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Läs-och skrivlärande med visuell 
utgångspunkt 

- några lärares erfarenheter av Kiwimetoden för döva elever och 
elever med hörselnedsättning  

Sara Seyffart 

Sammanfattning 
För skolan är det angeläget att stimulera och uppmuntra eleverna till läsning. De ska känna glädje i att 
läsa och känna tilltro till sin egen förmåga. De skall genom läsningen få många fina upplevelser.  Med 
den bakgrunden är det angeläget att få fördjupade kunskaper i olika metoder för läslärande som 
tillämpas inom specialskolor och kommunala hörselskolor för döva barn och barn med 
hörselnedsättning. Syftet med denna studie är att belysa några lärares beprövade erfarenheter av läs- 
och skrivundervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning med särskilt fokus på 
Kiwimetoden och det anpassade materialet Kiwi Special för döva elever och elever med 
hörselnedsättning.  

Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats då syftet är att genom halvstrukturerade intervjuer 
av kvalitativ karaktär beskriva och analysera nio lärares erfarenheter av Kiwimetoden. Resultatet visar 
att lärarna överlag har positiva erfarenheter av Kiwimetoden för döva och elever med 
hörselnedsättning. Lärarna menar bland annat att läs-och skrivlärandet hos denna elevgrupp är mycket 
individuellt och behöver byggas på en visuell grund och utgå från teckenspråket och handalfabetet.  

Denna studie visar på vikten av att ge döva elever och elever med hörselnedsättning förförståelse, utgå 
från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, ge tillgång till visuellt lärande samt teckenspråk jämte 
tvåspråkighet som stöd för deras läs-och skrivlärande. 
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Inledning 
God läsförmåga bygger en god grund för hela skolgången och för arbetslivet. I vår tids 
informationssamhälle är god läsförmåga en nödvändighet för delaktighet. Svenska elever presterar 
enligt flera nyare undersökningar allt sämre på tester som berör läsförmåga och läsförståelse 
(Skolverket, 2014) och det är en oroande utveckling. Enligt Reichenberg (föreläsning, 30 januari 
2014) har svenska elevers läsförståelse försämrats avsevärt de senaste tio åren. Var femte elev når inte 
upp till en grundläggande nivå i läsning som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig annan 
kunskap. Reichenberg (2014) menar också att det är de allra svagaste läsarna som tappat mest. God 
läsförmåga som fenomen synliggörs allt oftare på den politiska agendan (Socialdemokraterna, 2015) 
och engagerar alltfler. Litteraturutredningen från år 2012 lämnar förslag på åtskilliga åtgärder som 
bland andra läsfrämjande insatser för att förbättra ungas läsförståelse och öka deras lust att läsa (SOU 
2012:65). 

Det ställs stora krav på läsning i dagens samhälle. För döva och människor med hörselnedsättning är 
det ännu viktigare att kunna ta till sig information i det skrivna formatet då samhället fortfarande inte 
är helt tillgängligt och inte kan erbjuda fullständig information på teckenspråk. För många av dem är 
läsning och skrivande även den viktigaste kommunikationsformen i samhället men trots det varierar 
motivationen till läsning hos döva elever och elever med hörselnedsättning. Det ligger således i 
skolornas intresse att försöka väcka nyfikenhet och motivation för läsning hos dem och finna flera 
vägar till ökat läsintresse.  För vissa elever är det kanske enbart i skolan som de ges möjlighet till 
skönlitterär läsning och det kan bottna i många olika anledningar. Dels är det ett bristande intresse 
eller tilltro till den egna läsförmågan och dels är läsglädjen kantad av språksvårigheter och andra 
hinder. För en del döva barn eller barn med hörselnedsättning är svenska inte alltid det första språket 
och att läsa litteratur på sitt andraspråk kan ibland vara ett mödosamt arbete. Det svenska ordförrådet 
räcker kanske inte alltid till och det grumlar läsförståelsen. För många av barnen är högläsning inte 
alltid ett förekommande inslag hemma. Roos (2009) menar att ett flertal studier visar att högläsning är 
lika viktigt för döva barn och barn med hörselnedsättning som för alla andra barn. Roos (2009) skriver 
även att forskare också betonar att risken är stor för att hörande föräldrar undviker att läsa för sina barn 
på grund av språkliga svårigheter. Föräldrarna till döva barn och barn med hörselnedsättning behärskar 
oftast inte teckenspråk fullt ut.  

För skolan är det angeläget att stimulera och uppmuntra eleverna till läsning. De ska känna glädje i att 
läsa och känna tilltro till sin egen förmåga. De skall genom läsningen få många fina upplevelser.  Med 
den bakgrunden är det angeläget att få fördjupade kunskaper i olika metoder för läslärande som 
tillämpas inom specialskolor och kommunala skolor för döva barn och barn med hörselnedsättning. 
Vilka metoder har varit mer eller mindre gynnsamma för denna grupp elever? En av metoderna, den så 
kallade Kiwimetoden eller Whole Language-metoden vars ursprung kommer från Nya Zeeland, har 
använts inom läs-och skrivundervisningen på specialskolor och kommunala skolor för döva barn och 
barn med hörselnedsättning sedan en tid. År 2010 anpassades en del av materialet till teckenspråk och 
en lärarhandledning skrevs därtill. Det är intressant att följa upp och undersöka arbetet med 
Kiwimetoden och utvärdera arbetet med det anpassade materialet för döva elever och elever med 
hörselnedsättning.    Det finns så mycket beprövad erfarenhet inom undervisningen för döva barn och 
barn med hörselnedsättning som behöver dokumenteras och utvärderas. Detta arbete gör anspråk på att 
bidra till en liten del av den beprövade erfarenheten. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med föreliggande arbete är att belysa några lärares erfarenheter av läs- och skrivundervisning 
med särskilt fokus på Kiwimetoden och det anpassade materialet Kiwi Special för döva elever och 
elever med hörselnedsättning.  

 

Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 

 

• Vilka uppfattningar har lärare om undervisningen av läs-och skrivlärande hos döva elever och 
elever med hörselnedsättning? 

• Vilka metoder förutom Kiwimetoden anger lärare har influerat deras läs- och 
skrivundervisning? 

• Vilka erfarenheter har lärare av Kiwimetoden, såväl positiva som negativa? 

• Vilka erfarenheter har lärare av det anpassade materialet Kiwi Special? 
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Bakgrund 

Begreppsdefinitioner  
 
Enligt Hörselskadades Riksförbund (2015) finns det idag drygt 1,4 miljoner människor med 
hörselnedsättning och dövhet i Sverige. Det finns olika grader av hörselnedsättning, från lätt 
hörselnedsättning till att inte höra något alls. Cirka 8000-10 000 är barndomsdöva. Förbundet menar 
att vad det innebär att ha en hörselnedsättning kan variera från individ till individ. En och samma 
individ kan uppleva hörselnedsättningen annorlunda beroende på faktorer som hörselskadans typ och 
grad, dess utveckling, den egna och omgivningens inställning till den med mera. I detta arbete kommer 
olika begreppsdefinitioner att tillämpas och för att underlätta för läsaren ges här ett kort klargörande 
för de olika begreppen.  

 

Döva  

Med begreppet döv person, avser Roos (2009) i huvudsak en person som är teckenspråkig. Sveriges 
Dövas Riksförbund (2014) använder begreppet teckenspråkiga döva personer till dem som är födda 
döva eller har blivit döva tidigt i livet. Med detta menas att teckenspråket vanligtvis blir deras första 
språk då de inte hör talat språk och att teckenspråket är det språk de kommunicerar med. Svenska, 
menar Sveriges Dövas Riksförbund, är för dem ett främmande språk som de lär sig. Teckenspråkiga 
döva ser sig själva inte som personer med funktionsnedsättning utan som en språklig minoritetsgrupp.  
Roos (2009) menar att en döv person använder sig av teckenspråk för sin kulturella och sociala 
identitet samt för sin språkliga utveckling. Enligt detta synsätt, framhåller Roos, behöver personen inte 
vara helt mediciniskt döv. Inom den gruppen kan det till exempel finnas personer med hörapparater 
eller cochlea implantat. Det som förenar gruppen, är att alla använder teckenspråk och har en identitet 
som döv. Döva personer kan enligt skribenten betecknas döva, teckenspråkiga döva eller 
teckenspråkiga. I detta arbete tillämpas genomgående döva som begrepp när det talas om personer 
med teckenspråk som förstaspråk. 

 

Cochlea implantat 

Cochlea implantat (CI) är ett hörhjälpmedel som delvis opereras in i personens öra, i cochlean. Det 
består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av en ljudprocessor och en 
radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i hörselsnäckan för att stimulera 
hörselnerven med en elektrisk impuls (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a; Wilson & 
Dorman, 2008). Hörselskadades Riksförbund (2015) skriver att de flesta döva barn som föds idag får 
cochleaimplantat (CI). Resultatet varierar, men det har blivit vanligare att dövfödda har talad svenska 
som sitt förstaspråk och ser sig själva mer som personer med hörselnedsättning än som döva. Barn 
som växer upp i en teckenspråkig miljö har oftast svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk, även om 
de använder hörapparat/CI. En person med CI har samma behov av teckenspråk som en person med 
hörselnedsättning. Utan CI kan de fungera väl om de också har teckenspråk för sin kommunikation 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a).  
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Hörselnedsättning 

En person med hörselnedsättning är i huvudsak talspråkig, menar Roos (2009). Hörselskadades 
Riksförbund (2015a) uppger att det finns olika grader av hörselnedsättning, lätt, måttlig eller grav och 
att spännvidden är bred. Personer med hörselnedsättning kan ha olika behov när det gäller ljudmiljö, 
hörapparater, hörhjälpmedel, teleslinga, tolkning, kunskaper i teckenspråk med mera. På senare tid har 
både döva och hörselskadade fått samlingsbegreppet personer med hörselnedsättning då man först och 
främst vill lyfta fram personen och har funktionsnedsättning som en egenskap av många andra. Istället 
för att skriva döva och hörselskadade betecknar man dem som personer med hörselnedsättning. I 
denna uppsats avses barn med hörselnedsättning som personer med ett talat språk som förstaspråk. 

