningen har periodvis präglats av metodfrågor och förespråkare för vissa 

metoder vill framhålla just sin metod som lämpligast för att få en optimal läs och 

skrivinlärning inom andraspråksinlärning. Kenneth Hyltenstam (1993: 6) menar att 

andraspråksinlärning är så komplext att en enda metod sällan kan lösa alla problem i 

undervisningen. Det är dock viktigt att ha kunskap kring olika läs och skrivinlärningsmetoder, 

för att kunna ta del av för- och nackdelar och sedan anpassa kunskaperna efter situationerna 

som uppstår.  
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 Att behärska ord i vardagliga sammanhang behöver inte automatiskt betyda att man förstår 

ordets innebörd i abstrakta sammanhang eller i texter där man saknar förförståelse. För att 

utveckla språkutvecklingen måste man både förstå ordet i dess sammanhang, samt förstå det 

enskilda ordets betydelse (Lena Tidholm, 1993: 208). Om eleverna har en förförståelse kan 

läsinlärningen underlättas, även om det är många ord som eleverna inte förstår. Dock saknar 

många elever med annat modersmål dessa förkunskaper som de svenska eleverna har. 

Invandrare kommer från skilda delar av världen och därför bör läraren kritiskt granska det 

material som används. Med fördel kan andraspråkselever arbeta med samma saker som övriga 

klassen, dock utifrån sin egen nivå (Tidholm, 1993: 209, 210). 

 Enligt Maaike Hajer (2004: 49) innebär en språkutvecklande undervisning att eleverna får 

”lära i kontextrika sammanhang genom att knyta an innehållet till vardagslivet och vardagliga 

ord och uttryck”. Hajer menar även att det är viktigt att ha god interaktion i klassrummet i 

form av helklassarbete, smågruppsarbete och samtal mellan elev och lärare. Detta främjar en 

undervisning som är språkutvecklande. 

2.3 Kiwimetoden 

Kiwimetoden härstammar från Nya Zeeland och handlar om att utveckla den språkliga 

förmågan. I ursprungslandet definieras Kiwimetoden som ”hela språkets metod”. Metoden är 

en helhetsundervisning som grundas på gemensam läsning och vägledd undervisning. Fokus i 

undervisningen är alla sorters text, oavsett vilket ämne det gäller, och genom texten möts elev 

och lärare (Körling, 2006: 10, 15,16,21) 

 Kerstin Jörgensen (2001: 5) informerar om att läs- och skrivundervisningen i Nya Zeeland 

är mycket tydligt strukturerad och lärarna utgår från elevernas kunskaper. Lärarnas uppgift är 

i kort att bistå elevernas användande av skiftande strategier vilka ligger till grund för att öka 

deras läsförståelse. Även Körling (2006: 25-26) uttrycker att Kiwimetoden förespråkar att 

eleverna ska få lära sig strategier som de kan använda för att på egen hand klara olika sorters 

utmaningar. Inom Kiwimetoden anses det att läraren ska lyssna, ställa frågor, bekräfta och 

uppmuntra eleven för att han eller hon ska kunna lära och upptäcka på egen hand. En strategi 

för att öka förståelsen för det man läser är att läsa högt. Att verbalisera någonting som är svårt 

hjälper tänkandet. Därför är högläsning i sig själv en strategi som eleverna använder sig av i 

Kiwimetoden.  

 Läs- och skrivinlärningen ska vara givande för eleverna och utgå från dem. Det innebär 

givetvis att innehållet i det eleverna läser och skriver måste vara av intresse för dem 
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(Jörgensen, 2001: 5). Körling (2006:15) menar att Kiwimetoden inte enbart handlar om att 

förmå eleverna att lära sig läsa utan att de även utvecklas till såväl reflekterande som kritiska 

läsare.  

 Kiwimetoden berör alla språkliga aspekter som till exempel hur vi gör när vi läser, skriver 

och uttalar, vilka tecken och symboler som finns i språket, hur grammatiken är uppbyggd, 

vilka genrer som finns och hur texter delas in i dessa och vilka olika strategier som finns att 

använda vid inlärning. Metoden handlar om att lyfta fram språket, oavsett vilket ämne som 

undervisas (Körling, 2006: 122). 

 Kommunikation är av yttersta vikt i Kiwimetoden. Alla skilda sätt att kommunicera på 

används i undervisningen och alla kommunicerar med alla. Genom att eleverna får uttrycka 

sina tankar och muntligt tala om vad de lär befästs kunskapen och förståelsen. Det är även 

viktigt för eleverna att samtala om hur de lär. På så sätt utvecklar de sina strategier för 

inlärning, byter ut dem mot andra, mer effektiva, strategier och utvecklar den egna 

lärandeprocessen. Då eleverna sätter ord på de tankar de redan har om någonting synliggörs 

deras förförståelse och det är denna kunskap som de redan besitter som ska utvecklas 

(Körling, 2006: 19,27,28,40).  

 Körling (2006: 29,31) påpekar att det enligt Kiwimetoden är av yttersta vikt att läraren tar 

reda på var eleven befinner sig och vilken förförståelse eleven har om det som ska undervisas 

om. På så sätt identifieras elevens lärandepotential. För att lyckas med detta måste läraren 

komma närmare varje enskild elev vilket kräver ett tryggt och tillåtande lärandeklimat. Då 

elevens förförståelse har gjorts synlig inträder läraren och eleven i ett gemensamt 

utvecklingsarbete som Vygotsky (1999) definierar som den proximala utvecklingszonen. I 

detta arbete försätts eleven i ett aktivt lärande genom att läraren skapar skäliga utmaningar 

kring den kunskap som eleven ska utveckla. Eleven ska med andra ord utmanas inom det som 

han eller hon har möjlighet att utveckla. Då utmaningarna är rimliga skapas motivation och 

intresse hos eleven och även en tro på den egna förmågan. I detta arbete ska läraren fungera 

som en modell för eleven och eleven ska uppmuntras att härma, undersöka, pröva på egen 

hand, samarbeta och samtala. ”Det en lärare tydligt modellat för en elev kan denna elev göra 

självständigt senare” (Körling, 2006: 31). 

 Vidare uttrycker Körling (2006: 16) att Kiwimetoden skapar möjligheter för alla elever, 

oavsett förutsättningar, att kunna delta i klassrumsundervisningen. Därmed inkluderas alla 

elever, även de som har svårigheter av olika slag. 
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 Det är enligt Kiwimetoden viktigt att eleverna får dela med sig av sin kunskap till varandra 

och att de får söka hjälp hos varandra. Genom att förmedla sin kunskap vidare till 

klasskamrater befästs förståelsen hos denna elev och lärandet förstärks. Eleverna ska stötta 

och inspirera varandra och de bör uppmuntras att prata och lära i samarbete med varandra. 

Kiwimetoden har en syn på kunskap som inbjuder till samspel och detta samspel förbättrar 

den sociala miljön i klassrummet. Då eleverna förmedlar sin kunskap vidare till kamraterna 

använder de sig av liknelser från den egna vardagen som en vuxen lärare skulle ha svårt att 

använda sig av. Att eleverna lär varandra gör också att läraren får större möjligheter att 

bedriva vägledd undervisning i mindre grupper eftersom läraren friställs från det ensamma 

ansvaret att undervisa hela klassen (Körling, 2006: 46-47, 57, 59).  

 För att eleverna ska kunna bli varandras lärare rekommenderas inom metoden att eleverna 

ska använda sig av ”Fråga tre”. Detta innebär att de uppmuntras att fråga tre av sina 

klasskamrater om hjälp innan de söker sig till läraren. Frågan om inte detta leder till oreda och 

stök i klassrummet besvarar Körling med att det handlar om att tro på att eleverna själva har 

viljan att skaffa sig kunskap och att lära. Alltför många lärare har ett behov av att kontrollera 

vad eleverna lär sig och framför allt att de lär sig. Denna övervakning av eleverna skapar 

osäkerhet och leder till motstånd. ”Fråga tre” utvecklar enligt Kiwimetoden elevernas 

uttrycksförmåga och deras förmåga att lyssna. Då eleverna inte direkt får svar från läraren 

utan i stället måste samarbeta med kamrater utvecklar de egna lärandestrategier. De vågar 

testa sina idéer sinsemellan och utvecklar tron på sin egen förmåga. Naturliga samarbeten 

uppstår i klassrummet och verkliga möten sker mellan eleverna. Den förmedlande elevens 

egen förståelse stärks och det gör även tron på hans eller hennes egen förmåga. För läraren 

skapas ett lugnare arbetsklimat och ger möjlighet för läraren att se var varje elev befinner sig 

för att på så sätt kunna utmana var och en i deras proximala utvecklingszon (Körling, 2006: 

62-63, 68-70, 72). 

2.3.1 Läsinlärning inom Kiwimetoden 

Körling (2006: 121) påpekar att Kiwimetoden består av fyra bärande delar. Dessa är 

gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning och högläsning. Utgångspunkten i 

alla dessa delar är det muntliga, eleverna måste verbalt få formulera och uttrycka det som de 

ska utveckla.  

 Gemensam läsning är helklassundervisning som leds av läraren. I fokus för denna typ av 

undervisning står text och bild och undervisningen sker med hjälp av en så kallad storbok som 



 19 

precis som det låter är en bok av stort format, med stora bilder och stor text (Körling, 2006: 

139). Jörgensen (2001: 69,72) beskriver gemensam läsning som en metod där läraren 

tillsammans med klassen läser en text. Texten läses högt av läraren för att på så sätt engagera 

alla elever, oavsett vilken nivå av läsning de befinner sig på. Vid läsinlärning rekommenderas 

inom Kiwimetoden att läraren använder sig av något att peka med för att kunna peka ut varje 

ord. Genom att göra det får eleverna en uppfattning om läsriktning och de kan koppla ihop ord 

med hur de uttalas. En och samma text kan läsas ett flertal gånger och eleverna kan ta större 

och större del av läsandet för varje gång vartefter att deras läsförmåga förbättras.  

 Nästa steg i den gemensamma läsningen är den så kallade bildpromenaden. Eleverna får 

titta på bilderna och i detalj svara på vad de ser. Antingen kan läraren bearbeta bilderna på en 

sida och sedan gå direkt in på att läsa texten, eller helt enkelt diskutera samtliga bilder i boken 

först för att sedan gå tillbaka och läsa texten från början. När eleverna tillsammans med 

läraren har bearbetat bildernas innehåll ska läraren ombe eleverna att fundera kring vad de 

tror och vad de förväntar sig av innehållet i boken efter att ha studerat bilderna (Körling, 

2006: 148). Jörgensen påpekar att läraren ska samtala om bilderna tillsammans med eleverna 

för att se till att de kommer in i berättelsen. Läraren ska ställa frågor om vad eleverna ser på 

bilderna och även ta reda på vad eleverna tror att de kommer att få reda på i texten (2001: 72). 

 När det sedan är dags att behandla texten är det enligt Kiwimetoden läraren som ska läsa 

och läsningen ska ske i normal hastighet för att eleverna ska uppleva hur faktisk läsning låter. 

Lärarens uppgift är att ge eleverna en modell för hur korrekt läsning går till, vad man bör göra 

om man inte förstår det lästa och vad man gör om man skulle råka läsa fel. De elever som kan, 

och vill, får läsa högt tillsammans med läraren. Det är även tillåtet att bara läsa de ord som 

man med säkerhet vet att man kan läsa. Eleverna får ställa frågor, samtala och tänka högt 

kring det lästa. Det är viktigt att läraren gör pauser i läsandet för att visa hur texten hänger 

samman med bilderna, och för att ta upp elevernas tidigare förväntningar och förutsägelser 

(Körling, 2006: 149). Om interaktionen mellan läraren och eleverna anser däremot Jörgensen 

(2001: 73) att denna inte bör avbryta läsningen. Frågor och samtal kring texten ska snarare 

tillföra någonting till läsningen och komplettera den. Författaren menar även att ett 

blädderblock kan komma väl till pass för att räta ut frågetecken kring till exempel stavning 

och vid diskussioner kring främmande ord.  

 Vägledd läsning är en undervisningsform som används inom Kiwimetoden och denna sker 

i mindre grupper bestående av 2-6 elever. Grupperna sätts samman av läraren och kan grundas 

på till exempel gemensamma intressen hos eleverna eller att de befinner sig på samma 
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kunskapsnivå. Eleverna kan även sättas samman i olika konstellationer för att förändra sociala 

mönster som kan finnas i klassrummet. För att kunna genomföra vägledd läsning krävs att de 

övriga eleverna arbetar självständigt, vet vad de ska göra, hjälper varandra och bibehåller en 

acceptabel ljudnivå. Det är viktigt att dessa elever, som alltså inte tar del av den vägledda 

undervisningen, har många olika arbetsuppgifter som de kan välja att arbeta med och att de 

använder sig av ”Fråga tre” då de behöver hjälp. Det är även mycket viktigt att läraren visar 

att han eller hon verkligen litar på att eleverna kan arbeta självständigt (Körling, 2006: 

161,173,175). Jörgensen (2001: 78-79) menar att syftet med vägledd läsning är att eleverna 

lär sig att använda strategier för läsning för att på så sätt kunna ta sig an nya texter på egen 

hand och för att utvecklas till kritiska läsare. Vid vägledd läsning läser och samtalar man 

kring texter och denna typ av läsning leder enligt författaren till att eleverna lär sig läsa 

flytande och på egen hand. Precis som Körling (2006: 161,175) menar Jörgensen (2001: 79) 

att grupperna vid vägledd läsning kan sättas ihop baserat på elevernas intressen eller 

läsförmåga men författaren anser även att grupperna behöver förändras ibland beroende på 

hur eleverna utvecklas och vilka behov som upptäcks hos dem.  

 Innan det är dags att genomföra vägledd undervisning ska läraren välja ut en passande text 

att arbeta med i gruppen. Detta val görs baserat på varje individuell grupps skilda kunskaper 

och förutsättningar (Körling, 2006: 175). Kiwimetoden förespråkar att texten som väljs ut av 

läraren ska vara okänd för eleverna, intressant, lagom lång för självständig läsning och 

framför allt ligga på en nivå som är utmanande för eleverna och leder till att de lär sig 

(Jörgensen, 2001: 80). De förberedelser läraren gör består enligt metoden i att läsa texten, 

fundera över vad som kan upplevas som svårt av eleverna och vilka tolkningar som kan göras 

utifrån bilderna, vad som kan fokuseras på, vilka strategier som med hjälp av texten kan 

visualiseras och vilka frågeställningar som bör användas. Frågeställningarna ska vara öppna 

och skapa förståelse hos eleverna för de problematiseringar de kommer att möta i texten 

(Körling, 2006: 174).  

 Den vägledda undervisningen inleds sedan av att läraren ställer öppna frågor som anknyter 

till den utvalda texten som ska arbetas med. Att ställa frågor kring en text skapar kritiska 

läsare vilket enligt metoden är mycket viktigt. Dessa frågor som ställs innan läsningen 

påbörjas motiverar eleverna att försöka finna svar när de sedan läser. Genom att frågor ställs 

om texten väcks förförståelsen också hos eleverna (Körling, 2006:174,176).  Jörgensen (2001: 

81) anser att en diskussion kring nya ord och begrepp bör genomföras före läsningen.  
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 Körling (2006: 176-177) förklarar att nästa steg i den vägledda undervisningen är att låta 

eleverna ta del av boken men de får dock inte öppna den. Istället ska i enlighet med metoden 

framsidan behandlas, det vill säga omslag, titel och bild ska pratas om. Eleverna ska besvara 

frågor som till exempel vad de ser, tror och förväntar sig. Övriga frågor kring framsidan 

varierar beroende på vilken åldersgrupp som undervisas. Bland annat kan man samtala om var 

författaren kommer ifrån, vem som har gjort bilder eller tagit foton, vilken originaltiteln är 

och vem som har översatt boken. I de lägre åldrarna kan det dock räcka med att låta eleverna 

få peka ut var de tror att författarens namn står skrivet. 

 Efter det att framsidan har behandlats är det dags att öppna boken. Vid varje uppslag görs 

först en bildpromenad där eleverna får samtala kring vad de ser, tror och förväntar sig om 

texten, och sedan följer läsningen. Läsningen genomförs antingen individuellt eller 

gemensamt. Kiwimetoden förespråkar att läraren ska lyssna på varje elev för att sedan höra 

med eleverna om de anser att text och bild var samstämmiga. Om ett ord förstås olika av 

eleverna bör man samtala om ordet ifråga och eleverna får fundera kring vilken av 

betydelserna som kan vara den rätta. Läraren kan även uppmana eleverna att söka efter 

specifika uppgifter i texten genom att läsa tyst för sig själva, och sedan markera där de tror att 

de funnit svaret (Körling, 2006: 177). 

 Som avslutning på den vägledda läsningen rekommenderas inom metoden att man bör 

sammanfatta det man har arbetat med. Man bör diskutera kring om de initiala frågorna som 

ställdes innan texten lästes har blivit besvarade och huruvida de förväntningar som fanns 

bekräftats i texten. Genom denna sammanfattning synliggörs vad som lärts, vilken kunskap 

som har uppnåtts och hur vägen till denna kunskap såg ut (Körling, 2006: 178). Jörgensen 

(2001: 82) påpekar att gruppen även bör samtala om vilka svårigheter som uppstod vid 

läsningen och vilka olika strategier eleverna använde sig av. Rent praktiskt kan det vara 

passande att använda ett blädderblock för att skriva ner svåra ord och samtala kring dem, och 

även för att skriva ner fakta som framkommit i texten.  

 Enligt Jörgensen (2001: 79) finns det flera fördelar med vägledd läsning. Till exempel får 

eleverna en positiv uppfattning om läsning, de får tillfälle att aktivera och utveckla sina 

lässtrategier och tillfälle ges för läraren att se hur eleverna gör då de behandlar nya och för 

dem okända texter. En annan fördel med vägledd läsning är enligt Körling att lärare och 

elever kommer närmare varandra. Alla elever blir synliga och får höras. I dessa mindre 

grupper vågar eleverna mer och lär sig på så vis också mer. Då eleverna vågar fråga och gissa 

synliggörs deras styrkor och erfarenheter för läraren och på så sätt kan läraren bekräfta och 
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utveckla varje enskild elevs förmågor. Genom att läraren kommer närmare varje elev och ser 

hans eller hennes förmågor kan även tankar kring elevens individuella utvecklingsplan, IUP, 

utvecklas (2006: 167-168, 171,179). 

 Jörgensen (2001: 87-88) hävdar att en elevs läsutveckling är avhängig att han eller hon får 

läsa mycket på egen hand och att denna självständiga läsning måste uppmuntras av läraren. 

Varje dag bör eleverna få möjlighet att läsa självständigt och läraren måste se till att det finns 

texter för eleverna att tillgå. Läsmaterialet bör vara en blandning av bekant och obekant och 

för de elever som just börjat lära sig läsa bör det finnas gott om material innehållande till 

exempel sånger, verser och sagor som eleverna känner igen sedan tidigare. Vikten av att som 

lärare föra samtal med eleven betonas också av författaren. Samtalet bör handla om elevens 

förståelse av texterna han eller hon läser, hur stort intresset är för vad som läses och hur 

mycket eleven läser. När eleverna läser självständigt kan läraren även passa på att observera 

hela klassens läsning, som till exempel vad de läser, hur pass lång tid varje elev kan sitta stilla 

och läsa, hur valet av läsmaterial går till och hur eleverna går till väga då de stöter på problem 

med svåra ord eller förståelse av en text. 

 Samtalet kring den självständiga läsningen tas även upp av Körling. Hon menar att det 

enligt Kiwimetoden är viktigt att sitta ner med varje enskild elev och samtala med honom 

eller henne kring läsningen och även lyssna på elevens läsning. Vid lyssnandet bör 

anteckningar föras bland annat över hur elevens läsning utvecklas, vilka strategier eleven 

använder och vilka ord i texten som orsakar problem. Denna lilla stund tillsammans med varje 

elev ger läraren möjlighet att upptäcka saker som bör tas upp mer i undervisningen och det 

enskilda mötet gör även att varje elev kan få extra stöttning och utmaningar (2006: 184). 

 Körling (2006: 183) påpekar vidare att ljudnivån i klassrummet ska vara låg då 

självständig läsning pågår. Däremot behöver det inte vara helt tyst, utan eleverna ska tillåtas 

viska till kamraten bredvid för att kunna dela med sig av det de läser till varandra. Självklart 

får de även dela med sig av det lästa till läraren. Körling (2006: 185) betonar även: ”Vill vi 

skapa goda läsare måste vi låta dem läsa mycket. Vill vi att eleverna ska läsa mycket måste vi 

ge dem förutsättningar för att göra det.”   

 Anne-Marie Körling (föreläsning, 071011) anser att högläsning skapar begriplighet av 

texten hos elever och genom högläsning aktiverar deras inre bilder för orden. Allt lärande går 

enligt Körling via härmande. Det vill säga att eleven ser det som modellas för dem och sedan 

vill de göra själva. Genom att läsa högt modellar alltså läraren läsning för eleverna. Vidare 

menar Körling (2006: 197-198, 201) att med hjälp av lärarens röst blir de tysta orden i boken 
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hörda och högläsning frambringar intresse för boken hos eleverna. Genom att texten läses 

högt blir den tillgänglig för alla. Högläsning är helt enkelt porten in till självständig läsning. 

Det är mycket viktigt att den som läser högt själv tycker om den text som läses för att riktig 

läsglädje ska kunna modellas för eleverna. Författaren menar även att det kan vara en god idé 

att låta eleverna välja mellan två böcker som ska läsas högt ur. Förslagsvis kan läraren kopiera 

första kapitlet ur vardera boken och be eleverna läsa dessa kapitel. Sedan får de lägga fram 

argument för den bok de helst vill ha som högläsningsbok. Detta sätt att välja bok gör att 

eleverna känner sig delaktiga i urvalsproceduren och skapar även ett intresse och en 

nyfikenhet för fortsättningen av boken. Och måhända kan den refuserade boken bli aktuell för 

eleverna att läsa självständigt.   

3 Metod och material 

3.1 Val av metod 

Eftersom vår frågeställning är relativt specifik och eftersom det finns begränsat med litteratur 

om Kiwimetoden, som ännu inte hunnit etablera sig i skolorna, insåg vi att en fallstudie skulle 

bli aktuell. Enligt Martyn Denscombe (2000: 41-43) är en fallstudie en fördjupad och 

detaljerad undersökning av en specifik händelse. Vid fallstudier är miljön naturlig, inte 

konstlad för forskningssyfte. Fokus ligger på relationer och processer, där forskaren tar itu 

med fallet och försöker ta reda på hur de olika fragmenten påverkar varandra. En fördel med 

fallstudier är att man har möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå, inte bara 

redovisa ett färdigt resultat. Själva processen i fallstudiens forskning är lika viktiga som det 

färdiga resultatet. Forskaren kan använda sig av flera olika forskningsmetoder och källor, till 

exempel intervjuer och observationer och anpassa till vad den särskilda situationen kräver.  

Nackdelarna med fallstudier är enligt Denscombe (2000: 53) att trovärdigheten kan 

ifrågasättas eftersom man generaliserar utifrån dess resultat. Därför är det viktigt att forskaren 

är tydlig och påvisar likheter och skillnader med andra fall. Det kan också vara svårt att 

avgöra vilka källor som är relevanta, och vad som ska utelämnas. Mängden källor avgör hur 

omfattande studien blir.  

Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren förberett ett antal frågor att utgå ifrån men 

fokus ligger på informanten som ska få utrymme att utveckla sina tankar och idéer grundligt. 

(Denscombe, 2000: 135) Vid kvalitativa undersökningar får forskaren ett brett perspektiv, och 

man använder en mindre mängd data som man analyserar grundligt. Vid kvalitativa intervjuer 
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får forskaren en fördjupad insikt om materialet. Fördelen med kvalitativa intervjuer är den 

flexibilitet och anpassningsbarhet som den kännetecknar. Intervjun liknar mer ett samtal och 

informanten kan påverka situationen (Per Lagerholm, 2005: 29, 53-54). Vi valde att inte 

använda oss av kvantitativ metod av ett flertal anledningar. Kvantitativ forskning beskrivs av 

Denscombe (2000: 204-205) som storskalig forskning som mäter företeelser som sedan kan 

omvandlas till siffror. Kvalitativ forskning, som vi valt att genomföra, förknippas däremot 

enligt författaren med småskalig forskning där information som samlas in omvandlas till 

skrivna ord. Vår undersökning skulle inte vara storskalig och vi ansåg inte heller att den 

information vi skulle komma att samla in skulle vara passande att omvandla till siffror att 

presentera i staplar och diagram. Vi ville genomföra en djupgående studie, och enligt 

Denscombe är det just det som kvalitativa undersökningar handlar om (2000: 206).  

 Vi ville intervjua och observera lärare som praktiskt arbetade med läs- och skrivinlärning 

för att få ett didaktiskt perspektiv. Anledningen till att vi valde just dessa lärare var deras 

gedigna erfarenhet av barn med annat modersmål än svenska och det faktum att de även 

deltagit i en kurs om Kiwimetoden, samt arbetat praktiskt med Kiwi. Vi fördjupade oss i den 

relevanta litteraturen och förberedde frågor att utgå ifrån, och kunde sedan anpassa följdfrågor 

utefter de svar vi fick. Vi visste inte hur mycket erfarenhet Anne-Marie Körling hade av att 

arbeta med barn med annat modersmål än svenska och därför ansåg vi att det var lämpligt 

med en semistrukturerad intervju. Vi kom fram till att kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 

var lämpliga för vår studie eftersom det var viktigt att få fram informanternas tankar och 

funderingar kring läs- och skrivinlärning och Kiwimetoden. Informanternas erfarenheter av att 

arbeta med elever med annat modersmål var också en viktig faktor för beslutet om typ av 

intervjuer.  

Sharan B Merriam (1988/1994: 102) skriver att observation är det lämpligaste 

tillvägagångssättet för att få ett nytt perspektiv på en händelse. Observatören får då möjlighet 

att få inblick i ett händelseförlopp och kan då koppla detta till sina egna kunskaper. Enligt 

Denscombe (2000: 165) bygger observation på ögats direkta observation av det som händer. 

Observation används för att få fördjupad insikt i det som studeras. Vi valde att genomföra en 

observation och anledningen till att vi valde det var att vi ville knyta våra erhållna teoretiska 

kunskaper till det didaktiska. Vi ville studera lärarens samspel och kommunikation med 

eleverna under en Kiwilektion för att uppleva metoden i praktiken.  
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3.2 Genomförande 

Vi kontaktade den skola där vi ämnade genomföra intervjuerna via e-mail. Vi frågade om 

någon lärare arbetade med Kiwimetoden och fick namnen på två lärare. Vi ringde de berörda 

lärarna och förklarade syftet med intervjuerna, och frågade om de var intresserade av att delta. 

Intervjuerna genomfördes i ett klassrum på den skola där informanterna är verksamma. Vi 

intervjuade informanterna en åt gången och vi var båda deltagande för att få med så mycket 

som möjligt. Dock ville varken informant 1, 2, 3 eller 4 få sina intervjuer ljudupptagna. Vi 

fick således anteckna för hand. Vi avsatte totalt cirka 160 minuter åt intervjuerna. För att få ett 

så korrekt resultat som möjligt analyserade vi intervjuerna så snart vi kunde efter att de var 

genomförda. För att få en överblick av våra anteckningar började vi med att läsa upp våra svar 

för varandra, utan att kommentera. Därefter gick vi igenom fråga för fråga, och jämförde 

likheter och skillnader i våra anteckningar. Vi grupperade intervjusvaren till relaterande fråga 

och sorterade därefter bort information som vi tolkade som irrelevant för arbetet. Vi 

korrigerade även språket så det blev grammatiskt korrekt och så att informanterna eller skolan 

inte skulle kunna identifieras.  

Anne-Marie Körling kontaktades via e-mail, där vi frågade om hon var intresserad av att 

besvara några frågor per telefon alternativt ge en intervju. Efter ett positivt svar från Körling 

bokade vi en intervju. Vi förberedde frågor med fokus på Kiwimetoden. Intervjun 

genomfördes i ett klassrum på den skolan där Körling är verksam för att i samband med 

intervjun inhämta intryck och uppleva hur ett Kiwiklassrum ser ut. 

Observationen genomfördes en dag i år 2, där informant 1 är lärare. Observationens fokus 

låg på läraren, hennes sätt att interagera med eleverna och hennes genomförande av en lektion 

enligt Kiwimodellen. 

 Slutligen har vi tagit del av en föreläsning av Anne- Marie Körling i Västerås 

Stadsbibliotek. Körling föreläste kring högläsningens betydelse i undervisningen. 
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3.3 Kritik av metod 

Inför intervjuerna formulerades frågor som kändes relevanta och passande för vårt syfte. 

Däremot upptäckte vi då vi analyserade vårt resultat att följdfrågorna kunde ha varit mer 

utvecklade för ett mer precist resultat.   

 Då det gäller vår observation insåg vi att fler observationer kunde ha varit passande för ett 

omfångsrikare resultat. Dock fanns en tidsmässig begränsning för att utföra fler observationer. 

Ytterligare en begränsning var att observationen nedtecknades med papper och penna vilket 

gjorde det svårt att få med alla detaljer, som till exempel kroppsspråk och tonfall. Dock gjorde 

det faktum att vi var noggrant förberedda samt att vi var två personer som observerade att 

våra anteckningar ändå blev väldigt utförliga.  

 Lärarna vi intervjuade var kända för en av oss sedan tidigare och eventuellt kan detta 

påverka våra skriftliga anteckningar, tolkningar och resultatanalys. Vi var båda två deltagande 

under intervjuerna för att få med så mycket som möjligt, samt för att minska risken för 

feltolkningar av våra anteckningar. Men samtidigt föreligger det en risk att läraren hamnar i 

ett underläge som i sin tur kan påverka resultatet.  

Våra informanter var alla kvinnor, och detta kan också ha inverkan på resultatet. Samtliga 

informanter, både lärare och specialpedagoger, som vi intervjuade var ungefär i samma ålder, 

och med nästan lika många år i yrket. Kanske hade svaren sett annorlunda ut om vi hade en 

relativt nyexaminerad lärare? Körling avviker dock från övriga informanter. Hon har en 

annorlunda yrkesbakgrund, kortare tid i yrket, hon är yngre och är inte lika traditionell i sin 

lärarroll som övriga informanter.  

Enligt Denscombe (2000: 53) är det viktigt då man genomför en fallstudie att jämföra sina 

resultat med andra, liknande fall. Detta har dock ej varit möjligt för oss då vi inte kunnat finna 

någon tidigare forskning kring Kiwimetoden och dess lämplighet för elever med annat 

modersmål än svenska.  