Skolformer för döva barn och barn med 
hörselnedsättning 
Carlsson, Winterfeldt och Agardh (2010) påpekar att gruppen elever som är döva eller som har en 
hörselnedsättning är ganska utspridd både vad gäller hörselförutsättningar och språkkunskaper.  Barn 
med hörselnedsättning finns inom alla skolformer som specialskolan, hörselklasskolor och 
grundskolan. Antagningen av elever till specialskolan regleras i skollagen. 

 

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan 
eller grundsärskolan tas emot i specialskolan om de är dövblinda eller annars är synskadade och har 
ytterligare funktionsnedsättning, är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning. 
(Skollagen 7 kap 6 §) 

 

För barn med CI är skolvalet högst individuellt och de återfinns i alla skolformer (HRF, 2015). 
Schönström (2010) poängterar att Sverige internationellt sett har en unik situation när det gäller barn 
med CI. Han menar att andelen döva barn som opereras är förhållandevis hög och att det är många 
barn med CI som går i specialskolan och därmed får en tvåspråkig undervisning. 

 

Specialskolor för döva barn och barn med hörselnedsättning  

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala och tre nationella specialskolor. Deras 
regionala specialskolor vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. 

Våra specialskolor tar emot elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Eleverna 
som går sin skolgång hos oss erbjuds en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla 
kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Specialskolan är 
tioårig (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). 

Skolorna har ett uppdrag att ge eleverna förutsättning att utveckla tvåspråkighet, svenskt teckenspråk 
och svenska. Specialskolornas uppdrag är att ge möjlighet till flexibel utbildning i tvåspråkig miljö 
som gör att eleven kan växla mellan språken (Specialpedagogiska myndigheten, 2014).  Specialskolan 
har en egen läroplan som i stort liknar grundskolan. Skillnaden är att tvåspråkighet, det vill säga 
teckenspråk och svenska, är inskrivet i specialskolans läroplan. Det innebär att specialskolans elever 
ska erbjudas att få använda och utveckla båda språken på ett rikt och nyanserat sätt. Enligt läroplanen 
för specialskolan, Lspec 11, är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade med varandra. 
Läroplanen menar att det är specialskolans uppdrag att bland annat se till att döva och hörselskadade 
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elever ges förutsättningar till rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva och därmed utveckla sina 
möjligheter att kommunicera samt få tilltro till sin språkliga förmåga.  Specialskolan följer samma 
kursplaner som i grundskolan utom i ämnena teckenspråk, svenska, engelska, moderna språk samt 
rörelse och drama där det finns särskilda kursplaner. För elever som läser enligt grundsärskolans 
kursplaner finns även särskilda kursplaner för elever som är döva eller har hörselnedsättning 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015b).  

 

Kommunala hörselklasser för barn med hörselnedsättning och döva barn 
 

Det finns också kommunala hörselskolor och hörselklasser som vänder sig till barn med 
hörselnedsättning och även till döva barn. Dessa barn går då i mindre klasser. Barn med 
hörselnedsättning har hjälp av tekniska hjälpmedel och de döva får undervisning på teckenspråk. Det 
finns möjlighet för barnen att gå i hörselklass eller grupp på hemorten. Hemkommunen samlar ett 
mindre antal barn i en klass i en skola med hörande barn. Tekniska hjälpmedel, t ex. hörselslinga och 
mikrofonsystem används i hörselklassen/gruppen. Barn med lätt hörselnedsättning går oftast 
individuellt integrerade i en klass för hörande barn (Riksförbundet för döva barn, hörselskadade barn 
och barn med hörselnedsättning, hämtad 2015-05-27). 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Här kommer en kortfattad beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
detta arbete. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande  
Centrala element i en sociokulturell lärandeteori är enligt Dysthe (2003) att lärande sker i relationer till 
artefakter, till kompetenta andra, lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel. 
Språk och kommunikation är grundläggande i lärandet och det är genom att lyssna, samtala, härma 
och samverka som eleverna ges möjlighet till kunskaper och utveckling av färdigheter. Interaktionen 
är avgörande både för vad och hur de lär sig. Dysthe skriver vidare att kunskap inte enbart är något 
individuellt utan finns distribuerat bland människor. Författaren refererar till en av föregrunderna inom 
den sociokulturella synen på lärande, Lev Vygotskij, som har infört begreppet mediering som avser 
alla typer av stöd eller hjälp i läroprocessen, de kan vara personer eller verktyg. Redskapen innehåller 
tidigare generationers erfarenheter och insikter.  I ett sociokulturellt perspektiv betyder dessa redskap 
intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå 
omvärlden och för att handla. Dessa innehåller också tidigare generationers erfarenheter och insikter 
och när vi använder redskapen utnyttjar vi dessa erfarenheter. Kommunikation och interaktion är 
avgörande i sådana processer. Språket är det viktigaste medierande redskapet för människan (Dysthe, 
2003). Med begreppet den närmaste utvecklingszonen definierar Vygotskij (1999) det som det 
utrymme i dialogen där eleven tillsammans med en annan mer kunnig person förstår och kan utveckla 
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sin begreppsförståelse men där eleven ensam inte skulle ha klarat av att förstå samma sak. Eleven är 
alltså alldeles nära en förståelse men behöver interaktionen för att få syn på detta. Hundeide (2003) 
menar att det är viktigt att läraren tränas att aktivt söka efter positiva egenskaper och resurser hos 
eleven och inrikta undervisningen på zonen för möjlig utveckling.  Med stöd av ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande analyseras och tolkas resultatet av detta arbete. 

Lärande och förförståelse   
Vaage (2003) redogör för två huvudprinciper för John Deweys teori om erfarenheternas funktion och 
betydelse i uppfostran. Dessa är kontinuitet och samspel. Med den första principen menar Dewey att 
varje erfarenhet införlivar en del från tidigare erfarenheter samtidigt som detta också förändrar 
kvaliteten på de efterföljande erfarenheterna. Då olika erfarenheter har olika inneboende värden, 
menar Dewey att man måste kunna skilja på vilka som har uppfostrande värde och vilka som inte har 
det. Vaage påpekar att när Dewey talar om uppfostrande värde menar han det i förhållande till 
demokratiska ideal. Samspel är den andra principen och med detta menas att erfarenheterna inte är 
något som pågår i individens inre utan även äger rum i situationer. Med situationer menar Dewey (i 
Vaage, 2013) mötet mellan individer, mellan individ och föremål och mellan individ och samhälle. 
Lärande, är enligt Dewey, förknippad med situationer och äger rum i situationer i form av yttre och 
inre faktorer. Lärandet är inte alltid begränsat till situationen. Enligt Säljö (2011) intresserar sig Jean 
Piaget (1986-1980) för barns kognitiva utveckling. Piaget hävdar att människan konstruerar och 
anpassar sin kunskap under olika stadier. Säljö menar att Piaget betraktar utveckling som anpassning, 
adaption, till omvärlden. Med detta menas att en individs, tänkande, kognitiva scheman, ska 
överensstämma med omvärlden så att man kan förstå och agera på ett förväntat sätt. Han använder sig 
av begreppen assimilation och ackommodation. Genom assimilation tar vi in information och berikar 
våra erfarenheter. Vi kan känna igen ny information och bekräfta den. Men om en obalans uppstår 
mellan det vi upplever och våra egna erfarenheter, kan vi bli tvungna att ändra vårt sätt att tänka och 
med det menas ackommodation. Denna typ av lärande är mer krävande. Säljö skriver att assimilation 
och ackommodation förekommer samtidigt i vårt samspel med omvärlden. Assimilation är starkare i 
vissa situationer och ackommodation i andra.  