3.3.1 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar enligt Denscombe (2000: 250) inom 

kvalitativ forskning om huruvida en annan forskare än den som står för den ursprungliga 

forskningen skulle komma fram till samma resultat om han eller hon genomförde samma 

undersökning. Torsten Thurén hävdar att om de mätningar man gjort är korrekt genomförda 

innebär det att de har reliabilitet (2007: 26). Vidare framhåller Christer Stensmo (2002: 30-
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31) att reliabilitet betyder tillförlitlighet eller noggrannhet och att för att uppnå reliabilitet 

krävs det att ungefär samma resultat uppnås varje gång man mäter eller observerar en och 

samma sak. Lagerholm (2005: 28) anser att den genomförda undersökningens pålitlighet är 

vad reliabilitet handlar om, och att det är viktigt att tänka igenom och genomföra sin 

forskning noggrant för att den ska bli just reliabel. En ogenomtänkt undersökning som inte 

analyseras på ett noggrant sätt får enligt Lagerholm inte en hög reliabilitet. I likhet med 

Stensmo (2002: 31) menar författaren att reliabiliteten är hög om en annan forskare kan 

genomföra samma undersökning med hjälp av samma metod och material och komma fram 

till samma slutsats.  

 Då det gäller vårt arbetes reliabilitet anser vi att den är hög. Om andra forskare skulle 

genomföra vår forskning under samma förutsättningar som oss, med samma litteratur och 

forskningsmaterial och genom att ställa samma intervjufrågor till de informanter som vi 

intervjuat är vi övertygade om att de skulle komma fram till samma slutresultat som vi gjort. 

Vi har noggrant analyserat litteratur och tidigare forskning med vetenskapliga glasögon och 

reflekterat och diskuterat kring innehållet. Våra intervjufrågor har varit genomtänkta och även 

öppna och vi har genomfört intervjuerna tillsammans vilket gjort att två par öron och ögon har 

kunnat analysera och begrunda intervjuerna.  

 

3.3.2 Validitet  

Enligt Thurén innebär validitet att det man ämnade undersöka har blivit undersökt, och att 

man inte undersökt någonting annat (2007: 26). Siv Strömquist (2003: 98) uttrycker det hela 

som att validitet handlar om att fråga sig om undersökningen verkligen har mätt det som 

skulle mätas. Denscombe (2000: 283) anser att validitet innebär en riktighet hos det data som 

insamlats och de metoder som använts. Det man bör fråga sig är om verkligheten och 

sanningen reflekteras av det data som samlats in, och om vi mäter det som mätas skall och får 

precisa resultat. Med andra ord innebär validitet att data och forskningsmetoder anses vara 

korrekta och exakta.  

 Vi anser att vi har undersökt det som vi ämnade undersöka, vilket enligt Thuréns (2006: 

26) definition betyder att vårt arbete har validitet. De intervjuer vi genomfört för att komma 

fram till våra slutsatser är enligt vår mening korrekt utförda och relevanta informanter har 

intervjuats. Även den litteratur och forskning som ligger till grund för vårt arbete har validitet 

då de på olika sätt behandlar det vi studerat. Det finns med andra ord en riktighet hos 
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insamlade data. Däremot ser vi det som en svaghet att så pass lite litteratur fanns att tillgå om 

kiwimetoden och att denna litteratur var färgad av författarnas åsikter och positiva syn på 

metoden. Möjligheten finns att vårt resultat kunnat se annorlunda ut om det funnits mer 

litteratur och framför allt någon tidigare forskning kring denna läsinlärningsmetod. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

För att skydda individen har Vetenskapsrådet givit ut fyra forskningsetiska principer som är 

viktiga att ta hänsyn till vid varje forskningsprojekt.  

Informationskravet: De som berörs av forskningen ska informeras om uppgiftens syfte av 

forskaren. 

Samtyckeskravet: Det är upp till var och en som deltar i en undersökning att bestämma om de 

vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter på dem som deltar i en undersökning ska behandlas 

med konfidentialitet och således vara oåtkomliga för obehöriga.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om personer får endast användas i 

forskningssammanhang (www.vr.se, 2007).  

 Lärarna informerades om syftet med vårt arbete och de deltog frivilligt, och kunde när som 

helst avbryta samarbetet. Vid observationen var det enbart läraren vi fokuserade på och inte 

enskilda barn, därför behövde inte föräldrarna informeras. Vi fick godkännande från Anne-

Marie Körling att banda intervjun samt att namnge henne. Övriga informanter ville inte 

bandas, därför användes endast papper och penna vid intervjuerna. I våra anteckningar nämns 

inte namnet på den aktuella skolan och inga informanter nämns vid namn. Informanternas 

personuppgifter är oåtkomliga för obehöriga, och kommer inte att användas i någonting annat 

än forskningssammanhang. 
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4 Resultat 

I vårt resultat inleder vi med att presentera den skola som vår fallstudie gäller och de 

informanter som intervjuats. Vi redogör sedan för de intervjuer vi genomfört med lärare och 

specialpedagoger. Slutligen redovisas den klassrumsobservation som genomförts. 

 

4.1 Presentation av skola  

Skolan där vi har genomfört våra intervjuer och observationer ligger i en medelstor stad i 

Sverige. Skolan är en F-6 skola med närmare 300 elever, varav 55 % har utrikes bakgrund. 

Det finns tendenser som tyder på att invandrartätheten ökar i de yngre åldrarna. Det finns 

cirka 50 medarbetare på skolan.  

  

4.2  Intervjuer; informanterna 1-4 

Informanterna 1 och 2 fick identiska frågor, eftersom de båda är lärare och arbetar med 

Kiwimetoden i klasser där det finns många elever med annat modersmål än svenska. Frågorna 

riktar in sig på läs- och skrivinlärning, Kiwimetoden samt barn med annat modersmål än 

svenska. Informant 3 och 4 är båda specialpedagoger och de har mångårig erfarenhet av att 

arbeta med barn med annat modersmål än svenska och därför fick även de identiska frågor . 

Vi återger i princip intervjuerna i sin helhet, det är dock inte fråga om någon fullständig 

transkribering utan ett återgivande utan markering av eventuella omtagningar, tvekljud och så 

vidare. Vi har i redovisningen varit angelägna om att inte missa väsentligheter i 

informanternas svar.  

Intervju informant 1. 

Informant 1 har arbetat som lärare i 31 år och arbetar på eget initiativ med Kiwimetoden. 

Informanten har erhållit en utbildning i Kiwimetoden och går för närvarande en kurs om 

språksociologi.  

1. Vilken/vilka läs- och skrivinlärningsmetoder använder du?  
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Jag använder Arken och Kiwimetoden. I Arken arbetar man med Ture, en figur som 

pratar i stavelser. Metoden går ut på att både lyssna och prata i stavelser.  

2. Hur använder du metoden/metoderna rent praktiskt?  

Jag inleder höstterminen i årskurs ett med ett bokstavstest som finns i Arken-

materialet för att kontrollera kunskapsnivån i klassen. Sedan jobbar vi vidare med 

bokstavsinlärning och vi tar enbart versalerna. Vi lär dem i alfabetisk ordning så att 

barnen lär sig alfabetet på samma gång. Barnen får lära sig en alfabetsramsa som vi 

tränar på. I denna klass, som är en ovanligt stark klass, blev vi klara till höstlovet. 

Arbetet tar vanligtvis cirka tio veckor. Resten av terminen har vi stavelseträning och 

avslutar med ett bokstavstest. Efter jul introducerar vi gemenerna och nu arbetar jag 

efter boken Vi läser och samkör med Kiwimetoden. Om jag till exempel arbetar med 

ett vattentema i OÄ så väljer jag böcker som handlar om vatten ur Kiwiböckerna. 

Barnen får själva välja om de vill skriva med gemener eller versaler. Barnen har 

läsläxor varje vecka efter sin läsförmåga; en del läser en rad medan andra läser en 

bok i veckan.  

3. Vilka är fördelarna med Kiwimetoden? Några nackdelar? 

Fördelarna är att man pratar mycket kring texten och att det är mycket upprepning. 

Då ökar förståelsen. Det är också en stor fördel att man arbetar med förförståelse. 

Jag har inte hittat några nackdelar. Barnen älskar metoden, och de älskar den fina 

glittriga pinnen som används i undervisningen. Text och förståelse går hand i hand 

och arbetsmaterialet är strukturerat, väl uttänkt och utarbetat. Man arbetar med 

förförståelse vilket är bra och mycket vikt läggs vid bilder. 

4. Sett ur barn med annat modersmåls perspektiv, vilka är fördelarna med kiwimetoden 

som läsinlärningsmetod? Några nackdelar? 

Det är bra att man arbetar mycket med förförståelse och arbetet med bilderna stärker 

barnens begreppsuppfattning. 

5. Använder du metoden/metoderna som helhet eller plockar ni valda delar? 

Kiwimetoden används som helhet och lärarhandledningen följs slaviskt. Ur övriga 

läsinlärningsmetoder plockar jag valda delar för att komplettera.  
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6. Vad är det som avgör valet av läsinlärningsmetod i klassen? 

Det beror på lärarens intresse, inställning och erfarenheter, och vad eleverna tycker 

är roligt. Metoden som används ska väcka glädje och lust. 

7. Använder du samma metod/arbetssätt på alla elever i klassen? 

Nej, eleverna ligger på så olika nivåer. Vissa håller fortfarande på med 

stavelseinlärning medan andra har kommit betydligt längre och arbetar självständigt 

med arbetsschema.  

8. Har du fått någon utbildning/handledning i att undervisa elever med svenska som 

andraspråk? 

Inte mycket. På 70-talet fanns det inte i utbildningen. Fler ur personalen har frågat 

efter detta, så vi påbörjade en kurs i språksociologi men den var inte vad vi väntat oss.  

9. Hur många år har du arbetat som verksam lärare? 

Jag har arbetat som lärare i 31 år. 

10. Varför började du arbeta med just Kiwimetoden? 

Jag var intresserad av att lära nya saker och såg ett anslag i Lärartidningen om 

Kiwimetoden. Jag var på en studiedag i Stockholm tillsammans med en kollega. Jag 

har även jobbat med Learning Styles och Reading Recovery. Reading Recovery 

påminner ju om Kiwimetoden men är mer individuellt inriktad. Därför var det 

naturligt att jag ville prova Kiwimetoden. 

11. Vilka är svårigheterna med metoden? 

Jag ser inga svårigheter med att arbeta med Kiwimetoden. Det är en mycket rolig och 

uppskattad metod. Det som fattas, det vill säga bokstavsinlärning, kompletterar vi 

med. 

12. Arbetar du med bokstavsinlärning? 

Ja se fråga 2. 

13. Har du något samarbete med modersmålsläraren? 
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Det finns inget samarbete med modersmålsläraren. 

14. Vad är anledningen till att du kompletterar Kiwimetoden med andra metoder/material, 

till exempel Arken eller ljudningsmetoder? 

Jag tror inte enbart Kiwimetoden räcker vid läs- och skrivinlärning. Det är inte ett 

fullständigt material. Jag ser det mer som ett förhållningssätt för att skapa läslust och 

intresse för böcker och litteratur.  

15. Hur skulle samarbetet med modersmålsläraren kunna utvecklas? Vilka är 

fördelarna/vinsterna eller nackdelarna med ett utvecklas samarbete? 

På skolor där det finns många elever med samma modersmål skulle man kunna samla 

till exempel alla arabiska elever i samma klass. Då kunde man ha en svensktalande 

och en arabisktalande lärare i klassen samtidigt, så eleverna fick möjlighet att lära sig 

läsa på sitt modersmål. Men som det är idag, när man har elever med flera olika 

språk skulle det inte fungera. Det skulle bli alldeles för rörigt. Istället går eleverna 

iväg när de ska ha modersmål. Eleverna har idag modersmål 40 minuter i veckan men 

de har rätt till 60-80 minuter per vecka. Men eftersom modersmålsläraren bara är här 

en dag i veckan, ska undervisningen förläggas till en dag, och då blir det för mycket 

med ett pass på 60-80 minuter.  

16. Kan barnen redan prata och klappa stavelser när de kommer till dig (det vill säga 

arbetar de med stavelser i förskoleklassen) eller börjar du från början? 

Nej, det finns inget sådant arbete i förskoleklassen, tyvärr. Jag tror man skulle vinna 

mycket på om barnen redan kunde det när de börjar i årskurs ett.  

Intervju informant 2. 

Informant 2 har arbetat som lärare 31 år och arbetar på eget initiativ med Kiwimetoden. 

Informanten har erhållit en utbildning i Kiwimetoden och går för närvarande en kurs om 

språksociologi.  

1. Vilken/vilka läs- och skrivinlärningsmetoder använder du?  

Jag blandar olika metoder, bland annat Kiwimetoden och Arken som är en 

stavelsemetod. Det här är tredje eller fjärde året jag använder dessa metoder i min 
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undervisning. Jag upplever att barnen lär sig läsa fortare med Kiwimetoden än andra 

metoder jag använt mig av tidigare. 

2. Hur använder du metoden/metoderna rent praktiskt?  

Jag inleder höstterminen i årskurs ett med att arbeta med stora bokstäver och lägger 

då inte så stor vikt vid form. Barnen får börja med att skriva ord i stavelser och läser 

dem sedan. Barnen är redan bekanta med stavelser när de börjar hos mig, det har de 

tränat på i förskoleklassen. Jag visar först och barnen skriver sedan. Vårterminen 

påbörjas arbetet med Kiwimetoden. Vi jobbar med Storboken, tittar på bilder och 

diskuterar begrepp. Texten är förtejpad för att fokus ska vara på bilderna. Nästa steg 

är att vi körläser texten. Barnen härmar ibland det vi har läst tidigare och det händer 

att vi ljudar oss igenom boken. Metoderna är olika mellan grupper. Ibland får barnen 

rita en saga kring det vi läst; det viktiga är att det sker utifrån var och ens egen 

förmåga. Man ska heller inte rätta det barnen gör på detta stadium.  

3. Vilka är fördelarna med Kiwimetoden? Några nackdelar? 

Fördelarna är att böckerna är roliga och det finns mycket att prata kring. Bilderna är 

fina och väcker lust hos barnen. Det finns både faktaböcker och sagoböcker. Jag kan 

inte se några nackdelar med Kiwimetoden. 

4. Sett ur barn med annat modersmåls perspektiv, vilka är fördelarna med kiwimetoden 

som läsinlärningsmetod? Några nackdelar? 

Det blir mycket diskussioner kring bilder och text. Man förklarar ord och det blir 

tydligare när det finns en bild till som illustrerar. Om det till exempel finns en bild på 

en katt och en pratbubbla där det står ”mjau” med stora bokstäver, så kan man 

diskutera vad en pratbubbla är och varför bokstäverna är stora i pratbubban. Jag kan 

inte se några nackdelar.  

5. Använder du metoden/metoderna som helhet eller plockar ni valda delar? 

Jag plockar delar ur både Kiwimetoden och Arken-materialet.  

6. Vad är det som avgör valet av läsinlärningsmetod i klassen? 
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Det är lärarens intresse som styr. Det beror på vilken metod man tror på själv. När 

barnen är intresserade och vill lära sig går läsinlärningen fort, oavsett metod tror jag. 

Barn med annat modersmål lär sig läsa lika fort som svenska barn men de har inte 

alltid samma begreppsuppfattning.  