Gibbons (2006) menar att om man inte har med sig egen kunskap och förståelse inför läsningen har 
man inte heller en resurs som är viktigt för att man ska förstå vad man läser och detta är förförståelse. 
Enligt författaren spelar det en stor roll för andraspråkselever som har en annan kulturbakgrund än de 
som skrivit olika texter.  Gibbons trycker på att den förförståelse som läsaren har med sig är avgörande 
för att han eller hon ska förstå texten men hon menar att lärarna inte ska undvika böcker som har 
främmande innehåll för eleverna. Istället ska läraren försöka bygga upp kunskap och förståelse hos 
eleverna så att texterna inte känns främmande för dem när de möter dem. Hon hävdar således vad 
läraren gör innan eleverna läser boken är betydelsefullt.  Gibbons får stöd av Hajer och Meestringa 
(2010) som menar att kunskap alltför ofta presenteras som lösryckta fragment. I likhet med Gibbons 
menar författarna att lärarna måste aktivera elevernas förkunskaper för att de ska kunna ta till sig ny 
kunskap. De framhåller att eleverna bär med sig skilda erfarenheter, i synnerhet de som går i 
heterogena och mångkulturella klasser. Även Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) rekommenderar 
att lärare till döva elever och elever med hörselnedsättning relaterar till elevernas tidigare erfarenheter 
för att utveckla deras ordförråd. Lärarna, menar de, bör introducera nya ord utifrån elevernas 
erfarenheter och diskutera med eleverna.  
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Litteraturgenomgång 

Undervisning för döva barn och barn med 
hörselnedsättning  
 

Interaktion i ett teckenspråkigt klassrum 

Svartholm, Andersson och Lindahl (1993) skriver att antalet elever i undervisningen för döva elever 
och elever med hörselnedsättning traditionellt ofta är fyra till sex och att det inte ges samma 
möjligheter till val av kamrater och samarbete i smågrupper som i en större klass. Författarna 
diskuterar fördelar och nackdelar med en större gruppstorlek. De menar att det är lättare för läraren att 
styra kommunikationen i en mindre klass. Danielsson (2013) framhåller att teckenspråket är visuellt 
beroende vilket innebär att man måste kunna se varandra för att ett samtal ska fungera. Hon anför 
vidare att det är lättare att ha ögonkontakt med eleverna samt få deras uppmärksamhet i en mindre 
klass än i en större klass. För att interaktionen ska fungera i ett teckenspråkigt klassrum hävdar 
Danielsson, att kommunikationen mellan lärare och elever ska flyta smidigt. Författaren hänvisar till 
ett flertal nationella och internationella studier om klassrumskommunikation på teckenspråk 
genomförda av Ahlström och Preisler, Bagga-Gupta m fl., vilka fokuserar aspekter kring det språkliga 
samspelets funktioner, regler i klassrummet samt samtalsreglerande signaler och andra styrande 
företeelser. Lärarens kompetens i teckenspråk är också en betydelsefull faktor. Eleverna ska kunna 
uttrycka sig obehindrat på teckenspråk utan att behöva anpassa språket för att läraren ska förstå. 
Likaledes ska lärarens språk vara oklanderligt, så att eleverna inte ska behöva anstränga sig för att 
uppfatta och förstå vad läraren säger, menar Danielsson. 

 

Visuellt orienterad didaktik 

Marschark och Hauser (2012) trycker på att visuell information i en lärandemiljö är viktigt för döva 
elever. Med den visuella informationen menas den interpersonella interaktionen som inkluderar gester, 
ansiktsuttryck, ögon, mun- och kroppsrörelser. Författarna menar vidare att man bör använda bilder 
som stöd till texter, den spatiala layouten av olika objekt, och visuella karaktärer av personer och 
färger stödjer döva elevers lärande då de är beroende av visuell information. Även Danielsson (2013) 
tar upp begreppet ”visuell literacy”, dess funktion och dess betydelse i undervisningen för döva. Med 
ett så kallat literacyverktyg menas tavla, kritor, papper, pennor, texter, video och digitalteknik under 
en presentation av ett visst ämne. Roos (2009) sällar sig till forskare som Ohna mfl., Bagga-Gupta och 
Marschark, Lang och Albertini som föreslår en visuellt orienterad didaktik. Med detta menar Roos att 
man ska se elever med dövhet eller hörselnedsättning som audiovisuella individer. Begreppet visuellt 
orienterad didaktik utgår från visualitet och visuell praxis då det är elevernas styrka. Detta utesluter 
inte elevernas förmåga att uppfatta auditivt, men tyngdpunkten ligger på att erkänna elevernas visuella 
styrka. 
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Svenska som andraspråk för döva elever  

Svenska är dövas andraspråk men enligt Schönström (2010) är forskningen om svenska som 
andraspråk för döva förhållandevis ny och hittills tämligen begränsad. Schönström (2010) tar i sin 
avhandling upp Jim Cummins teorier om det språkliga samspelet mellan förstaspråket och 
andraspråket. Han nämner Cummins teori om språklig samarbetsprincip (linguistic interdependence 
principle) mellan två språk och skriver att det har varit grundläggande i många forskningsartiklar, 
speciellt de amerikanska, om dövas tvåspråkighet. Enligt Cummins (i Schönström 2010) utgör en 
persons förstaspråk en grund för hur andraspråket kan utvecklas. Personens kompetens i förstaspråket 
har en inverkan på andraspråksinlärningen.  Cummins framhåller enligt Schönström (2010) att för att 
utveckla en bra tvåspråkighet och sitt andraspråk på ett bra sätt behöver förstaspråket vara stabilt och 
välutvecklat. Schönström tar upp också Cummins tankar om kontextualiserat och dekontextualiserat 
språk, skillnaden mellan konversationsfärdighet och skolrelaterad färdighet. Ett kontextualiserat språk 
är beroende av en kommunikativ kontext medan dekontextualiserat språk är icke beroende av en sådan 
kontext. Med detta menar Cummins att det kan vara svårt för elever som inte behärskar det 
kontextualiserade språket att utveckla det dekontextualiserade språket. Schönström skriver vidare att 
Cummins har egna termer till dessa behärskningar, basic interpersonal communicative skills (BICS) 
och cognitive academic language proficiency (CALP).  

 

Viberg (i Axelsson, 2010) har formulerat svenska beteckningar till Cummins två typer av 
språkbehärskning, BICS och CALP. Den första delen betecknar Viberg basen eller vardagsspråket 
och det är den kunskap som ett barn med modersmål har tillägnat fram till och med sexårsåldern. I 
basen innefattar bland annat ett basordförråd på ca 8000-10 000 ord och förmågan att berätta enkla 
berättelser. Den andra delen benämner Viberg utbyggnaden eller skolspråket och det är det skol-och 
kunskapsrelaterade språket barnen förvärvar i skolan. Då lär sig barnet skriva, utökar sitt ordförråd och 
ett ämnesinriktat språk. Axelsson refererar till olika internationella studier av bland andra Cummins, 
Thomas och Collier och Hakuta som visat att vardagsspråket lärs in på ett till två år medan det tar 
mellan fem och åtta år för att behärska skolspråket. Axelsson (2010) skriver också att Cummins 
utvecklat en modell för att beskriva vilka faktorer det är som påverkar barns möjligheter att uppfylla 
de språkliga och kognitiva krav som de ställs inför. Det är två faktorer som påverkar de uppgifter 
barnen får, situationsberoende och den kognitiva svårighetsgraden. Den första dimensionen beror på 
hur mycket eller lite stöd det finns i omgivningen för att eleven ska kunna förstå och lösa en uppgift. I 
en situationsbunden kommunikation kan eleven till exempel be om förtydliganden och upprepningar 
om hen inte förstått. Den kognitiva svårighetsgraden beror på uppgiftens komplexitet. Cummins delar 
modellen i fyra fält (figur), A till D. I fält A är det situationsbundna och kognitivt enkla uppgifter och 
fält C situationsoberoende och kognitivt enkla uppgifter. I båda fälten är uppgifterna automatiserade. I 
en A-uppgift kan det vara att delta i vardagliga samtal och i en C-aktivitet att skriva av tavlan. I B-
fältet (situationsbundna och kognitivt krävande) och D-fältet (situationsoberoende och kognitivt 
krävande) innehåller mer kognitivt krävande uppgifter som att försöka övertyga någon eller skriva en 
uppsats. Med detta menar Cummins, enligt Axelsson, att det ställs mer krav på eleven ju längre hen 
kommit inom skolsystemet. De ska klara kognitivt krävande uppgifter utan stöd i situationen. 
Cummins rekommenderar att gå från ruta A till B till D. C-fältet, menar Cummins, bör undvikas då det 
är drillövningar och andra uppgifter som inte utmanar elevens språk-och kunskapsutveckling.  
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En figur över distinktionen mellan kognitiv och kontextuell kommunikationssituation (efter Cummins 1996, 

s. 57, ur Schönström, 2010:55) 

 

Schönström (2010) resonerar kring huruvida Cummins teorier kan föras över på förhållandet mellan 
förstaspråks- och andraspråksutvecklingen hos döva. Han menar att olika forskare har olika syn på 
detta, huruvida överföringen kan ske mellan ett tecknat och ett skrivet språk eller inte.  Han har inte 
för avsikt att verifiera om Cummins teorier också gäller för dövas tvåspråkighet men trycker på 
Svartholms beskrivning av dövas tvåspråkighetssituation som ett okomplicerat diglossiförhållande 
utifrån ett funktionellt perspektiv. Med detta menar Svartholm (i Schönström, 2010) att teckenspråk 
som det ena språket används i direktkommunikativa situationer precis som vilket talat språk som helst 
och svenska, det andra språket, i första hand används i skriftspråkliga situationer. Schönström (2010) 
föreslår med hjälp av Svartholms resonemang att det är möjligt att tillämpa Cummins modell på dövas 
språksituation. Teckenspråket skulle i modellen användas som ett talspråk och svenskan som ett 
skriftspråk. Schönström menar att teckenspråket skulle finnas i den vänstra delen och svenskan i den 
högra då de flesta döva förknippar svenskan till skriftspråkliga verksamheter och teckenspråk till 
kontextualiserade verksamheter.  

Dövas tvåspråkighet synliggörs i Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lspec 11. I syftebeskrivningen för ämnet svenska för döva och hörselskadade beskrivs att 
”Undervisningen i svenska i specialskolan ska syfta till att döva och hörselskadade elever, i skrift och 
utifrån sina individuella förutsättningar i tal, utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin svenska och sitt teckenspråk 
parallellt, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan använda båda språken för att uttrycka sig i 
olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 2011). Gibbons (2006) lyfter fram att lärarna 
bör ha höga förväntningar på andraspråkseleverna och ge dem stöttning för att de ska lyckas bra i 
skolan, utveckla andraspråket och kunskap i alla ämnen. Läraren ska stötta både språk och lärande. 

Roos (2009) refererar till sina egna studier att pedagoger ofta tenderar att tänka som om eleverna lär 
sig andraspråket som övriga andraspråkslärare när de undervisar döva barn och barn med 
hörselnedsättning. Roos menar att situationen egentligen är en helt annan. Döva barn lär sig ett nytt 
språk som ofta är skrivet och genomgår ofta en annan process än om de lär sig det auditivt. Roos 
framhåller också att det opereras fler barn med cochlea implantat och att det finns en möjlighet för 
dessa barn att uppfatta tal. Det är således stora individuella variationer. Roos åsyftar att 
tvåspråkigheten hos döva barn är annorlunda jämfört med den hos hörande två- och flerspråkiga barn. 
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Schönström (2010) framhåller att det inte finns något särskilt utformat test för gruppen döva med 
svenska som andraspråk. Deras kunskaper i svenskämnet bedöms enbart genom de vanliga nationella 
proven i tillämpliga delar. Roos (2009) belyser också problematiken. Hon skriver att det har gjorts en 
del försök att fastställa läs- och skrivnivån hos döva barn men att alla tester byggts på förmågan att 
höra. Det gör att resultatet inte kan säkerställas.   

 

Läs-och skrivlärande hos döva elever och elever 
med hörselnedsättning 

Det hörande barnet som norm 

Roos (2009) menar att forskning om döva elever och elever med hörselnedsättning ofta utgår från det 
hörande barnet som norm. Döva barn och elever med hörselnedsättning lär sig läsa på andra specifika 
sätt än det hörande barnet brukar använda sig av, och detta missar forskningen. Det finns ofta en 
uppfattning om att det inte går att lära sig läsa och skriva om man inte hör, framhåller Roos. Att 
pedagoger ofta utgår från att det är svårt för döva barn att lära sig läsa och skriva och därmed ställer 
lägre krav på barnen visar också resultatet från Roos avhandling från 2004. Pedagogerna anpassar och 
tar fram lättare material och texter än vad de behöver göra. Ofta är barnen mer kunniga än vad 
pedagogerna tror, menar Roos. Hon föreslår att man istället bör utgå från den visuella perceptionens 
möjligheter och begräsningar. Då utgår man från barnens starka sidor istället för de hörande som 
norm. 

Schönström (2010) understryker att dövas läsning skiljer sig också från hörandes och han menar att 
det inte i lika stor utsträckning handlar om att knäcka någon kod som hörande barn gör det vill säga att 
koppla fonem till grafem. Han refererar till forskare som Svartholm och Ahlgren vilka menar att 
läslärande och svensklärande sker parallellt. Barnen lär sig läsa samtidigt som de lär sig ett nytt språk. 
Musselman (2000) diskuterar olika sätt för döva att lära sig läsa. Hon menar bland annat att 
ortografisk läsning framför fonologisk läsning kan ha naturliga effekter för döva. Roos (2009) menar 
att det finns en del bevis på att en del döva barn använder sig av fonologiskt baserad avkodning men 
det är inte så lätt att finna orsak eller verkan. Att även en del teckenspråkiga har fonologisk 
medvetenhet kan också bero på språkkunskap, förmåga till läppavläsning och användning av 
handalfabet, antar Roos. Flera forskare, skriver Roos, finner att barn med dövhet spontant inte 
använder morfologisk ordanalys som är baserad på visuell perception, så mycket. Roos skriver också 
att forskarna menar att det skulle kunna leda till positiva effekter om barnen fick undervisning som 
hjälper dem att bli medvetna om morfologiska strukturer. 

Tillgång till visuellt språk och visuell undervisning 

Mounty, Pucci och Harmon (2014) har funnit att tidig tillgång till ett visuellt språk ger döva barn en 
god grund för läs- och skrivkunnighet på engelska. Det finns enligt författarna flera studier av bland 
andra Freel, Clark, Anderson, Gilbert, Musyoka, och Hauser, Hermans, Knoors, Ormel och Verhoeven 
mfl som funnit starka samband mellan förmåga i amerikanskt teckenspråk och förmåga i skriven 
engelska. Med stöd av Mayberry och Snodden menar Mounty et al. att döva barn som lär sig 
amerikanskt teckenspråk tidigt uppvisar skickligare förmågor i engelska jämfört med dem som lär sig 
amerikanskt teckenspråk senare i livet.  Mounty et al. menar att dessa fynd visar att döva barn med 
tidig exponering för både amerikanskt teckenspråk och engelska, kan främja utvecklingen i engelska. 
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Författarna menar att det är oklart vad det är som främjar läskunnigheten i engelska för den gruppen 
och vad som behöver göras för att andra barn ska uppnå samma mål. Det kan vara en tidig tillgång till 
språk, metakognitiva aktiviteter eller någon kombination av dessa. Författarna tar stöd av tidigare 
studier av Enns, Hermans et al. och Regan och Nover som menar att en tidig tillgång till båda språken 
ger en optimal grund för läskunnigheten. Kuntze, Golos och Ennis (2014) är inne på samma linje när 
de menar att barn som lär sig teckenspråk tidigt ofta utvecklar en bättre läs- och skrivförmåga. De 
poängterar även att skapa en rik kommunikativ miljö där barn får tillgång till många personer att 
diskutera flera ämnen med och koppla till den skrivna engelskan tycks vara precis vad döva barn 
behöver för att bli framgångsrika läsare (Kuntze, Golos & Ennis, 2014). 

Mounty, Pucci och Harmon nämner också föräldrars stöd som en betydelsefull för faktor för 
läsningen. De använder sig av Cummins Linguistic Interdependence Theory (CUP) och menar att det 
finns samband eller överföring mellan språken. För att underlätta överföringen mellan språken 
hänvisar de till Humphries och MacDougall som menar att pedagoger och föräldrar kan göra 
associationer mellan verkliga föremål eller bilder, tecken, handalfabetade ord och bilder. Ett annat 
exempel på en överföring är att döva barns visuella fonologiska processer i det amerikanska 
teckenspråket, till exempel att bygga ordförrådet genom att använda handalfabet, hjälper dem att förstå 
fonologiska mönster i engelska ord (Crume, 2013).  Som ett resultat av studien rekommenderar 
Mounty et al. föräldrar och lärare bland annat att etablera en rik läskultur i hemmet, se till att det finns 
gott om läsmaterial i form av tidskrifter, tidningar, brev och böcker, ge sina döva barn egna böcker så 
tidigt som möjligt, ge barnen tillgång till en visuellt berikad miljö som främjar kopplingar mellan 
tecken och ord, bokstavera mycket för utöka barnens ordförråd och läsa med barnen och ha dialog om 
läsningen.  För lärare rekommenderas också bland annat modellering av olika lässtrategier, utmana 
eleverna att läsa utanför sin egen nivå, be dem återberätta vad de läst och engagera dem i 
metaspråkliga aktiviteter.  

Crume (2013) intresserar sig för teckenspråkiga döva barn som är goda läsare även om de har ett 
begränsat talspråk.  I en empirisk intervjustudie med lärare på tvåspråkiga skolor i USA visade det sig 
att lärarna hade en stark tilltro till att utveckla elevernas kunskaper om teckenspråk, använt en mängd 
undervisningsstrategier för att bygga upp elevernas kunskaper om teckenspråksstrukturer för att främja 
deras språkkunskaper och läsförmåga. Kuntze, Golos och Ennis (2014) och Ennis (2009) slår ett slag 
för visuell undervisning när de menar att det är möjligt att många döva barns långsamma framsteg i 
läsning inte beror på deras begränsade kunskaper om det engelska ljudsystemet utan på begränsade 
möjligheter och tillräckliga stödsystem för att lära sig med hjälp av visuella medel. De presenterar en 
modell för en visuell bas för litteracitet för döva och elever med hörselnedsättning. I modellen ingår 
förvärv av kunskaper i det amerikanska teckenspråket och utveckling av visuellt engagemang, tidig 
litteracitet, social mediering/engelsk skrift, litteracitet och dövkultur och media. Undervisningen bör 
bygga på multimodala uppgifter som text, tecken, bilder och filmer (a.a).  Även Hauser, Lukomski och 
Hillman (i Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013) lyfter fram att döva elever och elever med 
hörselnedsättning oavsett modalitet tenderar att vara visuellt orienterade och kan ha speciella styrkor i 
visuell förmåga. Stoner och Esterbrooks (i i Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013) menar att 
tillämpningen av den visuella förmågan stödjer döva elever och elever med hörselnedsättning när de 
använder det skrivna språket. Med detta menar författarna att lärare till döva elever och elever med 
hörselnedsättning måste införliva visuellt stöd i sina läsinstruktioner. Tarulli i (Easterbrooks & Beal-
Alvarez, 2013) menar att användningen av bilder och fotografier bidrar till stöttning för elever som 
saknar språk för att åskådliggöra begrepp som hem, familjemedlemmar, samhället etc.  
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Lässtrategier, ordförråd och handalfabetet 

Roos (2009) konstaterar att forskning visat på att elever med dövhet eller hörselnedsättning ofta läser 
texter på ordnivå. De missar ofta sammanhanget när de läser. Hon menar också att pedagogerna inte 
arbetar med att hjälpa eleverna hitta strategier som hjälper dem att läsa satsen som en helhet.  