7. Använder du samma metod/arbetssätt på alla elever i klassen? 

Nej, det måste anpassas efter individerna. Alla har olika sätt att lära. Det är viktigt att 

behålla glädjen och lusten att lära.  

8. Har du fått någon utbildning/handledning i att undervisa elever med svenska som 

andraspråk? 

Nej. Jag har fått några studiedagar och några enstaka föreläsningar. Det behövs 

betydligt mer.  

9. Hur många år har du arbetat som verksam lärare? 

Jag har arbetat i 31 år.  

10. Varför började du arbeta med just Kiwimetoden? 

Jag hade läst om den, och gick på eget initiativ en endagars kurs i Stockholm.  

11. Vilka är svårigheterna med metoden? 

Det är svårt att arbeta med Kiwimetoden utan bokstavsinlärning. 

12. Arbetar du med bokstavsinlärning? 

Ja, i alfabetisk ordning, med versalerna först. 

13. Har du något samarbete med modersmålsläraren? 

Det finns inget samarbete med modersmålsläraren. 

14. Vad är anledningen till att du kompletterar Kiwimetoden med andra metoder/material, 

till exempel Arken eller ljudningsmetoder? 

Kiwimetoden har aldrig varit en komplett metod för mig, utan jag har hela tiden sett 

den mer som en lästränings- och lässtimuleringsmetod än som en "lära-sig-läsa" 
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metod. För mig är Arken (alltså stavelseskrivning/läsning) och ljudmetoder sätt att 

"lära" barn att läsa. Jag har aldrig ens tänkt på att bara använda Kiwimetoden. Jag 

känner att jag inte behärskar och är lika säker på hur jag skulle göra om jag bara 

skulle använda Kiwi vid läsinlärningen. Dessutom gillar jag katten Ture och Arken 

och det gör barnen också. Jag vet att metoden fungerar och därför har jag fortsatt att 

använda den. 

15. Hur skulle samarbetet med modersmålsläraren kunna utvecklas? Vilka är 

fördelarna/vinsterna eller nackdelarna med ett utvecklat samarbete? 

Det vore mycket bättre om modersmålslärarna kunde vara med i klassrummet och 

förklara och stötta eleven i det vi gör, än att "plocka ut" elever och göra något som 

man inte har en aning om. Jag går just nu en kurs, där det pratas mycket om hur 

viktigt det är att lära sig läsa på sitt modersmål.  

16. Kan barnen redan prata och klappa stavelser när de kommer till dig (det vill säga 

arbetar de med stavelser i förskoleklassen) eller börjar du från början? 

De brukar kunna klappa och lyssna efter stavelser redan när de börjar ettan. Klassen 

jag har nu var/är duktiga på att klappa och räkna stavelser i till exempel sina namn. 

De har hållit på med det redan i förskoleklassen.  

Intervju informant 3. 

Informant 3 arbetar på den aktuella skolan där de båda Kiwilärarna är verksamma. Hon är 

utbildad specialpedagog och speciallärare, och har även gått en sjupoängskurs i Läsa och 

skriva för flerspråkiga barn. 

1. Vilka svårigheter då det gäller läsinlärning har du upplevt hos barn med annat 

modersmål än svenska vid användning av traditionella läsinlärningsmetoder? 

Många har svårt med vokalerna, de har svårt att höra och förstå skillnader. De 

har även svårigheter med att hitta ljud i munnen och de blandar ihop till exempel 

u och n, a och e. En del barn läser korta ord bakifrån, och har allmänt svårt med 

läsriktningen.  

2. Vilka komponenter bör en god läsinlärningsmetod för barn med annat modersmål 

än svenska bestå av? 
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Man bör använda sig av mycket bilder i läsundervisningen som barnen kan knyta 

till sin egen miljö och vardag. Det kan dock vara svårt att hitta sådana bilder när 

barnens kulturella bakgrund skiljer sig mycket från den svenska. Ord som bara 

finns på svenska är svåra att arbeta med. Umeå-modellen passar bra som 

läsinlärningsmetod. Denna metod innebär att barnen får skriva tvåstaviga ord 

som de skriver av från tavlan innan de läser. Men jag brukar först låta eleverna få 

känna in stavelser genom att gå runt ett bord i takt med stavelserna. 

Stavelseorden, som de går i takt till, handlar om sådant som till exempel hänt på 

rasten. Sedan arbetar de med bokstäver. Efter det kommer de tvåstaviga orden 

som Umeå-modellen förespråkar. Det hela bygger inte på att förstå innebörden av 

orden utan på upprepning. Jag använder också en blandning av ljudningsmetoden, 

LTG och Kiwimetoden. Jag använder även ordbilder i undervisningen. 

3. Då ett barn anländer till Sverige lagom till skolstart, anser du att barnet först ska 

lära sig läsa på modersmålet eller på svenska? Varför? 

Idealet är att de lär sig läsa på modersmålet innan de kommer hit. Då har de lärt 

sig språkstruktur, vad läsning är bra för, de har funderat över texter, är 

allmänbildade och förstår begrepp. Då går läsinlärningen på svenska fort. Om de 

inte lärt sig läsa innan de kommer till Sverige bör språken läras in samtidigt, 

alltså läsinlärning på båda språken. Detta borde även gälla i förskolan, det borde 

med andra ord finnas modersmålslärare även i förskolan. Om inte läsinlärning 

sker på båda språken finns risk att modersmålsutvecklingen stannar av och barnen 

blir kvar i vardagsspråket. Det finns en stor rädsla hos invandrarföräldrar att 

barnen ska bli förvirrade av två språk. De tror att barnen inte har någon nytta av 

att utveckla sitt modersmål. Det är viktigt med samarbete mellan 

modersmålslärare och klasslärare.  

4. Vad anser du vara viktigt att som lärare tänka på då man ska lära barn med annat 

modersmål än svenska att läsa? Vilka eventuella fallgropar finns? 

En av fallgroparna är att underskatta eleven, det vill säga tro att den kan mindre 

för att den inte kan svenska. Det är också svårt att diagnostisera var de befinner 

sig, antingen begär man kanske för mycket av dem eller så blir de 

understimulerade. Det är viktigt att ta reda på var den enskilda eleven kommer 
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ifrån, deras kulturella bakgrund, hemförhållanden, om föräldrarna kan läsa och 

så vidare. Skolan har färdiga sammanställda frågor till föräldrarna för att ta reda 

på så mycket som möjligt om eleverna. Bokup-tester görs med barnen där de får 

rimma ord, skilja på olika geometriska figurer och de testas i läs- och 

instruktionsförståelse. Ljudbok kan vara bra för dessa barn så att de får ta del av 

samma böcker som övriga elever oavsett läsförmåga. Ett praktiskt problem som är 

svårt att lösa är det faktum att dagen blir väldigt splittrad för de elever som får 

stödundervisning. Det blir många lokalbyten då de förflyttar sig mellan den 

ordinarie undervisningen till specialläraren och läraren i svenska som 

andraspråk. De behöver ju få hjälp men de missar ju samtidigt den vanliga 

undervisningen. Kanske kan man arbeta i perioder, till exempel åtta veckor endast 

hos specialläraren som följs av åtta veckors vanlig undervisning.  

5. Har du erhållit någon utbildning/fortbildning då det gäller undervisning av barn 

med annat modersmål än svenska? 

Jag är utbildad specialpedagog och speciallärare. Jag arbetar till hälften som 

specialpedagog och samarbetar då mycket med elevvårdsteamet. Den andra 

hälften av min tid arbetar jag som speciallärare då jag ger stödundervisning till 

enskilda elever. Jag har deltagit i en sjupoängskurs i ”Läsa och skriva för 

flerspråkiga barn”. 

Intervju informant 4. 

Informant 4 är verksam på en närliggande skola där en stor andel av eleverna har utrikes 

bakgrund. Hon är utbildad specialpedagog och lärare och har en gedigen erfarenhet av att 

arbeta med barn med annat modersmål än svenska. Hon har arbetat som lärare i 26 år och som 

specialpedagog i 5 år.  

1. Vilka svårigheter då det gäller läsinlärning har du upplevt hos barn med annat 

modersmål än svenska vid användning av traditionella läsinlärningsmetoder? 

Många elever saknar kännedom om bokstäverna. De har en annan läsriktning, till 

exempel från höger till vänster eller nerifrån och upp och problem med ljudformning i 

munnen vilket innebär att de har svårt att placera tungan rätt för att forma ljuden. 
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Vissa elever kommer från förhållanden där de inte fått någon skolundervisning alls, 

då de till exempel varit på flykt under en längre tid.  

2. Vilka komponenter bör en god läsinlärningsmetod för barn med annat modersmål än 

svenska bestå av? 

Efter många års erfarenhet av just invandrarelever och då speciellt de som har svagt 

svenska språk anser jag att den bästa metoden är att man enbart lär eleverna 

bokstavsljudet. Om man gör det så förvirrar man inte för dem när de sen skriver. Jag 

har sett att många barn förväxlar bokstavsnamnet och ljudet vid skrivning. Och det 

som händer är att eleverna sen får skrivsvårigheter. En annan faktor att tänka på är 

att man är väldigt noga med att befästa genom att lägga antal knappar eller annat 

som orden innehåller vid inlärning för år 1. Om man gör en bra grund från början så 

slipper många barn luckor i läsning och skrivning senare. Man bör som lärare ofta 

kolla av sina elever och dokumentera vad man hör och ser. Ju fortare man upptäcker 

svårigheter desto mer kan man fylla luckor. Något annat är också att man känner till 

en mängd olika läsinlärningsmetoder.  

3. Då ett barn anländer till Sverige lagom till skolstart, anser du att barnet först ska lära 

sig läsa på modersmålet eller på svenska? Varför? 

Jag tycker att barnet ska få utveckla sitt modersmål verbalt, men lära sig läsa på 

svenska. Läsning och skrivning på modersmålet anser jag får vänta. Det är viktigt att 

svenskan utvecklas ordentligt först. 

4. Vad anser du vara viktigt att som lärare tänka på då man ska lära barn med annat 

modersmål än svenska att läsa? Vilka eventuella fallgropar finns? 

Om en flyktingfamilj har någon anhörig eller vän i Sverige får de inte komma till 

någon flyktingförläggning utan får antingen bo hos denne eller i anslutning till denne. 

Således kommer barnet till skolan utan att kunna ett ord svenska. På en 

flyktingförläggning skulle de däremot ha fått viss svenskundervisning innan de 

slussades ut i skolan. Det finns förberedelseklasser på Växhuset i Västerås för 

mellanstadieelever men denna undervisning kostar 300 000:- per elev. Det är alltså en 

kostnadsfråga huruvida ett barn får gå i förberedelseklass. Om inte kastas de direkt in 

i en vanlig klass trots att de många gånger inte kan ett ord svenska. Då man som 
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lärare får en elev som inte kan det svenska språket är det viktigt att man samlar 

viktiga personer kring barnet som till exempel föräldrar, flyktinghandläggare och tolk 

för att få reda på så mycket som möjligt om barnet. Kan eleven läsa på modersmålet 

och hur pass utvecklat är modersmålet? Det är också viktigt att som klasslärare ha ett 

nära samarbete med modersmålsläraren. 

5. Har du erhållit någon utbildning/fortbildning då det gäller undervisning av barn med 

annat modersmål än svenska? 

Nej, det har jag inte, utan det är någonting jag lärt mig under lång tid eftersom jag 

var med när de första invandrarna kom till Sverige i slutet av 1970-talet och början av 

1980-talet. Vi fick helt enkelt lära oss av misstagen och sedan försöka få hjälp av 

bland annat invandrarkuratorn som fanns i Västerås. Sedan har vi som undervisade 

då gått på föreläsningar som handlat om inlärning utifrån annat språk med mera. Jag 

har arbetat i 26 år som lärare i invandrartäta områden. Min nuvarande arbetsplats är 

en skola som består av 82 % invandrarbarn. Efter detta har jag arbetat i fem år som 

specialpedagog i samma områden. Jag har en speciell specialpedagogutbildning som 

i slutändan innebär att jag ska vara den som kritiskt granskar handlingsplaner, lokala 

utvecklingsplaner etcetera. Jag ska ifrågasätta, påverka och åstadkomma 

grundläggande förändringar. 

4.3 Intervju Anne-Marie Körling 

Anne- Marie Körling är utbildad lärare och har 13 års yrkesverksamhet bakom sig. Hon 

undervisar på Edboskolan utanför Stockholm och arbetar även parallellt som författare och 

föreläsare. Anne- Marie Körling har genomgått en utbildning i Nya Zeeland om 

Kiwimetoden.  

 

1. Vad fick dig att börja arbeta med Kiwimetoden? Hur kom du i kontakt med den? Hur 

länge har du arbetat med metoden? 

Jag hade börjat utveckla en egen metod under mina fem första år som lärare. Sedan 

blev jag uppringd av Bonniers 2001 och de hade varit på Nya Zeeland och sett en ny 

pedagogik. De ville skicka några pedagoger dit och jag var en av fyra som fick 

erbjudande om att åka. Först var jag kritisk till att åka och frågade vad de ville med 
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resan, och varför jag skulle åka. De svarade att de ville att några pedagoger skulle 

kolla upp om det här kunde vara något. Jag svarade att jag ville ha allt material om 

den här nya pedagogiken som jag kunde läsa in mig på och det fick jag också. Efter 

att jag fått läsa på om Kiwimetoden så sa jag ja till att åka för att metoden stämde väl 

överens med min människosyn och min kunskapssyn.  

2. Hur ser du på läsinlärning i stort? Vad anser du vara viktiga komponenter i en bra 

läsinlärningsmetod? 

Det finns ju inte en universell metod. Det handlar om att fråga sig: Hur lär sig detta 

barn att läsa? Inom Kiwi handlar allt om språk, whole language, det är alltid språk. 

Hela språket hela tiden. Om ett barn lär sig genom att ljuda så går det bra, eller om 

ett annat barn lär sig helord så går det också bra. Det är viktigt att lära sig lära av 

bilder. Det kan aldrig finnas en metod för alla elever. För mig handlar god 

läsinlärning om att man gör mycket muntligt. All undervisning ska vara muntlig så 

mycket som möjligt och läraren ska modella läsning genom högläsning. Texter ska få 

stor plats i klassrummet. Läraren måste visa intresse för läsning, det är a och o. 

3. Vilka är, enligt dig, de största fördelarna med Kiwimetoden som läsinlärningsmetod? 

Finns det några nackdelar? 

Kiwi är en otroligt medveten undervisning, tidigare arbetade jag mycket mer 

omedvetet. Allting följs upp. Man pratar om allt, mycket är muntligt; hur tänker vi 

kring det här? Vad är det här för ord? Hur kan vi se på det här? Det är mängder av 

frågor hela tiden. När man arbetar med Kiwi uppstår arbetsglädje och det är 

kvalitetsundervisning. Man får mycket mer kvalitetstid med enskilda elever. Jag har 

individuell undervisning varje dag med väldigt många elever. Jag skulle inte arbeta 

som lärare idag om jag inte fick arbeta enligt Kiwimetoden. När man använder Kiwi 

som läsinlärningsmetod utgår man från just den elevens förståelse. Och vid vägledd 

läsning försöker jag sätta ihop grupperna så att de består av elever med olika 

kompetenser så att de lyfter varandra. Alla är aktiva och vågar vara aktiva. De 

använder sig av ord hela tiden. Och framför allt har de modeller! De får ta hjälp 

överallt för att lyckas! De får fråga, de får titta, de får använda sig av det dom ser. 

Metoden bygger också mycket på bekräftelse. Med hjälp av Kiwi erövrar eleverna sitt 

lärande, de är själva aktiva i sitt lärande och de har roligt när de lär sig! 

4. Vilka är svårigheterna med metoden? 
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Svårigheten ligger i att läraren måste inse sin roll. Läraren är den undervisande, den 

frågande, den som lockar in eleverna. Det måste finnas en hög grad av medvetenhet 

och fokus hos läraren. Enligt mig är det här egentligen inte något problem. Om man 

har ett medvetet fokus har man alla elever i sina händer. 

5.  Har du fått någon utbildning/handledning i att undervisa elever med svenska som 

andraspråk? 

Nej, men jag har till exempel lärt mig engelska själv och på så sätt har jag lärt mig av 

mina egna erfarenheter av hur jag lär mig ett språk. Jag anser inte att man lär sig ett 

språk genom att skriva hela tiden. Fokus i min undervisning är istället lyssna - tala, 

lyssna - tala, mycket mer än att skriva och stava. Man måste lyssna in och tala ut för 

att lära sig ett språk. 

6. Jämfört med de läsinlärningsmetoder du använt dig av före du började med 

Kiwimetoden, har du kunnat utvärdera om eleverna lär sig läsa snabbare med Kiwi? 

Ja det gör de. De är mer intresserade av språk och grammatik. De får ju hela tiden 

prata och använda sig av språket. Och så fort de visar intresse för något specifikt, 

som till exempel kommatering, frågetecken, punkter och liknande, så diskuterar vi det 

tillsammans. Jag modellar också frågor kring det lästa för eleverna och dessa frågor 

övertar de snabbt från mig vilket leder till att de blir reflekterande och kritiska läsare. 

7. Sett ur barn med annat modersmåls perspektiv, vilka är fördelarna med Kiwimetoden 

som läsinlärningsmetod? Några nackdelar? 

De möter fyra olika sorters undervisning; individuell undervisning, då undervisar jag 

och de övriga eleverna läser eller arbetar på annat sätt självständigt; högläsning, som 

är a och o, oavsett vilken ålder man undervisar. Allt, så mycket som möjligt, ska läsas 

högt. Jag läser högt varje dag oavsett vilket ämne det handlar om; gemensam läsning; 

vägledd läsning. All denna undervisning, förutom då eleverna arbetar självständigt, 

är väl medveten undervisning av läraren. All denna undervisning ger eleverna val och 

har en hög grad av självständighet och frivillighet. Med denna metod bjuds elever 

med annat modersmål in i språket. Exempelvis gör vi så att vid varje gemensam 

läsning ställer jag frågor som: Kan man säga det här på något annat språk? Hur 

säger man då? Då bekräftar jag dessa elevers språk men undervisningens fokus 

kvarstår. Vi pratar fortfarande om samma sak. Det viktiga är så att säga att hålla 

dörren öppen, att tillåta flera språk. Den här metoden handlar mycket om bekräftelse 
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vilket är viktigt för dessa barn. Framför allt handlar ju Kiwi om att sätta ord på allt, 

att prata med varandra. På så sätt får ju barn med annat modersmål höra språket 

hela tiden. Jag tycker att Kiwi bejakar det språk som barnen kommer in i klassrummet 

med, och utifrån det kan barnet utvecklas. När man arbetar med Kiwi är alla elever 

inkluderade, alla är med hela tiden, det går liksom inte att låta bli att vara med. Då 

spelar det ingen roll vilka svårigheter man har, man dras med ändå. Alla är med!  

8. Arbetar ni med bokstavsinlärning? Om inte, varför inte? 

Ja, självklart arbetar vi med bokstavsinlärning men vi gör det ur ett fokus.  

9. Hur många år har du arbetat som verksam lärare? 

Jag har arbetat i 13 år.  

10. Samarbetar du med pedagogerna i förskoleklassen? 

Ja jag har precis inlett det samarbetet. Jag ska introducera kiwimetoden för 

personalen och modella hur kiwi ska genomföras.  

11. Samarbetar du med modersmålslärarna? 

Nej, men jag har många modersmålslärare som kommer och lyssnar på mina 

föreläsningar.  

12. Hur mottas eventuella nyanlända elever som har ett annat modersmål än svenska i 

klassen? Anpassas undervisningen på något speciellt sätt för dem eller kan 

kiwimetoden användas precis som den är även för dem? 

Kiwimetoden kan användas precis som den är. Barn lär sig av barn när det gäller 

språk och i mina klasser pratar eleverna så mycket med varandra och de sätter ord på 

precis allt.  

13. Vad krävs av pedagogen för att få Kiwimetoden att fungera? 

Det krävs en fullkomlig medvetenhet om sin egen roll. Att ha fullkomlig medvetenhet 

kring sin roll som textens förmedlare. Att vara medveten om att man är viktig för hela 

undervisningen och att man är en modell för hur eleverna ska göra och tänka språk. 

Eleverna ska kunna härma och ta efter det man gör. Som lärare måste man vara helt 

på det klara med undervisningens fokus, vad syftet är med undervisningen. Det är 

också viktigt att den miljö eleverna ska lära sig i känns trygg för dem.  
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14. Vilka är dina starkaste argument för att övertyga föräldrar eller kollegor om 

användandet av denna metod? 

För att man ska ingå i det demokratiska samhället, och även ingå i textvärldarna. Det 

är mitt starkaste argument. När jag presenterar mig för föräldrar första gången så 

presenterar jag hela min pedagogiska syn: ”Jag har den här synen och jag gör på det 

här viset. Ni behöver inte tycka som jag men det här är den undervisningen jag tror 

på.”. Det är viktigt att trycka på att man är utbildad lärare och att man är kompetent 

för det är viktigt att värna om vår profession. Sen visar jag föräldrarna vad jag tänker 

göra, och jag har faktiskt aldrig fått någon förälder emot mig.  

4.4  Observation av lektion enligt Kiwimodellen 

Observationen genomförs på den skola där informant 1, 2och 3 är verksamma och i det 

klassrum där informant 1 arbetar. Klassrummet ser ut som ett traditionellt klassrum med 

elevernas egna konstverk på väggarna och bänkar som är grupperade fyra och fyra. Längst 

fram i klassrummet finns en stor matta på golvet där läraren håller i samlingar. Klassen är en 

år två och eleverna har arbetat med Kiwimetoden sedan vårterminen i år ett.  

Observationen utförs i klassrummet efter lunchrasten. 14 elever och en lärare, informant 1 

vid intervjuerna, är närvarande. Vi sitter utanför ringen, strax bakom eleverna, och observerar. 

Vi har presenterat oss för klassen och berättat att vi ska studera hur en Kiwilektion går till. Vi 

för löpande anteckningar under lektionens gång. Eleverna sitter i en halvring på den stora 

mattan, vända mot läraren. Läraren visar en världskarta och frågar om eleverna vet namnet på 

någon världsdel. Inget svar. Läraren frågar om man kan få reda på namnen på världsdelarna 

genom att läsa? Eleverna räcker upp händerna och säger Europa, Afrika och Amerika. En 

diskussion kring världsdelar förs, men ingen nämner Australien. Läraren pekar på Australien, 

frågar vilka som hör till Australiens världsdel. En elev säger Nya Zeeland. Läraren säger att 

de nu ska stanna i Nya Zeeland och hon visar ett mjukisdjur som föreställer en Kiwifågel. 

Läraren säger att den bara finns i Nya Zeeland, och frågar om eleverna kommer ihåg fågelns 

namn och varför den har så korta vingar. En elev säger Kiwifågel och en annan att den inte 

kan flyga. Läraren nickar och säger att de nu ska Kiwiläsa. Läraren tar bort kartan och ställer 

fram ett staffli bredvid sig, där det står en storbok. Titeln är inte övertäckt. Läraren har en 

glittrande trollstav i handen som hon pekar i boken med.  
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L= lärare  E= elev   

L: Minns ni den här boken? Kommer ni ihåg vad boken heter?  

E: Misse matvrak är hungrig. 

L: Misse matvrak är hungrig (nickar). Känner ni igen boken? 

E: (Kommenterar). 

L: Hm (nickar).  Vad är ett matvrak? 

E: (Ger förslag på vad ett matvrak är. Övriga kommentarer). 

L: Hm (nickar och ler). Du tänker på hans namn? Misse. Flickan heter Malin. Vad står det 

här?  

E: (Kommenterar). 

L: (Upprepar det barnen säger, nickar.) Vad är det här för bokstäver? 

E: (Svarar).  

L: (Nickar) Ja. Vad väntar katten på? (Bläddrar sida). 

L: (Nickar. Bläddrar sida så man ser bokens båda sidor. Texten i boken är övertäckt). Vad ser 

ni på bilden? 

(Fem elever ger exempel på vad de ser.) 

L: (Upprepar det eleverna säger; nickar. ) Hur börjar sagan? 

(Barnen ger förslag) 

L: Jaha. (Nickar). Vad tror du? Vad sa hon? (Nickar). Eller hur? (Bläddrar sida). 

L: Vad är det till vänster? 

(Fler av eleverna kommer med kommentarer, och diskuterar annat än boken).  

L: (Bläddrar sida.) Hur tror du Malin känner sig? Titta på hennes ansikte.  

(En elev säger att det står mjau i en pratbubbla).  

L: Kanske katten skriker? Hur ser de ut i ansiktet?  Kan ni göra så? Vad betyder det? 

E: (Kommenterar). 

L: (Upprepar elevernas svar. Bläddrar). 

Vilken tid på dagen tror ni det är? 
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E: (Kommenterar). 

L: Vad finns på den översta hyllan? Vad finns på den nedersta hyllan? 

(Nickar när rätt svar ges. När en elev svarar fel kommenterar läraren inte detta. Bläddrar). 

L: Visst slutar boken lyckligt? (Tar bort textremsor). 

 

Lärare och elever körläser tillsammans. Läraren pekar med glitterpinnen på texten. Några 

elever läser för snabbt, och läraren avbryter läsningen och tillrättavisar dessa elever. Sedan 

läser lärare och elever tillsammans igenom boken.  

L: Märkte du något i texten? 

E: (tyst). 

L: (Visar en sida. Läser texten högt.) Hörde du? 

E: Det rimmar. 

L: Ja, det rimmar! Hur tror du han låter? (Pekar på en gestalt i boken) 

(Eleverna härmar och dramatiserar).  

L: Hm. (Pekar på en punkt.) Vad är det här?  

E: (kommenterar). 

L: Bra! (Pekar på ett utropstecken.) Vad är det här? 

E: Ja, det är samma sak där. (Eleven pekar och visar fler punkter i boken.) 

L: Ja. (Nickar) Här har texten ändrat sig.  

E: Nu ser jag. Det är tre punkter.  

L: För att? 

E: För att hon fortsätter här. (Pekar på nästa sida i boken).  
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5 Analys av resultat 

I vår analys har vi studerat och jämfört informanternas intervjusvar med varandra, och även 

jämfört dessa svar med den litteratur och tidigare forskning vi tagit del av. För att få en tydlig 

struktur valde vi att dela in analysen i sex underrubriker utifrån de aspekter vi ansåg vara mest 

relevanta och intressanta för att förhålla oss till arbetets syfte och kunna besvara våra 

forskningsfrågor. På grund av att intervjufrågorna som ställdes till informant 1 och 2 till stor 

del skiljde sig åt från de frågor informant 3 och 4 fick besvara analyseras under rubrik 5.1 och 

5.2 endast svar från informant 1 och 2, under rubrik 5.4 analyseras samtliga informanters svar 

och under rubrik 5.5 och 5.6 analyseras endast svar från informant 3 och 4.  

 

5.1 Fördelar med Kiwimetoden 

Både informant 1 och 2 uttrycker klara fördelar med Kiwimetoden. Den stora fördelen är att 

man pratar mycket kring bilder. Informant ett uttrycker också det positiva med att man arbetar 

med förförståelse. Anne-Marie Körling anser att en fördel med Kiwimetoden är att en stor del 

av undervisningen är muntlig, eleverna blir bekräftade samtidigt som de får verbalisera sina 

tankar. En annan fördel är att man utgår från den enskilda elevens förståelse, menar Körling. 

Körling anser att god läsinlärning handlar om att så mycket som möjligt ska göras muntligt. 

Hon menar också att det är viktigt att använda sig av bilder i undervisningen för att uppnå en 

god läsförståelse. Både informant 1 och 2 säger att eleverna tycker mycket om Kiwimetoden. 

Varken Körling eller informant 1 och 2 kan se några direkta nackdelar med metoden.  

 Då det gäller metodens fördelar för barn med annat modersmål ser både informant 1 och 2 

en stor fördel eftersom man diskuterar kring bildens text och på så sätt stärks barnens 

begreppsuppfattning. Informant 1 säger också att det är positivt att arbeta med förförståelse 

för dessa barn. Inte heller ur detta perspektiv kan de se några nackdelar med metoden.  

 Enligt Körling handlar Kiwimetoden framför allt om att verbalisera allt och att samtala 

med varandra vilket gör att barn med annat modersmål kontinuerligt får höra språket. Vid 

gemensam läsning kan man ställa frågor om hur saker sägs på barnens olika modersmål vilket 

stärker de enskilda barnens språk. Då man arbetar med Kiwimetoden inkluderas alla elever, 

oavsett vilken nivå de befinner sig på. 
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 Jörgensen (2001: 5) styrker det faktum att Kiwimetoden handlar om att utgå från elevernas 

kunskaper. Arvidsson (1993: 188-195, 204) anser att det är mycket viktigt att läraren utgår 

från den enskilde elevens resurser och intressen då svenska lärs in som ett andraspråk. 

Författaren menar vidare att det är viktigt att ha en muntlig förberedelse då nya texter ska 

bearbetas. Även bilder bör användas och elevens tidigare erfarenheter ska vara 

utgångspunkten i arbetet. I Kiwimetoden uttrycker Körling (2006: 25-26) att elevernas 

tänkande underlättas då de får sätta ord på sina tankar och då eleverna får läsa högt ökar deras 

förståelse för det lästa.  Ejeman och Molloy (1997: 62) anser att barn lär sig att förstå det 

samband som finns mellan orden som sägs och den skrivna texten som behandlas då de får 

samtala om texten tillsammans, vilket i sin tur kan stimulera barnen att försöka läsa alternativt 

skriva på egen hand. Barnen får då en tro på sin egen förmåga att läsa.   