Trussel och Easterbrooks (2014) menar att döva barn eller hörselskadade barn ofta kämpar med att öka 
sitt ordförråd. De kom i sin studie fram till att döva förskolebarn ökar sitt ordförråd och lär sig 
begreppen bättre när de undervisas med tecken som stöd och bildstöd i sagoläsning än i traditionell 
sagoläsning.   Roos (2013, 2014) skriver i sina artiklar att döva förskolebarn sedan länge använt 
handalfabetet i sin kommunikation med lärare och kamrater. Handalfabetet används som fonologiskt 
stöd i läs- och skrivlärande. Barnen övar och memorerar ord, avkodar ord och använder handalfabetet 
som ett verktyg att använda till bokstäver, ord, tecken, munrörelser och röst. Puente et al. i Roos 
(2013) och även Crume (2013) har funnit att träna på ord med hjälp av handalfabetet på ett liknande 
sätt som användning av fonologiska representationer av dem verkade hjälpa barn bygga inre 
representationer av ord. Roos (2013, 2014) har också kommit fram till att lärarna verkar vara mer 
benägna att underskatta än att överskatta barnens förmåga att lära, förstå eller använda handalfabetet. 
Ofta använder barnen handalfabetet på ett sofistikerat sätt i olika leksituationer men detta missas ofta 
av pedagoger. Handalfabetet är också en experimenterande del av barnens teckenspråk samt fungerar 
även som en identitetsmarkör. 

van Staden (2013) menar att döva barn ligger efter flera år i läsförmåga och att det finns ett behov av 
att identifiera lässvårigheter och genomföra effektiva lässtödstrategier för denna grupp. Hon 
understryker i sin studie med att tillämpa multisensoriska kodningsstrategier i form av teckenspråk i 
kombination med flera handalfabets- och sinnesupplevelser. Det visade sig att dessa strategier hjälpte 
döva barn vars läsning och ordförråd ökades. Studien visar också att döva läsare kan ta fördel av 
kognitiva och metakognitiva lässtrategier. Med hjälp av reciprok undervisning, där lärande har fokus 
på dialog, och olika lässtrategier kunde yngre döva läsare tillämpa olika strategier som att förutsäga, 
visualisera och sammanfatta. Det ger stora vinster för läsförståelsen hos döva läsare. van Stadens 
studie stödjer tidigare studier av Banner och Wang samt Schirmer och McGough som betonar vikten 
av att uppmuntra pedagoger att ge döva barn fler möjligheter till att lära sig och tillämpa kognitiva 
lässtrategier till olika läsuppgifter. Även Andrews (2012) nämner att projektförsök med reciprok 
undervisning rönt framgångar i undervisning av yngre döva elever med bättre skriftspråkliga begrepp, 
bokstavering i form av handalfabetet, bokläsning, återberättande och stavning som förtjänster. 

 
Några metoder för läs-och skrivlärande  

 

Läsning på tecknens grund och kontrastivt arbetssätt 

Läsning på tecknens grund, utgår från en Whole Langauge Approach, som är ett övergripande 
paraplybegrepp för metoder där man använder barnets egna ord och språk som utgångspunkt för att 
arbeta med de skrivna representationerna av det barn säger. Man utgår från en helhet och analyserar 
delarna (bokstäverna t ex) för att hjälpa barnen förstå hur text är representationer för det talade 
(personlig kommunikation Carin Roos, 2015-04-08). Metoden utgår även från läsning på talets grund 
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som utvecklades av Ulrika Leimar på 70-talet. Leimar (1974) skriver att det är en metod där läslärande 
sker genom både en syntetisk-, analytisk- och ordbildsmetod. Metoden är en kombination av dessa tre. 
Det är fem olika faser som eleverna ska arbeta igenom. Läraren börjar med att samtala med eleverna 
utifrån elevernas individuella eller gemensamma upplevelser. Efter samtalet skriver läraren och 
eleverna gemensamt meningar. Meningarna läses också gemensamt. Eleverna får efterhand arbeta 
individuellt genom praktiska övningar med de remsor som läraren i förväg skrivit ner vid dikteringen. 
Läraren skriver sedan ut ett exempel av hela texten till varje elev. Avslutningsvis får eleven själv 
jobba med sina ord genom att skriva, läsa och illustrera orden och ljuda till dem (Leimar, 1974:86–
108).  Läsning på tecknens grund har teckenspråk som bas istället för ett talat språk.  

Dostal och Wolbers (2014) ville i en studie undersöka effekterna av Strategic and Interactive Writing 
Instruction (SIWI) på det amerikanska teckenspråket och den skrivna engelskan hos döva och elever 
med hörselnedsättning. De kom fram till att det amerikanska teckenspråket inte försämrade elevernas 
skrivutveckling i engelska. Istället stödjer deras resultat det faktum att fokus på att simultant bygga det 
amerikanska teckenspråket och den skrivna engelskan resulterar i betydande vinster i båda språken. 
Författarna menar att en interaktiv miljö stödjer varje students unika förståelse och bidrar till ett unikt 
sätt att kommunicera för att skapa en kollektiv förståelse. Genom språkvariationer och olika 
modaliteter ökar elevernas språkmedvetenhet. Deras metaspråkliga medvetenhet ökas också genom 
flera möjligheter för exponering, jämförelse och översättning, menar Dostal och Wolbers. Även 
studier av Kuntze et al. (2014) och Schönström (2010) poängterar teckenspråk som utgångspunkt för 
litteracitet. Schönströms studie av processbarhetsteorin visar att den också gäller hos döva 
andraspråkselever och den ger stöd för hur ett andraspråk kan förvärvas genom ett tvåspråkigt och 
bimodalt perspektiv. Rudner, Andin, Rönnberg, Heimann, Hermansson, Nelson och Tjus (2015) har i 
en studie också kommit fram till att teckenspråk spelar en viktig roll för döva barns skriftspråkliga 
utveckling. Roos (2009) menar att det finns en uppfattning om att teckenspråk har en negativ influens 
på det svenska skriftspråket när det i själva verket är tvärtom. Hon skriver att man också sett att 
elevernas skriftspråkliga framställning påverkas om de får bearbeta sina texter både utifrån jämförelser 
med teckenspråkiga och samtal kring sina egna texter. Ett kontrastivt arbetssätt som går ut på att man 
hela tiden samtalar kring barnens språk och jämför formuleringar och uttryck i de olika språken och 
gör eleverna medvetna om språken. Roos menar också att eleverna gynnas mycket av att uppleva 
högläsning och att diskutera skillnaderna mellan de skrivna texterna och tal- och teckenspråk. 

 

Att skriva sig till läsning (ASL) 

Hedström (2009) skriver att metoden Att lära sig läsa genom att först skriva på datorn är en metod 
som utvecklats av den norske pedagogen och lärarutbildaren Arne Trageton. Risken för att barn ska 
uppvisa läs-och skrivsvårigheter minskar om de får skriva sig till läsning, menar Trageton (i 
Hedström, 2009). Svagare elever får tillräckligt med stöd, motivation och hjälp när de arbetar med 
normalpresterande elever och då minskar risken för läs-och skrivsvårigheter. Trageton påpekar, enligt 
Hedström, också bland annat att barn som har svårt med motoriken får det lättare att skriva på dator än 
med pennan. Hedström skriver vidare att Trageton också anser att skrivning är lättare än läsning och 
poängterar samtidigt att det är mödosamt för sexåringar att skriva för hand. Därför föreslår han, enligt 
Hedström, att låta eleverna börja skriva på dator.  

Arbetssättet med ASL har under flera år även implementerats i skriv- och läsundervisningen i 
Sandvikens kommun (Wiklander, 2014). Enligt Wiklander visar utvärderingarna från lärarna i 
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projektet att lärarna bland annat såg en positiv läsutveckling hos eleverna och att eleverna tyckte 
arbetet med datorerna var lustfyllt och att de var stolta över sina texter. Elever med finmotoriska 
problem gynnades också av ASL. Det negativa kunde var när tekniken inte fungerade eller att det inte 
fanns tillgång till tillräckligt många datorer i klassrummet. Till dagens dato finns det för vederbörande 
skribent ingen forskning om hur metoden Att skriva sig till läsning fungerar för döva barn och barn 
med hörselnedsättning.  

 

Genrepedagogik 

I kursplanen Svenska för döva och hörselskadade (Skolverket, 2011) finns genrer med som centralt 
innehåll för årskurs 1-4, 5-7 och 8-10 och uttrycks även i kunskapskraven. Eleverna upp till år 4 
förväntas ha gått igenom beskrivande och förklarande texter som till exempel faktatexter för barn och 
instruerande texter till exempel i form av spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Johansson och 
Sandell Ring (2012) konstaterar att den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställer höga krav på 
genrekompetens. Eleverna ska bland annat bekanta sig med olika typer av texter, veta hur texter är 
uppbyggda, vilka syften och språkliga drag de har. Författarna menar att genrer finns i alla ämnen och 
att alla lärare måste synliggöra genrekunskaperna för eleverna.  

Med en genrepedagogisk modell avser ovanstående författare att eleverna ska bli medvetna om olika 
språkmönster genom få undervisning om syftet med kommunikation i en genres struktur och språkliga 
drag. Eleverna underlättas att lära sig språket och lära sig på språket om de får en medveten kunskap 
om hur språket fungerar i olika sammanhang. Den genrepedagogiska modellen, skriver Johansson och 
Sandell Ring, utgår från helhet till delar. Eleverna lär sig först mönstren för de olika texterna i ett 
sammanhang och går sedan till mindre delar. Författarna menar att eleverna, i synnerhet de 
flerspråkiga eleverna, behöver få hjälp med att utveckla olika strategier för läsning och skrivning i 
skolans olika ämnen.  