 Myndigheten för skolutveckling (2004: 38, 46,48) uttrycker att förförståelse är mycket 

viktigt för elever med annat modersmål än svenska att få då de ska förstå vad en berättelse 

handlar om och de hänvisar till Susanne Benckert som menar att samtalet har en mycket 

viktig plats i detta arbete. Myndigheten rekommenderar storböcker som hjälpmedel för att 

skapa förförståelse hos eleverna eftersom dessa böcker har stor text och stora bilder vilket gör 

att alla elever, oavsett läsförmåga, kan följa med i berättelsen och förstå den. Myndigheten för 

skolutveckling (2004: 37,41) betonar det faktum att eleverna lär sig på bästa möjliga sätt då 

de får samtala, och vid samtal mellan lärare och elev är det viktigt att läraren utgår från 

elevernas intressen, tankar och kunskaper. Liberg (1993: 34) anser att 

andraspråksundervisning ska bygga på kommunikation och vara baserad på interaktion mellan 

elever och lärare. De språkliga koder vi har i vårt språk får elever med annat modersmål än 

svenska möjlighet att lära sig förstå då de interagerar. Hajer (2004: 49) understryker 

interaktionens vikt i klassrummet. Även i Kiwimetoden understryker Körling (2006: 19) 

kommunikationens betydelsefulla plats i klassrummet. Alla bör kommunicera med alla, och 

olika sätt att kommunicera på bör användas. I boken uttrycker Körling också det tidigare 

nämnda faktumet att alla elever kan delta i undervisningen oavsett vilka förutsättningar de 

har. Även Jörgensen (2001: 69) menar att alla elever, oavsett läsförmåga, kan engageras i 

texten då läraren läser högt för dem.  
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5.2 Val av läsinlärningsmetod  

Både informant 1 och 2 kompletterar Kiwimetoden med andra läsinlärningsmetoder. På 

frågan om varför detta görs, menade bägge informanterna att de ser Kiwimetoden mer som ett 

sätt att väcka intresse för läsning än en renodlad läsinlärningsmetod. Då det gäller valet av 

läsinlärningsmetod menar informant 1 och 2 att lärarens intresse styr valet, och att läraren 

själv måste tro på den metod som används. Att barnen uppskattar metoden ses också som 

mycket viktigt. Båda informanterna säger att undervisningen måste individanpassas, eftersom 

barnen lär sig olika snabbt och på olika sätt.  

 Både informant 1 och 2 började på eget initiativ arbeta med Kiwimetoden. Informant 1 

hade tidigare arbetat med Reading Recovery som påminner om Kiwimetoden, och ville därför 

prova den nya metoden. Körling fick erbjudande från Bonniers bokförlag om att åka till Nya 

Zeeland för att sätta sig in i kiwimetodens arbetssätt. Då hon initialt informerades om 

Kiwimetoden ansåg hon att den stämde med henne kunskapssyn.  

 Ingen av informanterna 1 och 2 säger sig ha fått någon direkt utbildning i att undervisa 

barn med annat modersmål, bortsett från någon enstaka kurs. Inte heller Körling har fått 

någon utbildning eller handledning i att undervisa barn med annat modersmål än svenska.  

 I intervjun med Körling uttrycker författaren att hon tack vare metodens arbetssätt får mer 

kvalitetstid med varje enskild elev, och att hon kan bedriva individuell undervisning flera 

gånger per dag. Körling menar att det inte finns någon universell metod som passar alla 

elever, därför ska undervisningen anpassas efter varje individ och man bör ta reda på hur den 

enskilda eleven lär sig läsa på bästa sätt. 

 I Kiwimetoden (2006: 29) beskriver Körling vikten av att som lärare ta reda på varje 

enskild elevs lärandepotential, och för att så ska kunna ske menar författaren att läraren måste 

komma närmare varje elev. Körling (2006: 68-70,72) menar att det som hon benämner ”Fråga 

tre” utvecklar elevernas egna strategier för att lära och äkta samarbeten uppkommer mellan 

eleverna. Då eleverna tar hjälp av varandra får läraren mer tid till att se varje enskild elev och 

kan då ge varje elev passande utmaningar på rätt nivå. Rodell Olgac (1999: 67, 76) hänvisar 

till Cummins (1996) som menar att den undervisningsmetod som väljs inte har lika stor 

betydelse som det samspel som finns mellan elever och lärare. Lärare och elever kan lära av 

varandra då läraren synliggör elevernas skilda modersmål och kulturer vilket skapar det som 

Vygotsky (1962) benämner den proximala utvecklingszonen. Hyltenstam (1993: 6) anser att 

det egentligen inte kan finnas en enda metod som kan komma tillrätta med alla de problem 
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som kan uppstå i den så komplexa andraspråksundervisningen, men att det är viktigt som 

lärare att vara insatt i skilda läs- och skrivinlärningsmetoder för att på så sätt kunna plocka 

valda delar och individanpassa undervisningen. Håkansson (2003: 80) skriver att 

ljudningsmetoder dock inte är passande för barn som lär sig svenska parallellt med arabiska 

på grund av att det arabiska språket är annorlunda uppbyggt än det svenska.  

5.3 Reflekterande och kritiska läsare 

Under vår observation genomfördes det som Körling (2006: 148) kallar för en bildpromenad. 

Detta görs under gemensam läsning och går ut på att eleverna får studera bilderna i en bok 

och sedan svara på lärarens frågor om vad de ser på bilderna. Under den observerade 

bildpromenaden täckte läraren för bokens text och samtalade initialt endast om bilderna i 

boken. Hon frågar vad eleverna ser på bilderna och låter dem spekulera i hur sagan kommer 

att börja. Hon ställer detaljerade frågor och hon rättar inte eventuella felaktiga svar. Hon 

bekräftar elevernas svar genom att nicka och le och hon upprepar ofta deras svar. Efter 

bildpromenaden är det enligt Körling (2006: 149) hög tid att bearbeta texten. Läraren ska läsa 

högt och de elever som vill och kan får körläsa tillsammans med läraren. Efter den 

observerade bildpromenaden i klassrummet gör läraren just detta och eleverna läser 

tillsammans med läraren. Läraren använder sig av en pinne för att peka på texten så att alla 

kan följa med i det lästa. Detta rekommenderas av Jörgensen (2001: 72) som anser att en 

pinne att peka med framför allt passar väldigt bra vid läsinlärning. Körling (2006: 149) anser 

att det är viktigt att läraren stannar upp i läsandet för att samtala om texten och låta eleverna 

ställa frågor. Jörgensen (2001: 31) menar dock att läsningen inte ska pausas för att samtal ska 

föras. Istället bör samtal kring texten komplettera det lästa i efterhand. Under observationen 

följde läraren Jörgensens rekommendationer och avbröt således inte läsningen utan ställde 

frågor kring texten efter det att läsningen var genomförd.  

 Enligt Körling (2006: 25-26) är det viktigt att läraren ställer frågor, lyssnar, uppmuntrar 

och bekräftar sina elever för att eleverna ska kunna erövra sitt lärande. Vår observation 

bekräftar detta. Körling (2006: 147, 174) menar vidare att de öppna frågor som ska ställas av 

läraren väcker elevernas förförståelse av den kommande texten vilket även gör dem 

förväntansfulla på vad som kommer. Frågorna skapar även kritiska läsare vilket enligt 

författaren är väldigt viktigt. Myndigheten för skolutveckling (2004: 41) betonar också vikten 

av att ställa öppna frågor till eleverna med annat modersmål än svenska i stället för stängda 

frågor som redan har ett förväntat svar. Då frågorna är öppna stimuleras eleverna att lämna 
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uttömmande svar som kräver att de använder sig av fler ord. Detta styrks av Liberg (1993: 39-

40) som anser att frågor som har ett på förhand givet svar inte uppmuntrar elevernas kreativa 

språkutveckling. Om frågorna som ställs däremot är öppna utvecklas det egna tänkandet hos 

eleverna.  

 En annan form av undervisning inom Kiwimetoden är enligt Körling (2006: 61) så kallad 

vägledd läsning. Den vägledda läsningen sker i mindre grupper bestående av 2 till 6 elever. 

Jörgensen (2001: 78-79) skriver att vägledd läsning handlar om att läsa texter och samtala 

kring det lästa. Författaren anser att vägledd läsning skapar läsare som läser flytande på egen 

hand, och att denna undervisningsform utvecklar eleverna till kritiska läsare. Jörgensen anser 

också att de utvalda texterna ska vara utmanande för eleverna (2001: 80). De största 

fördelarna med vägledd läsning är enligt Körling (2006: 167-168,171, 179) att eleverna vågar 

mer då de arbetar i mindre grupper, varje enskild elev får möjlighet att synas och höras, 

läraren kan tydligt se varje elevs styrkor och förmågor vilket gör det möjligt för läraren att 

bekräfta och utveckla dessa och elever och lärare kommer närmare varandra.  

 

5.4 Modersmål och svårigheter 

Ingen av informanterna 1 och 2 har något samarbete med modersmålsläraren. Informant 2 

uttrycker att samarbetet med modersmålslärarna kan utvecklas genom att inkludera 

modersmålsundervisningen i den dagliga undervisningen i stället för att plocka ut elever som 

man gör idag. Informant 1 uttrycker en önskan om att samla elever med samma modersmål i 

homogena klasser. Informant 3 poängterar att ett samarbete med modersmålsläraren är viktigt 

både i skola och i förskola. Även informant 4 poängterar samarbetet med modersmålsläraren. 

Inte heller Körling har något samarbete med modersmålslärare. 

 När vi frågade informant 3 och 4 om vilka svårigheter barn med annat modersmål än 

svenska möts av vid traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder uttryckte de bägge att ett 

vanligt förekommande problem är ljudformningen. Ett annat problem är att eleverna saknar 

kännedom om bokstäverna och andra har svårt med läsriktningen.  

 Informant 3 anser att det är viktigt att använda sig av bilder i läsundervisningen som är 

knutna till elevens egen miljö och vardag. Hon blandar flera läs- och skrivinlärningsmetoder, 

men arbetar främst med stavelser och använder sig även av ordbilder. Informant 4 anser att 

det viktigaste är att inledningsvis lära eleverna bokstavsljudet, eftersom många elever blandar 
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ihop bokstavsljud och bokstavsnamn, och följden därav blir skrivsvårigheter. Det inledande 

arbetet bör prioriteras för att förebygga läs- och skrivsvårigheter menar informanten. 

Informant 3 anser att undervisningen för många barn med annat modersmål blir splittrad, 

eftersom modersmålsundervisning och stödundervisning innebär lokalbyten. Även informant 

1 och 2 påpekade att det förekommer svårigheter vid modersmålsundervisningen. Främst 

eftersom det inte förekommer samarbete mellan modersmålsläraren och den vanliga läraren.  

 På frågan om de har erhållit utbildning i att undervisa barn med annat modersmål än 

svenska svarar informant 1 och 2 att detta varit mycket lite utbildning inom detta område, och 

att det behövs betydligt mer. Informant 3 uttrycker att hon har deltagit i en sjupoängskurs i 

Läsa och skriva för flerspråkiga barn. Informant 4 förklarar att hon inte fått någon särskild 

utbildning i att undervisa elever med annat modersmål än svenska, men att hon varit med och 

undervisat elever med annat modersmål än svenska ända sedan de första invandrarna kom till 

Sverige på 1970-talet. Då fick lärarna helt enkelt lära sig av misstagen. Hon har dock i 

efterhand deltagit i flertalet föreläsningar som handlat om elever med annat modersmåls 

inlärning. 

 En av svårigheterna som informant 1 och 2 uttrycker med Kiwimetoden är att de saknar 

bokstavsinlärning. Körling menar dock att man arbetar med bokstavsinlärning i Kiwimetoden. 

Man gör dock detta ur ett specifikt fokus. Den svårighet med kiwimetoden som Körling ger 

uttryck åt är att läraren måste vara medveten om sin egen roll, och ha ett tydligt syfte och 

fokus i sin undervisning.  

   

  

5.5 Högläsning och lästraditioner 

Både informant 3 och 4 poängterar att det är viktigt att läraren får insikt i elevens kulturella 

bakgrund, hemförhållanden och så vidare för att undervisningen ska kunna läggas på rätt nivå. 

Båda informanterna anser också att regelbunden uppföljning och diagnostisering av elevens 

läs- och skrivutveckling är viktigt.  

 SOU 1997: 108 (42, 43) hänvisar till Karin Taube (1997) som konstaterar att lästraditioner 

hos elever med annat modersmål är varierande, samt att sättet att lära in skiljer sig markant åt, 

vilket gör att läsandet inledningsvis blir svårt för dessa elever. Axelsson (1999: 27) menar att 

elevens kulturella bakgrund bör vara en naturlig del av undervisningen och man ska också ta 
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hänsyn till elevens personliga och kulturella erfarenheter. Detta styrks även av Rodell Olgac 

(1999:67, 75-76) som hänvisar till Cummins (1996) som menar att läraren bör ta hänsyn till 

elevens språk, erfarenheter och kultur för att skapa bäst förutsättningar.  

 Vikten av att prioritera högläsning betonas av Liberg (1993: 12) som poängterar att 

högläsning kan förhindra framtida läs- och skrivsvårigheter. Läsningens påföljande reflektion 

är dock mycket betydande. Körling (föreläsning, 071011) anser att högläsning skapar inre 

bilder och förståelse av texten hos eleverna. När en text läses högt menar Körling (2006: 197-

198,201) att orden får en röst, och alla elever får tillgång till texten. Högläsning blir därmed 

vägen in till elevernas självständiga läsning. 

   

5.6 Andraspråksinlärning  

Informant 3 anser att barn bör lära sig läsa både på svenska och på sitt modersmål. Om 

läsinlärningen endast sker på svenska finns en risk att modersmålsutvecklingen stannar av. I 

de fall då barnet redan kan läsa på modersmålet går läsinlärningen fort eftersom de har erhållit 

de grundläggande kunskaperna som krävs vid läsning. Informant 4 anser att barn först och 

främst ska lära sig läsa på svenska och avvakta med läsning och skrivning på modersmålet. 

Dock ska den verbala delen av modersmålet utvecklas.  

 Pirjo Lahdenperä (1997: 121) menar att en del lärare anser att det är skadligt att lära sig 

läsa och skriva på flera språk samtidigt. SOU 1997: 108 (42, 43) hänvisar till Taube (1997) 

som hävdar att man i den svenska skolan prioriterar läs- och skrivundervisning på svenska för 

de elever som är nyanlända till Sverige.  

  Tingbjörn (1981: 50) menar att läs- och skrivinlärningen bör ske på barnets förstaspråk, 

för att erhålla en aktiv tvåspråkighet. Barnet kan då knyta detta till sina egna språkliga 

erfarenheter i modersmålet. Även Hyltenstam och Wassén (1984: 11) menar att läs- och 

skrivinlärningen ska ske på modersmålet, om andraspråket inte är utvecklat. Både 

Myndigheten för språkutveckling (2004: 13, 19) och Håkansson (2003: 79) proklamerar för 

modersmålet eftersom barn lär sig läsa bäst på det språk man behärskar bäst. Kuyumcu (1999: 

144) hänvisar till undersökningar som visar att barn som fått sin läs- och skrivinlärning på 

förstaspråket uppnått bättre resultat än de barn som inte fått det.  
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5.7 Sammanfattning 

Analysen av vårt resultat visar att informanterna och Anne-Marie Körling ser stora fördelar 

med Kiwimetoden. Bland annat uttrycks fördelen med att undervisningen är muntlig och att 

man samtalar mycket kring bilder. Även litteraturen styrker vikten av att eleverna får samtala 

med varandra. Då det specifikt gäller Kiwimetodens fördelar för elever med annat modersmål 

än svenska visar intervjuerna att arbetet med förförståelse ses som en stor fördel och även 

diskussionerna kring text. Litteraturen visar att förförståelse är särskilt viktigt för elever med 

svenska som andraspråk, och att dessa elevers kunskaper och resurser måste vara 

utgångspunkt. Det faktum att kommunikation är viktig då ett andraspråk lärs in betonas också 

av litteraturen.  

 Det finns inte en universell läs- och skrivinlärningsmetod som passar alla elever och 

undervisning måste anpassas individuellt för elever enligt våra genomförda intervjuer. Även 

litteraturen påvisar detta faktum. 

 Vår observation visar hur man inom Kiwimetoden genomför en bildpromenad och ställer 

detaljerade frågor kring bokens bilder och samtalar kring texten. Litteraturen förespråkar 

användandet av så kallade öppna frågor för att skapa kritiska läsare, uppmuntra till 

användandet av fler ord och utveckla elevernas tänkande.  

 Inget samarbete förekommer mellan de intervjuade lärarna och modersmålslärare. Vikten 

av att utveckla detta samarbete uttrycks dock. Förslag på att utveckla dessa samarbeten är 

enligt våra intervjuer att inkludera modersmålsundervisning i den ordinarie undervisningen 

eller att skapa klasser bestående av enbart elever med samma modersmål.  

 Några svårigheter för elever med annat modersmål än svenska då de arbetar med 

traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder är enligt våra intervjuer ljudformning, 

bokstavskännedom och läsriktning. Intervjuerna visar även att lärarna fått så gott som ingen 

utbildning i att undervisa elever med annat modersmål än svenska.  

 Intervjuerna visar att det som lärare är viktigt att vara medveten om elevernas skilda 

hemförhållanden och kulturella bakgrund för att kunna undervisa på en passande nivå. 

Litteraturen visar på vikten av att låta elevernas kulturella bakgrund vara en del av 

undervisningen och att lärare ska visa hänsyn till de erfarenheter, kulturer och språk som 

eleverna har. Här betonas även det faktum att elever med annat modersmål än svenska kan ha 

andra lästraditioner med sig hemifrån och att det är viktigt att prioritera högläsning i skolan.  
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 Då det gäller vilket språk en elev med annat modersmål än svenska bör lära sig läsa på 

visar våra intervjuer att meningarna går isär. En informant anser att eleverna bör läras sig läsa 

på båda språken samtidigt, och en annan menar att eleverna bör lära sig läsa på svenska, men 

utveckla den verbala delen av modersmålet. Litteraturen visar att läsinlärning bör ske på 

elevens förstaspråk.  

  

6 Diskussion 

I följande diskussion resonerar och reflekterar vi kring de genomförda intervjuerna, 

observationen och kring den bearbetade litteraturen och forskningen för att komma fram till 

våra egna slutsatser. 

Vi har funnit att kritiken kring Kiwimetoden är ensidigt positiv och därför kan det vara 

svårt att få en nyanserad bild. Vi själva hade till exempel en positiv uppfattning om 

Kiwimetoden efter att vi erhållit en föreläsning om Kiwimetoden under vår utbildning. De 

intervjuade lärarna har på eget initiativ gått Kiwiutbildningen och har sedan själva valt att 

arbeta med Kiwimetoden. De ser många fördelar med Kiwimetoden och har svårt att finna 

nackdelar. Hade de varit lika positiva om de hade fått direktiv från arbetsledning att arbeta 

med Kiwi, kanske i arbetslag? Anne-Marie Körling var enbart positiv till Kiwimetoden. Hon 

är en aktiv förespråkare av Kiwimetoden och har skrivit en bok om Kiwimetoden och vill 

förmodligen sälja ”sin” metod. 

 

6.1 Kommunikation och samspel 

Myndigheten för skolutveckling (2004: 37, 41) och Hajer (2004: 49) understryker att samtalet 

är viktigt. Detta stöds även av Liberg (1993: 39-40) som menar att undervisning för elever 

med annat modersmål svenska ska bygga på kommunikation och interaktion mellan elev och 

lärare. Kommunikationens och samspelets viktiga plats i Kiwimetoden har tydligt framgått i 

den litteratur vi tagit del av och även av de intervjuer vi genomfört. Språket är det centrala 

och allt handlar om att verbalisera. Körling menar i sin intervju att Kiwimetoden handlar om 

att sätta ord på allt, elever ska prata med varandra och med läraren. Informant 2 uttrycker 

fördelen med att man inom Kiwimetoden samtalar mycket. Hon anser att det är mycket 

positivt för elever med annat modersmål än svenska att man i denna metod diskuterar mycket 
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om text och bilder. Orden får förklaringar och bilderna som hör till texten förtydligar textens 

budskap. Även informant 1 poängterar att elever med annat modersmål än svenska måste få 

en förförståelse för de texter som ska läsas. Slutsatsen vi drar av ovanstående att det är mycket 

gynnande för elever med annat modersmål än svenska att få höra språket kontinuerligt i 

klassrummet eftersom man hela tiden benämner ting i omgivningen. Vi tror att alla elevers 

tänkande utvecklas då de får uttrycka allt muntligt. Då man sätter ord på någonting tycks det 

alltid lite lättare att förstå. Elever med annat modersmål får möjlighet att utveckla sitt språk då 

de hela tiden uppmuntras att använda många ord för att kommunicera.  

Detta för oss osökt in på fenomenet ”Fråga tre”. Som vi tidigare nämnt handlar detta 

arbetssätt om att låta eleverna fråga tre klasskamrater innan de uppsöker läraren för hjälp. 

Detta ser vi som någonting mycket stärkande för elevens lärutveckling. ”Fråga tre” uppmanar 

eleverna att samspela med varandra, att kommunicera och samarbeta. En elev med annat 

modersmål än svenska drar mycket stora fördelar av detta. Genom att klasskamraterna pratar 

med varandra hela tiden hörs ju språket hela dagarna. Ingen kan undkomma språket! Då 

eleverna ska uppsöka hjälp hos en kamrat tvingas de dessutom att noggrant sätta ord på de 

problem de har framför sig vilket vi ser som väldigt utvecklande. Och de elever som agerar 

lärare befäster också sin kunskap genom att de får förklara hur de själva tänkt kring problemet 

i fråga. I vår intervju framkom inte huruvida informanterna arbetade med ”fråga tre” eller 

inte. Det skulle vara intressant att få fler perspektiv av hur ”fråga tre” fungerar i den dagliga 

undervisningen.  

 Informant 3 menar att det vanligtvis är svårt att lägga undervisningen på rätt nivå för elever 

med annat modersmål än svenska och att det är lätt hänt att man som lärare underskattar 

elevens förmåga. I detta sammanhang är det lämpligt att använda sig av ”Fråga tre”, enligt 

oss. Genom att eleverna lär av varandra får läraren mer friställd tid och således möjlighet att 

arbeta en stund med varje enskild elev. Läraren kan då se på vilken nivå eleven befinner sig 

och vilken typ av utmaningar eleven behöver för att utvecklas. Tack vare att man använder sig 

av ”Fråga tre” kan man inom Kiwimetoden använda sig av en undervisning som benämns 

vägledd läsning. I intervjuerna framkommer att informant 1,2 och 3 arbetar i mindre 

elevgrupper där man diskuterar kring texter och bilder i undervisningen. Undervisningen 

anpassas efter gruppens mognadsnivå, och man arbetar mycket med elevernas förförståelse. 

Under observationen bekräftade läraren eleven genom att lyssna och upprepa det eleven sagt.  

Körling (2006: 177) uttrycker vikten av att läraren lyssnar på varje elevs läsning. Denna 

enskilda tid med varje elev tror vi gör att relationerna mellan läraren och eleverna blir 
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närmare och mer trygga, vilket kan göra att varje elev vågar uttrycka sina tankar, åsikter och 

känslor. Läraren får också en mycket större chans att upptäcka elevers eventuella svårigheter 

och kan då sätta in lämpligt stöd i tid.  

I intervjuerna påpekar en av informanterna att barn med annat modersmål lär sig läsa lika 

snabbt som svenska barn, dock har de inte alltid samma begreppsuppfattning. I 

undervisningen med barn med annat modersmål uttrycker informant 1, 2 och 3 att barn med 

annat modersmål drar stora fördelar av att arbeta med bilder eftersom det stärker deras 

begreppsförmåga. Informant 3 menar att det är viktigt att dessa bilder knyter an till elevens 

egen miljö och vardag. Vi tolkar det som att våra informanter inte särskiljer undervisningen 

med barn med annat modersmål från annan undervisning. De anpassar sin undervisning efter 

individen snarare än vilket modersmål barnet har. Detta tankesätt stämmer med de 

litteraturstudier vi gjort. Arvidsson (1993: 188-195, 204) påvisar vikten av att läraren utgår 

från varje elevs unika resurser och intressen då svenska ska läras in som ett andraspråk och 

Jörgensen (2001: 5) menar att Kiwimetoden handlar just om att utgå från elevernas 

kunskaper. Genom de samtal som förs i alla Kiwiklassrum anser vi att läraren har mycket 

goda möjligheter att få syn på alla elevers förmågor, intressen och kunskaper. Undervisningen 

blir på så sätt individualiserad för alla elever. Även Körling påpekar att Kiwimetoden inte 

behöver anpassas på något särskilt sätt för elever med annat modersmål än svenska utan kan 

användas precis som den är. Vi håller med Körling om detta och anser att Kiwimetoden 

fungerar för alla elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Kiwimetoden handlar ju om att 

finna varje elev på den nivå som de befinner sig och utgå därifrån. Att undervisningen blir så 

pass individuellt anpassad ser vi som mycket positivt, framför allt för elever med annat 

modersmål än svenska.  

  

6.2 Högläsning 

Högläsning är någonting som värderas högt inom Kiwimetoden och så även av oss. Då en text 

läses högt för eleverna ges alla en möjlighet att förstå och delta. De elever som har svårt med 

läsningen eller inte kan läsa alls kan förstå en berättelse på samma villkor som elever som är 

goda läsare då texten läses högt för dem. Körling (föreläsning, 071011) uttrycker att 

högläsning stimulerar elevernas inre bilder för de ord som läses, och att högläsning gör texten 

begriplig för eleverna. Även I Kiwimetoden (2006: 197, 201) skriver Körling om högläsning 

och hon anser att böckernas tysta ord blir hörda då de läses högt och högläsning gör texter 
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tillgängliga för alla elever, oavsett läsförmåga. Vi anser dock att det är mycket viktigt att som 

lärare inleda en diskussion om boken och vad den kan komma att handla om innan den läses 

högt. Detta för att skapa en förförståelse hos eleverna, vilket är särskilt viktigt för elever med 

annat modersmål än svenska. Det är även en god idé att gå igenom främmande eller svåra ord 

som kan dyka upp i berättelsen innan högläsningen tar sin början. Annars finns det stor risk 

att berättelsens handling missförstås på grund av några feltolkade eller oförstådda ord. 

Framför allt tror vi att detta kan bli fallet för elever med annat modersmål än svenska som i 

många fall inte har samma ordförråd och begreppsuppfattning som elever med svenska som 

modersmål. Liberg (1993: 12) uttrycker vikten av att läsa högt för sina elever. Läs- och 

skrivsvårigheter kan bli följden för de elever som inte får ta del av läsning hemma. Av 

erfarenhet vet vi att alltför många elever med annat modersmål än svenska erhåller för lite 

läsning hemma. Kanske beror det på en annorlunda läskultur än den svenska, kanske finns det 

andra orsaker. Oavsett vad detta beror på anser vi precis som Liberg att högläsning är mycket 

angeläget för alla elever för att få en god läsutveckling. Ansvaret för detta tillfaller då skolan 

som måste se till att alla barn få ta del av högläsning. Vår åsikt är att man inte kan få för 

mycket av högläsning. Vi anser även att skolan bör informera alla föräldrar om högläsningens 

viktiga ställning. Många föräldrar har ju annan kulturell bakgrund och kanske därför inte inser 

vikten av att läsa för sitt barn. Även Karin Taube (1997) som hänvisas till av SOU 1997: 108 

(42) hävdar att elever med annat modersmål än svenska kan ha annorlunda lästraditioner 

vilket kan medföra att den initiala läsinlärningen blir besvärligare för dessa elever.  

 

6.3 Bilder och förförståelse  

Vi anser att en bildpromenad är mycket användbar då det gäller att väcka 

andraspråkselevernas förförståelse för en berättelse, oavsett om berättelsen i fråga enbart ska 

läsas högt av läraren eller om den ska användas vid gemensam läsning eller vägledd läsning. 

Under observationen noterade vi att informant 1 tydligt fokuserade på bilder och 

förförståelsen hos eleverna. Som vi nämnde tidigare ser informant 1 det som en stor fördel att 

bilderna finns för att förtydliga det som sägs i texten. Hon menar även att böckernas bilder är 

väldigt fina och att de väcker elevernas lärandelust. Även informant 2 anser att det är mycket 

positivt för elever med annat modersmål att stor vikt läggs vid bilderna i Kiwimetoden. 

Ejeman och Molloy (1997: 63, 92) menar att barn tidigt kan lära sig läsa med hjälp av 

ordbilder. Myndigheten för skolutveckling (2004: 46-48) anser att de stora bilder som finns i 
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Kiwimetodens storböcker skapar förförståelse hos eleverna för den berättelse som ska läsas. 

Jörgensen (2001: 72) menar att samtalet kring bilderna är viktigt för att få eleverna att komma 

in i berättelsen. Vi håller fullständigt med såväl informant 1 och 2 som Myndigheten för 

skolutveckling och Jörgensen vad gäller bildernas viktighet. Då eleverna får se bilder på det 

som texten kommer att handla om väcks inte bara deras förförståelse för berättelsen. Precis 

som informant 2 menar vi att bilderna förbättrar elevernas ordförståelse och 

begreppsuppfattning. Istället för att bara höra ord benämnas får de även se dem i bilder. 

Inlärningen blir då såväl auditiv som visuell. Detta ser vi som mycket positivt för elever med 

annat modersmål än svenska. Många av de ord vi använder på svenska kanske inte ens finns 

på deras språk. Därför blir bilderna så viktiga för att öka deras förståelse för vad det är som 

läses. Det faktum att öppna frågor bör ställas till elever, och framför allt till elever med annat 

modersmål än svenska, uttrycks av Myndigheten för skolutveckling (2004: 37,41) som menar 

att dessa frågor stimulerar eleverna till att verbalisera och komma med mer omfattande svar. 

Detta ser även vi som väldigt viktigt och som någonting läraren måste vara noggrann med då 

bildpromenaden genomförs. Körling (2006: 147) menar att öppna frågor är mycket viktiga att 

använda sig av även innan bildpromenaden, då storboken ska introduceras, för att väcka 

elevernas förväntan och förförståelse för det ämne som ska behandlas i boken. 

 

6.4 Gemensam och vägledd läsning 

Jörgensen (2001: 72) anser att det är passande att läraren använder sig av en pekpinne av 

något slag för att peka på de ord som läses vid gemensam läsning. Framför allt är detta viktigt 

vid läsinlärning. Författaren menar att eleverna då får en förståelse för läsriktningen och att de 

även får lättare att sammankoppla ett ord med dess uttal. Informant 1 berättar att hennes 

elever älskar den pinne som hon använder vid den gemensamma läsningen i klassrummet. 

Och vid den observation vi genomförde i informantens klassrum såg vi hur läraren använde 

sig av pinnen vid läsningen. Vi anser att det är en stor fördel för elever med annat modersmål 

än svenska att använda en pekpinne vid gemensam läsning. Det finns ju elever som har ett 

modersmål med annan läsriktning än vad vi har i det svenska språket. Med hjälp av pinnen 

tydliggörs då den läsriktning som används i svenskan. Även för de elever som har ett 

modersmål som har samma läsriktning som svenskan ser vi fördelar med att använda en 

pekpinne. Till exempel säger informant 3 och 4 att ett förekommande problem hos barn med 

annat modersmål än svenska är ljudformning och att de saknar kännedom om bokstävernas 
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form. Precis som Jörgensen påpekade anser vi att pekpinnen underlättar för eleverna att 

koppla ihop orden med hur de ska uttalas då ordet pekas på samtidigt som det uttalas högt. 