 

Reciprok undervisning – RU och lässtrategier 

Reichenberg och Lundberg (2011) skriver att Reciprocal Teaching eller reciprok undervisning (svensk 
benämning), initierats av Annemarie Sullivan Palinscar och Ann Brown som ursprungligen utvecklade 
modellen för svaga läsare men också senare använts hos olika elevkategorier. Resultatet blev bättre 
läsförståelse. Begreppet reciprok, menar Reichenberg och Lundberg, betyder ömsesidig. De menar att 
dialogen är viktig i denna modell, att lärande sker i dialog med andra och att eleverna skapar mening 
tillsammans. Palinscar och Brown (i Reichenberg & Lundberg, 2011) menar att läsförståelse beror på 
textens grad av läsbarhet, hur mycket innehållet i texten stämmer med elevens förkunskaper och 
elevens strategier i samband med läsningen. Reichenberg och Lundberg skriver också att Palinscar och 
Brown valt ut fyra olika strategier som stödjer läsförståelsen och dessa är själva kärnan i modellen 
reciprok undervisning. Dessa fyra strategier är att eleverna ska förutspå/förutsäga/ställa hypoteser om 
handlingen, ställa frågor före, under och efter läsningen, reda ut oklarheter och sammanfatta texten 
med egna ord. Enligt Reichenberg (2008) turas elever och lärare om att vara samtalsledare i en 
reciprok undervisning och det är en fördel då elevernas talutrymme ökas och de får träna på att ställa 
frågor och följa upp klasskompisarnas svar. Författaren menar att de lässtrategier som används i 
reciprok undervisning hjälper eleverna att öka sin förståelse och även bedöma sin egen förståelse. Med 
det menar Reichenberg metakognitiva insikter. Aktuell forskning (McAllum, 2014) har också kommit 



15 
 

fram till reciprok undervisning visat sig vara en kraftfull evidensbaserad metod för utveckling av 
läsförståelse för olika elever, både de som är starka avkodare och de som har svagare läsförståelse.  

Kiwimetoden och Kiwi Special 
Kiwimetoden är enligt Körling (2006) en läsprocessande metod där fokus ligger på text oavsett ämne. 
Författaren menar att runt text kan alla elever mötas, utvecklas och tänka och reflektera kring vad text 
är, hur vi ska läsa den och förstå den. Genom Kiwimetoden får eleverna samspela i ett autentiskt 
sammanhang. Körling påpekar också att det är en metod eller ett förhållningssätt som både utvecklar 
lärare och elever. Arbetssättet med Kiwi utgår från Whole Language eller hela språkets metod, en 
modell för läs-och skrivinlärning utvecklad i Nya Zeeland. Den har en nära anknytning till den 
konstruktivistiska synen på lärande där man menar att kunskap blir till i kommunikation och samspel 
med andra människor, menar ovanstående författare. Körling framhåller att Kiwimetoden hjälper 
eleverna att utveckla en förståelse för text, bild och form. Samtalet är grundläggande för metoden då 
eleverna får diskutera med lärare och klasskompisar för att lära. Kiwimetoden främjar delaktighet och 
lockar eleverna att utveckla och använda språket.  

Bildpromenad är en ett väletablerat begrepp inom denna metod. Med detta menar Körling (2006:261) 
att bilderna ska samtalas om, få ord, och underlätta för eleverna att möta och förstå. Bildpromenad är 
en utmärkt strategi för att skapa förförståelse för texten. Bilder stöttar eleverna in i läsningen.  

 

Kiwimetoden visar oss klart och tydligt att bilden, illustrationen och fotografier, bär en stor möjlighet 
till meningsfylld undervisning. Vi gör bildpromenader in i böckerna. (Körling, 2006:129) 

 

Pedagogerna diskuterar och utgår från elevernas erfarenheter, känslor och empati. Pedagogen 
diskuterar först med eleverna vad de ser i bilderna och låter sedan eleverna fortsätta tänka, gissa och 
samtala kring bilderna. Till slut ska eleverna dra slutsatser av vad de förväntar sig boken ska handla 
om. Körling menar också att elevernas språkförmåga och ordförråd stärks genom att låta eleverna 
prata om bilder. Deras fantasi utvecklas också, skriver Körling. 

Storboken är också ett annat begrepp som används i Kiwimetoden. Storboken har ett stort format, stor 
text och stora bilder. Innan man läser storboken ska man först gå igenom och diskutera bilderna, detta 
för att ge eleverna förförståelse. Det är pedagogen som läser storboken tillsammans med eleverna. 
Kiwimetoden utgår från fyra utvecklande delar: Gemensam läsning, Vägledd läsning, Självständig 
läsning och Högläsning, skriver Körling.  

Pedagogen styr momentet gemensam läsning i en lärarledd klassrumsundervisning. Storboken och 
bildboken används i den gemensamma läsningen. Det är viktigt att pedagogen har ett syfte med den 
gemensamma läsningen och bland annat fundera på vad hen vill att eleverna lär sig och vilka ord 
eleverna ska lära sig. Gruppstorleken är mindre, kan variera mellan två och sex elever, i en vägledd 
läsning och detta för att ge eleverna en lärande trygghet. Grupperna kan delas efter gemensamma 
intressen eller kunskapsnivå. I den vägledda läsningen är det viktigt att pedagogen ställer frågor som 
fångar elevernas intresse för text. Pedagogen läser tillsammans med eleven/eleverna. Eleven läser 
självständigt i den självständiga läsningen. Pedagogen bör sitta vid en elev för att dokumentera hur 
långt eleverna utvecklats. Körling understryker också att eleverna bland annat får träna på 
självständigt tänkande och dra paralleller till egna erfarenheter och upplevelser. Högläsning ger elever 
förståelse och inlevelse. Man skapar en gemensam upplevelse med eleverna. Pedagogen kan välja 
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högläsningsbok eller lästa stycken från elevernas böcker. Eleverna får då frågor på sina böcker och 
tränar på att återberätta för sina klasskompisar. Körling hävdar att högläsning gör texten tillgänglig för 
alla och även är en dörröppnare till den egna självständiga läsningen. Oftast brukar eleverna läsa den 
bok läraren läst då trygghet och förförståelse skapats. 

Kiwi Special är ett anpassat material som bygger på Kiwimaterialet, och som framtagits av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten år 2010. Lärarhandledningen till Kiwi Special riktar sig i första 
hand till lärare som undervisar elever med nedsatt hörsel (Carlsson, Winterfeldt & Agardh, 2010). 
Med nedsatt hörsel avses i lärarhandledningen elever som har en hörselskada eller som är döva. 
Ovanstående författare skriver att handledningen är ett komplement till Bonniers bok Lyckas med 
läsning och används tillsammans med Bonniers utbildnings material Kiwi. Böckerna i materialet är 
nivågraderade med ord som återkommer i flera böcker. I handledningen finns också ett avsnitt som 
beskriver det tvåspråkiga arbetet med Kiwimetoden.  Vissa böcker är översatta till teckenspråk. 
Carlsson et al. (2010) påpekar att Kiwimaterialet har visat sig fungera bra för elever med nedsatt 
hörsel då den starka kopplingen mellan bild och text hjälper eleverna att via bilderna få förförståelse 
av textens innehåll. De menar att det för eleverna blir ett bra visuellt stöd. Även Albertini (1993) lyfter 
fram att undervisning utifrån ett Whole Language-synsätt kan appliceras på undervisning för döva 
elever. Kiwi online är ett heltäckande paket för läsning av Kiwiböcker online. Kiwi online fungerar på 
interaktiva skrivtavlor och i elevernas individuella datorer eller surfplattor. Det finns en del titlar 
översatta till teckenspråk och dessa är utvecklade i samarbete med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (Sanoma Utbildning, hämtad 2015-04-25).  

 

Intervju med Marie Winterfeldt, en av författarna till Kiwi Special  

För att få en klarare bild av tankarna och arbetssättet bakom det specialanpassade material, Kiwi 
Special, som har fokus på läs- och skrivinlärning för elever med nedsatt hörsel, har en intervju med en 
av författarna gjorts. Marie Winterfeldt har år 2010 tillsammans med Bittie Carlsson och Anna Agardh 
skrivit lärarhandledningen.   

 

Bakgrund till arbetet med Kiwimetoden 

Tillsammans med en kollega, Bittie Carlsson, upplevde Winterfeldt att många döva barn hade 
begränsade kunskaper, brist på kunskap om andra länder och andra företeelser. De går ofta miste om 
information i omgivningen, bland annat den som finns på barnteve, radio och inom den egna familjen. 
Carlsson åkte till USA för att studera Rhode Island-metoden och införlivade den i deras undervisning. 
Winterfeldt menar att det var en bra metod för det gav eleverna inblick i de andras liv, andras saker 
och fenomen men uppger att det också var tidskrävande då hon var tvungen att hitta på mycket själv. 
Vid sidan läste hennes elever svenska böcker som bland annat Fia-böckerna. Eleverna läste ofta utan 
motivation. Det var Carlsson som först hörde om Kiwimetoden och tillsammans med Winterfeldt fann 
hon att det i böckerna fanns mycket livserfarenheter och kunskap om vad som händer utanför skolas 
väggar. Winterfeldt och Carlsson började testa texterna i Kiwiböckerna och kom fram till att de 
passade döva elever. 
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I Kiwiböckerna fanns det flera typer av texter. Bilderna var också härliga och passade döva, de var ett 
visuellt uttryck. Man blev inspirerad av bilderna och kunde diskutera mycket kring dem och det 
skapade språket. Då började vi testa, smaka lite och upptäckte flera saker som vi inte kände till innan, 
det som hände i processen (Winterfeldt, 2015). 