Ejeman och Molloy (1997: 62) anser att den diskussion som efterföljer gemensam läsning i 

tidig ålder lär eleverna att förstå att det man talar om hänger samman med den text som läses. 

Eleverna stimuleras då till att försöka läsa på egen hand, och får en grundläggande tro på sig 

själva som läsare. Vi håller helt med om detta och anser att detta motiverar eleverna till att 

vilja läsa. Ju tidigare elever får ett intresse för läsning desto bättre. Och det faktum att 

eleverna tror på sin egen läsförmåga är ju enligt oss oerhört viktigt, att våga tro på sig själv är 

ju vitalt i alla sammanhang, inte minst vid läsinlärning. 

  Enligt Körling (2006: 161) kan elever sättas ihop i olika konstellationer då det är dags för 

vägledd läsning. Allt beroende på vad det är man vill uppnå. Detta uttrycks även av Jörgensen 

(2001: 79) som även menar att grupperna bör förändras kontinuerligt, beroende på elevernas 

utveckling. Även Myndigheten för skolutveckling (2004: 46-48) anser att det är en fördel om 

man kan dela in en klass i mindre grupper för att ge alla elever chansen att få uttrycka sina 

frågor och tankar. Vi ser stora fördelar med att arbeta med vägledd läsning, framför allt på 

grund av att läraren får möjlighet att se var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. Tack 

vare vägledd läsning får också den enskilda eleven chansen att göra sin röst hörd och att 

synas. Våra informanter uttryckte att de arbetar i olika gruppkonstellationer, utifrån mognad. 

Vi ser även stora potentialer då det gäller gruppsammansättningarna. Kanske kan det komma 

elever med annat modersmål till gagn om de får arbeta i samma grupp och läraren då kan 

använda sig av läsmaterial från deras olika hemländer för att öka förförståelsen? Eller kanske 

skulle de utvecklas ännu mer om de sattas samman med elever som kommit väldigt långt i sin 

läsutveckling så att de kan lära av sina kamrater och överta deras lärandestrategier? Kanske 

skulle det allra bästa vara om de elever som delar ett intresse kunde sättas samman i grupper? 

Oavsett vilket man väljer ser vi mycket positivt på den vägledda läsningen och de möjligheter 

som kommer ur att arbeta i mindre, av läraren, sammansatta grupper.    

 

6.5 Val av läsinlärningsmetod 

Axelsson (1999:27), Rodell Olgac (1999:67, 75-76), SOU 1997 (42,43) samt informant 3 och 

4 poängterar att särskild hänsyn bör tas till elevens språk, kultur och erfarenheter för att skapa 

en god lärmiljö. Om man ska få föräldrar och elever att se läsning som lustfyllt, tror vi att 

läsning måste kännas meningsfull. Läraren bör utgå från den enskilda eleven och dess 
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förutsättningar vid läsning, särskilt när det gäller barn med annat modersmål än svenska. 

Vilket förhållande har eleven och dess familj till läsning, modersmål respektive Sverige och 

det svenska språket? Om eleven har en positiv bild av sitt modersmål tror vi att lärarens 

intresse för elevernas språk och kultur är gynnsamt. Det kan vara något så enkelt som böcker 

från barnets kultur eller en sång eller hälsningsfras på elevens modersmål till gemensam 

undervisning i klassen. Böcker på modersmålet kan upplevas som positivt och kan stärka 

eleven i dess identitetsprocess, men det kan också framkalla negativa känslor om eleven 

uppfattar sig som svensk eller kanske har erfarenheter från förtryck och inte vågar visa sitt 

ursprung. Vi menar därför att det är angeläget att läraren har förståelse för elevens situation 

samt är insatt i de utgångskriterier Skutnabb-Kangas (1981: 22-23) beskriver, det vill säga 

ursprungskriteriet, kompetenskriteriet, funktionskriteriet och attitydskriteriet.  

 Körling nämner att hon bjuder in elevernas olika språk i sin undervisning genom att till 

exempel fråga hur man säger olika saker på andra språk. Hon anser att det är viktigt att tillåta 

flera språk i undervisningen och på så vis bekräfta elevernas skilda bakgrunder. Lahdenperä 

(2004: 29-30, 32-33) menar att skolors arbetssätt bör utgå från elevernas olika språk och 

kulturer, och inte enbart från det svenska språket och den svenska kulturen. Interkulturalitet, 

som enligt författaren innebär att skilda kulturer samarbetar med varandra och även berikar 

varandra, bör sätta sin prägel på all undervisning i skolan. Vi anser att det är av yttersta vikt 

att bekräfta elevernas olika språk och kulturer och anpassa vårt sätt att arbeta efter de olika 

länder som finns representerade i vårt klassrum. Föräldrar har ett stort inflytande på sina barn, 

och därför har deras inställning till läsning och läsinlärning en stark inverkan på eleverna. Vi 

anser därför att det är viktigt att stärka föräldrarna i deras roll och tydliggöra för dem hur 

viktigt det är att läsa och diskutera med sina barn och särskilt i familjer med annan lästradition 

än i västvärlden. Rodell Olgac (1999: 67, 75-76) hänvisar till Cummins (1996) som menar att 

elever och lärare kan lära av varandra då läraren visar hänsyn till elevernas skilda språk och 

kulturer, vilket gör att de kan gå in i det som Vygotsky (1962) benämner som den proximala 

utvecklingszonen. 

 Informant 1 och 2 plockar delar ur olika läsinlärningsmetoder och individanpassar 

undervisningen utefter elevernas behov. Både Körling och informant 1 och 2 menar dock att 

den avgörande faktorn vid läsinlärning inte är metoden i sig, utan snarare lärarens inställning, 

det vill säga om läraren är positiv och tror på sin metod. En lärare som tror på sin 

läsinlärningsmetod, oavsett vilken metod det än är, leder till snabbare inlärning hos barnen 

menar de. Vi håller med om denna åsikt, en positiv attityd och tro på det man gör är 
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grundläggande för inlärningen. Vidare tror vi att lärarens kunskaper i olika 

läsinlärningsmetoder är viktiga för att kunna tillgodose elevens behov i 

läsinlärningsprocessen. Vi tror även att det är angeläget att förmedla en positiv inställning till 

läsning till elever och föräldrar. Enligt Strömqvist (2003:60,62) och Tingbjörn (1981: 31-33) 

sker en omfattande språkutveckling hos förskolebarnet och en tidig stimulans av språket är 

gynnande för barnets språk. Vi anser att det är gynnsamt att påbörja detta arbete redan i 

förskolan. Förskolan har därför ett särskilt ansvar i arbetet med dessa barn.  

 Både författare och informanter i detta arbete poängterar att modersmålet är en 

betydelsefull faktor vid läsinlärning. Det förekommer varierande åsikter om hur man ska 

förhålla sig till modersmålet vid läsinlärningen och det förekommer även skilda åsikter om 

huruvida man ska lära sig läsa på modersmålet eller svenska, eller läsa på båda språken 

parallellt. Majoriteten av åsikterna tyder på att barnet ska lära sig läsa på det språk man 

behärskar bäst. Dock tolkar vi det som att det inte förhåller sig på detta sätt. Istället tycks 

eleverna få sin läsinlärning på svenska, oavsett språkkunskaper. Ekonomi och 

personaltillgång är svårt att påverka, dock kan man tillvarata de resurser som finns på ett 

effektivt sätt. Ett sätt att stärka elevens språkutveckling, både den svenska och modersmålet, 

tror vi kan vara att utveckla ett samarbete med modersmålsläraren. Modersmålsläraren kan 

stötta vid kommunikation med elever och föräldrar och poängtera för föräldrar hur viktigt det 

är att eleven utvecklar och underhåller modersmålet. Dels för deras språkutveckling men även 

för att kunna kommunicera med släktingar och behålla sin nationella identitet och för att de 

även i framtiden ska kunna kommunicera med varandra. Ett språk som inte används aktivt 

utarmas, och vi tror därför det är viktigt att underhålla sitt modersmål så föräldrarna kan 

uttrycka sig på modersmålet eftersom det är deras känslospråk. Modersmålsläraren kan även 

vara en tillgång eftersom denna har erfarenhet från två kulturer.  

 

6.6 Utbildning och samarbete 

Informant 1, 2, 3 och 4 arbetar sedan många år på skolor där det finns många barn med utrikes 

bakgrund. Trots detta har ingen av dem erhålligt någon längre utbildning i att undervisa barn 

med annat modersmål än svenska. Informanterna har på egen hand prövat sig fram till 

lämpliga arbetssätt som passar barn med annat modersmål. Nära hälften av eleverna på skolan 

där informant ett och två undervisar har utrikes bakgrund och enligt SOU (1997:42,43) gör 

skilda lästraditioner att många elever initialt har svårt med läsinlärningen. Varför har inte 
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informanterna erhålligt utbildning i att undervisa barn med annat modersmål än svenska? Det 

känns märkligt med tanke på att nära hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska. 

Har barn med annat modersmål och modersmålsundervisningen låg prioritering från högre 

chefer eller rektorer? Eller har undervisningen för barn med annat modersmål inte tillräckligt 

hög status i samhället?  

 Varken Körling eller informant 1eller 2 säger att det förekommer något samarbete med 

modersmålsläraren, dock har informanterna visioner om hur detta samarbete skulle kunna se 

ut. Informant 1 önskar att man skulle samla alla elever med samma modersmål i homogena 

klasser. Informant 2 önskar att modersmålsläraren skulle delta i den dagliga undervisningen 

istället för att plocka ut elever och bedriva undervisningen i annan lokal. Vi tror det kan finnas 

många vinster med att ha modersmålsläraren inkluderad i den dagliga undervisningen. Vi 

anser att elever behöver använda sitt språk i flera sammanhang, inte bara i hemmiljö, annars 

finns en risk att språket blir utarmat. Modersmålsläraren kan tolka och översätta, och ge 

eleverna möjlighet att diskutera och analysera på sitt modersmål och därmed erhålla en ökad 

begreppsuppfattning. Modersmålsläraren blir även en naturlig resurs, vid exempelvis 

föräldrakontakter och konfliktlösning, eftersom denne har insikt i två kulturer. Om 

modersmålsläraren och elever med annat modersmål är delaktiga i den dagliga 

undervisningen tror vi att statusen förstärks och eleverna blir mer delaktiga och förståelsen 

ökar ömsesidigt både hos elever och hos lärare. Dock tror vi det finns en risk att 

modersmålshomogena klasser leder till segregering. Ytterligare en nackdel kan vara att det 

blir rörigt, om det finns många nationer representerade i klasserna.  

 

7 Avslutning 

Vårt syfte med detta arbete var att undersöka andraspråksutvecklingen hos elever med annat 

modersmål än svenska och även att undersöka om Kiwimetoden är en passande 

läsinlärningsmetod för barn med annat modersmål än svenska. För att uppnå vårt syfte 

ämnade vi besvara dessa frågor: 

Hur ser andraspråksutvecklingen ut för elever med annat modersmål än svenska? 

Är Kiwimetoden passande för elever med annat modersmål än svenska? 

Under detta arbetes gång har vi fascinerats av den komplexitet som präglar 

andraspråksundervisning och vi har i likhet med många författare kommit fram till slutsatsen 
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att det inte kan finnas en enskild läsinlärningsmetod som kan fungera för alla elever med 

annat modersmål än svenska. Elever med annat modersmål än svenska möter flera svårigheter 

då de ska lära sig läsa på sitt andraspråk, som till exempel problem med ljudformning, 

läsriktning och bokstavskännedom. Som lärare är det viktigt att ta reda på var varje enskild 

elev befinner sig i sin utveckling och utgå från elevens styrkor och förmågor. Vi har kommit 

fram till att andraspråksutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska är mycket 

komplex och de lärda tvista om huruvida dessa elever bör lära sig läsa på sitt modersmål eller 

inte. Efter att ha tagit del av litteratur och genomfört flertalet intervjuer anser vi själva att det 

mest optimala vore om elever med annat modersmål än svenska fick lära sig läsa på sitt 

modersmål först, och sedan ta sig an det svenska skriftspråket.  

 Tack vare att Kiwimetoden baseras så mycket på kommunikation och samspel mellan 

elever och elever och lärare och elever anser vi att denna metod kan vara mycket lämplig för 

elever med annat modersmål än svenska. Genom att samtal står i centrum ges läraren 

möjlighet att se vilken nivå varje elev befinner sig på och vilka utvecklingspotentialer eleven 

har. Inom Kiwimetoden handlar precis allt om språk och eleverna får sätta ord på allt vilket vi 

verkligen tror gynnar alla elever, framför allt elever med annat modersmål än svenska. De kan 

inte undgå att komma i kontakt med språket och de kan lära av sina klasskamrater.  

 Kiwimetodens fokus på bilder ser vi också som en mycket stor fördel för elever med annat 

modersmål än svenska. Även en elev som nyss anlänt till Sverige och inte alls talar språket 

kan få en förståelse för en berättelse tack vare att man först går igenom och studerar bilderna 

tillsammans. Och när texten sedan läses tillsammans och orden pekas på av läraren kan eleven 

förstå hur ordets utseende hänger samman med dess uttal.  

 Till syvende och sist anser vi att Kiwimetoden bör vara effektiv då det gäller läsinlärning 

för elever med annat modersmål än svenska. Därmed inte sagt att vi tror att man måste arbeta 

renodlat med metoden. Viktigast tror vi är att anamma Kiwimetodens syn på kommunikation i 

klassrummet och texternas centrala roll, och även metodens arbete med bilder och 

förförståelse.  

Den litteratur och den forskning vi använde oss av i arbetet uppfattar vi som relevant, 

trovärdig och autentisk. De författare vars skrivna verk vi tagit del av förekommer i flertalet 

artiklar och böcker och även förlagen är välkända och bör anses som mycket trovärdiga. Även 

den forskning som ligger till grund för arbetet anser vi vara mycket trovärdig då den ena 

rapporten är en offentlig utredning från staten, en så kallad SOU-rapport, och den andra 

rapporten är genomförd av Myndigheten för skolutveckling. Det vi dock anser vara en 
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svaghet i vårt arbete är det faktum att så lite litteratur fanns att tillgå kring Kiwimetoden. Den 

bok som utgör en mycket stor och viktig del av vårt arbete är skriven av en författare som 

själv arbetar med metoden och är odelat positiv till densamma. I denna bok tycks inte finnas 

någon opartiskhet och några nackdelar av att använda Kiwimetoden framgår inte i boken. 

Förutom denna bok fann vi som tidigare nämnt endast en annan bok som behandlade 

Kiwimetodens ursprung. Inte heller denna bok var kritisk eller reflekterande kring metoden 

utan behandlade fakta och arbetssätt. Någon forskning angående Kiwimetoden har inte stått 

att finna, vilket vi tror beror på att metoden ännu inte är särskilt utbredd eller ens känd i det 

svenska utbildningssystemet. 

 Ett förslag på vidare forskning inom detta område anser vi är att undersöka hur man inom 

Kiwimetoden arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Är Kiwimetoden en 

passande metod för dessa elever eller måste metoden anpassas på något särskilt sätt för dem? 

Det vore även mycket intressant att göra en studie då man jämför elever som arbetat med 

Kiwimetoden med elever som arbetat med en traditionell läsinlärningsmetod för att se om 

deras reflekterande och analyserande läsförmåga skiljer sig åt och hur de respektive 

begreppsuppfattningarna ser ut. 
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