 

Utvecklingen hos eleverna 

Winterfeldt berättar att arbetet med storböckerna eller bildpromenaderna med en tvåa fick en trög start 
och att det var svårt att dra ut fler begrepp och tankar från eleverna men att de inte gav upp i det första 
taget: 

 

Vi startade med boken som heter En hund. Först hade vi bildpromenad, vi diskuterade bilderna och 
frågade eleverna vad de var. Eleverna svarade först kort och gott EN HUND och då frågade vi dem 
om de såg någonting mer. De svarade SPRINGER.  Ja, vad såg de mer? Vi fick dra ut från dem. 
HALSBAND svarade de. Det var segt men jag var envis. Vi fortsatte (Winterfeldt, 2015). 

 

Winterfeldt urskilde en utveckling hos sina elever genom arbetet med Kiwimetoden. Hon lade märke 
till förändringar som bland annat att hur eleverna lyssnade på varandra utan att hon som lärare 
behövde påkalla deras uppmärksamhet. Hon menar att det är förhållningssättet med öppna frågor och 
svar. Eleverna ville komma med egna förslag och idéer. Snart upptäckte Winterfeldt och Carlsson en 
påfallande stor utveckling i elevernas teckenspråk och att eleverna uttryckte sig mer.  

 

Från början var det som jag sade förut. De tecknade enbart SPRINGA, HALSBAND. Nu tecknade de 
plötsligt MISSE MATVRAK, IN I LUCKAN, GÖMDE SIG OCH TITTADE FRAM, SÅG MUSEN 
DÄR (med många ansiktsuttryck). De var kreativa och kryddade det de uppfattade av bilderna. De 
säger att jag tror att hunden springer för att längre fram finns det ett ben som ska grävas upp, tar upp 
benet i munnen och springer tillbaka. Det var en typ av språkutvecklande (Winterfeldt, 2015). 

 

Attityden till texter hos eleverna förändrades också, menar Winterfeldt. De blev mer spontant nyfikna 
på texter som fanns runt dem. Tidigare låg till exempel för föräldrarna veckobreven liggande i 
klassrummet utan att de togs någon notis men nu ville eleverna plötsligt veta vad som stod i breven 
och vad de olika orden betydde. Winterfeldt lyfter fram att hon och Carlsson kände att arbetet med 
Kiwimetoden och den språkutveckling de upplevde var parallell med att även eleverna på de andra 
skolorna för döva barn och barn med hörselnedsättning utvecklade sitt språk. Winterfeldt tror att det 
var tiden för teckenspråk, den tiden då man blev mer medveten om teckenspråk och föräldrarna fick 
mer teckenspråk. Då hade eleverna mer grundläggande kunskaper i teckenspråk jämfört med tidigare.  

 

Arbetet med Kiwi Special 

Bakgrunden till deras arbete, understryker Winterfeldt, var att hon och Carlsson var så entusiastiska 
och ville berätta för de andra om deras elevers framsteg. Då fick de många HUR- frågor på hur de 
gjorde när de anpassade metoden för döva elever. Då skrevs handledningen till Kiwi Special.  De såg 
många fördelar med metoden och ville sprida den. Winterfeldt framhåller att de ville översätta 
samtliga böcker till teckenspråk men att det inte gick. Det var Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
som stod för kostnaderna för anpassningen. Urvalet av böckerna var en lång och svår process och 
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ledde också till en intensiv diskussion, menar Winterfeldt. Till slut var det i princip bara storböckerna 
och även några till på grundnivån som valdes ut för översättning. Förhoppningarna är att 
handledningen skrivits så att alla kan ha glädje av den: 

 
Jag hoppas att vi skrivit så att även de som inte behärskar teckenspråk fullt ut, kan använda den. Att 
de får glädje av den, det hoppas jag. Översättningsprocessen var också selektiv och vi diskuterade 
många gånger hur vi skulle göra. Målet är att inte vara en grammatisk bok, målet är en pedagogisk 
handledning. Det var därför vi valde att bara skriva ut teckenspråkstexten tecken för tecken med 
förklaringar och pedagogiska idéer intill (Winterfeldt, 2015). 

 

Metod 

Studiens urval  

Fenomenografisk ansats  

Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats då syftet är att genom halvstrukturerade intervjuer 
av kvalitativ karaktär beskriva och analysera nio lärares erfarenheter av Kiwimetoden. Denna ansats är 
enligt Dahlgren och Johansson (2009) utvecklad för att analysera data från enskilda individer, för det 
mesta genom halvstrukturerade intervjuer. Enligt Dahlgen och Johansson används fenomenografi för 
att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Författarna menar att denna metodansats 
lämpar sig för att beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden.  
Fenomenografin är intresserad av att undersöka hur människor uppfattar olika fenomen i sin omvärld 
och variationen i de olika sätten att erfara ett fenomen. Fenomenografer söker det totala antalet 
uppfattningar och delar upp de i olika kategorier (Marton & Booth, 2000). 

 

Halvstrukturerad intervju  

Dahlgren och Johansson (2009) skriver att fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och 
tematiska. Med detta menar de att intervjuguiden som vägleder informanten endast innehåller ett 
mindre antal frågor och att dialogen mellan intervjuaren och informanten hänger på de svar som ges. 
Ovannämnda författare påpekar vidare att det är viktigt att den som intervjuar får ett så rikhaltigt och 
uttömmande svar som möjligt.  Enligt Bryman (2008) handlar en semistrukturerad intervju i regel om 
en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor i form av ett frågeschema där frågornas 
ordningsföljd kan variera. Intervjuaren kan ställa uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga 
svar.  Dahlgren och Johansson poängterar att det är nödvändigt att spela in fenomenografiska 
intervjuer. Samtliga intervjuer i denna studie spelades in med videokamera för insamling och 
bearbetning av data. Då intervjuerna skedde på teckenspråk översattes det inspelade intervjumaterialet 
från teckenspråk till svenska. Dahlgren och Johansson menar att för analysarbetet skall kunna göras på 
ett grundligt och tillförlitligt sätt skall inspelningarna skrivas ut i sin helhet. 
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Urval och beskrivning av informanterna  

Urvalet av informanterna har delvis varit baserat på ett bekvämlighetsurval då berörd skribent är 
anställd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Med detta urval avser Bryman (2008) sådana 
personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren.  Urvalsgruppen har av olika anledningar 
begränsats till inom två specialskolor och en kommunal hörselskola verksamma lärare som har 
erfarenhet av att undervisa elever med hörselnedsättning samt att arbeta med Kiwimetoden i 
undervisningen. Nio verksamma lärare med erfarenhet av Kiwimetoden på två specialskolor och en 
kommunal hörselskola har medverkat. Lärarna har arbetat mellan 12-30 år med döva elever och elever 
med hörselnedsättning. De flesta av lärarna har specialpedagogisk eller speciallärarexamen och arbetar 
med yngre elever. För att skydda berörda informanters integritet och hålla på sekretessen benämns de i 
resultatet istället för fingerade namn med neutrala beteckningar som L1, L2, L3 osv.  

Genomförande 
  
Litteratursökning 
Litteratursökningen har skett i EBSCO via Stockholms universitets databaser och Google Scholar. 
Även tidigare relevant bearbetad litteratur och peer-viewed artiklar kommer att ligga till grund för 
litteraturen till denna studie. Sökorden har varit följande: whole language, deaf, hard of hearing, 
shared reading, guided reading, visual learning, sign language, literacy samt Kiwimetoden, döva, 
andraspråksinlärning, lässtrategier, läsförmåga, språkutveckling, teckenspråk och interaktion. Tidigare 
bearbetad litteratur som använts under speciallärarutbildningen samt aktuell ämnesrelaterad litteratur 
har också tagits med i litteraturgenomgången. 

Missivbrev 

Missivbrev (Bilaga 1) skickades ut till berörda rektorer på samtliga fem specialskolor och en 
kommunal skola där de informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. Svar från fem skolor 
inkom, varav tre var positiva. Rektorerna blev i breven ombedda att delge kontaktuppgifter till lärare 
som har erfarenhet av Kiwimetoden. I samtliga missivbrev informerades rektorerna och lärarna om de 
forskningsetiska principerna samt hur de skulle ta del av den färdiga uppsatsen. Efter utskicket av 
missivbreven hörde tre rektorer av sig för kontaktuppgifter till lärarna. De andra rektorerna lovade att 
återkomma men så skedde inte, gav besked i studiens slutskede eller inte hörde av sig alls. Efter att 
kontaktuppgifter inkommit kontaktades samtliga lärare med ett nytt missivbrev (Bilaga nr 2).   

Insamling av material 

Efter kontakt med berörda informanter bokades tider och platser för fysiska intervjuer på samtliga 
skolor. En timme avsattes för varje intervju. Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade 
lärarintervjuer med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 3).  Kvale och Brinkmann (2009) menar att 
halvstrukturerade intervjuer har karaktär av samtal. En pilotintervju var från början planerad men 
ställdes in på grund av för få antalet informanter. Studien var i behov av flera informanter för att få 
varierade uppfattningar kring de olika fenomenen. Istället har jag innan den första intervjun rådgjort 
med min handledare, Jari Linikko, samt forskaren Carin Roos för att få utbildade forskares synpunkter 
på intervjuguiden. 
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Intervjuerna skedde i insynsskyddade klassrum eller konferensrum på skolorna. Vi satt vid ett bord 
med kameran stående på ett stativ. Kameran skulle fånga in både mig och informanten så att jag i 
efterhand kunde se mig själv och informanten och således transkribera från teckenspråk till svenska. 
Intervjuerna inleddes med en kort sammanfattning av studiens syfte och sedan fick informanterna 
berätta om sig själva, sin utbildning och sina arbetslivserfarenheter. Genom att på detta sätt bekanta 
sig med informanterna var en bra inkörsport. Längden på intervjuerna varierade men det var mellan 
45-60 minuter. Intervjuerna avrundades med en kort sammanfattning av mig och avslutades sedan med 
ett erbjudande om att skicka det transkriberade materialet till informanterna för korrekthet.  Åtta av nio 
intervjuer skedde på teckenspråk utan en tredje part inblandad. En intervju skedde med hjälp av 
teckenspråkstolk.  

Bearbetning av material 

När det filmade intervjumaterialet spelats in fördes det över till datorn för transkribering från 
teckenspråk till svenska. Transkriberingen skedde i ett ordbehandlingsprogram och sida vid sida om 
det filmade materialet. Det blev en lång process. Det filmade materialet fick stannas flera gånger för 
att översättningen till skriven svenska skulle ske i sekvenser. I snitt tog varje intervju cirka tio timmar 
att transkribera och det innebar ungefär nittio timmars arbetstid för att genomföra denna del av 
bearbetning. Översättningen var inte grammatiskt korrekt, det vill säga översattes inte ord för ord på 
korrekt teckenspråksgrammatik eller transkriptioner på teckenspråk med hjälp av 
transkriberingsprogram som programmet ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) som verktyg. 
Programmet används vanligen för transpriktiton av teckenspråk. Fördelarna med ELAN är bland annat 
att kan arbeta med dator och skriva ner texttranskriptioner parallellt med videofilmer i dator (Mesch, 
2011). Istället gjordes en direkt översättning från teckenspråk till skriven svenska. Under några 
intervjuer var jag osäker på om jag använt rätt ordval eller uppfattat vissa intervjucitat korrekt och fick 
ibland skicka e-post till informanterna för förtydliganden.  

Enligt Dahlgren och Johansson (2008) finns det många sätt att beskriva en fenomenografisk analys. 
För att analysera materialet från intervjuerna väljer denna studie att följa följande modell för 
dataanalys i sju steg av Dahlgren och Fallsberg (i Dahlgren & Johansson, 2008) där första steget går ut 
på att bekanta sig med materialet där man för anteckningar i de utskrivna intervjuerna. Andra steget 
går ut på hur man klipper ut de mest betydelsefulla uttalanden genom att klippa i passager eller 
stycken i intervjuerna. Steg tre går ut på att jämföra mellan olika passager där forskaren försöker hitta 
likheter och skillnader inom materialet. I steg fyra grupperas dessa skillnader och likheter i olika 
kategorier. I steg fem försöker forskaren finna kärnan av likheter i de olika kategorierna. Kategorierna 
namnges i steg sex och avslutas i steg sju med att granska alla passager och se om de skulle kunna få 
plats i fler än en kategori. I denna studie kategoriserades och tematiserades intervjuerna i en matris. 
Lärarna och teman delades efter färg. Målet var att försöka finna likheter och skillnader mellan 
lärarnas uttalanden. 

Denna studie följde delvis Dahlgrens och Fallsbergs förslag (i Dahlgren & Johansson, 2008) på 
fenomenografisk analys.  Intervjucitaten klipptes ut i en matris i ett ordbehandlingsprogram. Citaten 
delades efter olika färger och efter olika informanter. Enligt Larsson (2011) brukar beskrivningen av 
uppfattningar i de olika kategorierna illustreras av intervjucitaten. Han menar att citaten hjälper läsaren 
att fånga innebörden i uppfattningarna. Efter bearbetningen i matrisen delades sedan matriserna i olika 
passager som ligger till del för resultatdelen. 
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Forskningsetiska principer  
Studien följer Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer med krav om information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Dessa principer informerades först om i missivbreven som först gick till 
rektorerna och därefter till lärarna. I missivbreven meddelades uppsatsens syfte jämte frågeställningar 
och utgångspunkten är den forskningsetiska principen om rätt till information, det s.k. 
informationskravet. Informanterna informerades både i brevet och innan intervjun om att deltagandet 
var frivilligt och kunde med omedelbar verkan avbrytas, det vill säga med utgångspunkt i 
samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Kvale och Brinkmann (2014) menar med informerat 
samtycke att undersökningspersonerna informeras om det allmänna syftet med undersökningen samt 
om vilka risker och fördelar det kan finnas i samband med deltagandet.  

Informanterna informerades även om konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om dem och det 
insamlade materialet inte får delges någon annan utomstående samt att materialet skulle förstöras efter 
examinationen (Vetenskapsrådet, 2002).  Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste man se till att 
skydda intervjupersonernas privata integritet där deras uttalanden under intervjuerna kan förekomma i 
olika offentlig rapporter (a.a.). Slutligen informerades informanterna med utgångspunkt i det s.k. 
nyttjandekravet om att datainsamlingen från intervjuerna uteslutande skall tillämpas i uppsatssyfte 
(Vetenskapsprådet, 2002).  

Vidare påpekar Kvale och Brinkmann (2014) att de etiska beslut som fattas under undersökningen är 
helt avgörande av forskarens roll som person och forskarens integritet. Det handlar om forskarens 
moraliska ansvar och hennes engagemang.  

Etiska överväganden 

Då informanterna utgör en väldigt liten grupp, generellt sett, och ännu mer begränsats till dem som har 
erfarenheter av Kiwimetoden i undervisningen, är det viktigt att skydda deras integritet. De måste 
hållas konfidentiellt. Därför nämns inte skolorna vid något påhittat namn eller anvisning ges till dess 
lokala placering. För att undvika risk för detta har också beskrivningen av informanterna hållits så 
snäv och minimal som möjligt. För att skydda deras anonymitet skedde intervjuerna i ostörda och 
insynsskyddade rum.  Detsamma gällde transkriberingen av det filmade materialet. Det var viktigt att 
transkriberingen skedde i ett avgränsat rum med insynsskydd.  

Giltighet och trovärdighet 
Larsson (2011) menar att när man gör kvalitativa analyser av intervjudata försöker man tolka 
innebörden i intervjupersonernas uttalanden. Det kräver att man tolkar intervjuerna och väger 
uttalande mot uttalande och ser till kontexten för att förstå innebörden, enligt Larsson. Han 
problematiserar det faktum att tolkningen är rimlig eller representerar forskarens privata uppfattning. 
Larsson råder därför att en oberoende bedömning görs, detta för att säkerställa en rimlig tolkning och 
garantera studiens giltighet. Den oberoende bedömaren ska dela olika intervjusvar till olika kategorier. 
I denna studie har en oberoende bedömning inte gjorts, men förslag på olika kategorier och teman har 
gjort i samråd med handledare vid de olika handledningstillfällena.  

Fejes och Thornberg (2009) menar att begreppet validitet brukar tillämpas för att beskriva kvalitet i 
forskning. Detta begrepp, skriver de, är förankrad i den kvantitativa forskningen men också börjat 
användas i den kvalitativa forskningen. Kvale (i Fejes & Thornberg, 2009) menar att begreppet 
validitet är avhängigt det som undersöks verkligen undersöker det som avses undersökas.  Fejes och 
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Thornberg menar också att forskarens metodologiska färdigheter, sensitivitet och integritet påverkar 
studiens validitet. Hur väl jag genomfört och analyserat intervjuerna har en inverkan på resultatet av 
denna undersökning. Forskare som Flinck och Patton (i Fejes & Thornberg, 2009) använder begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet istället för reliabilitet. Med dessa begrepp menar de att det handlar om 
hur noggrann och systematisk en forskare varit under hela forskningsprocessen och att tillförligheten i 
resultatet påverkas av hur hen gått tillväga när hen samlat in och analyserat materialet.  

Denna studies giltighet 

Valet av halvstrukturerade frågor har bidragit till en användbar empiri för denna studie för det gavs 
möjligheter till följdfrågor och förtydliganden. Det fanns ett par frågor som behövdes förtydligas. En 
fråga som handlade om lärarnas generella uppfattning när det gäller undervisning i läs- och 
skrivlärande var inte alltid så lätt att besvara. Jag fick ibland omformulera denna fråga och förklara 
vad jag menade. Det var inte alla lärare som kunde svara på exakt vad som var specifikt för döva 
elever när det gäller läs-och skrivlärande. I övrigt kändes frågorna för syftet relevanta och jag kunde få 
utförliga svar på de flesta frågorna. 

Ett annat metodologiskt frågetecken är användningen av teckenspråkstolk i en intervjusituation. Vilka 
följder kan det ha gett under själva intervjusituationen och för transkriberingen av intervjumaterialet 
då informantens svar skett via tolken? Linikko (2009) problematiserar tolkens påverkan vid intervjuer. 
Han tar upp flera aspekter som kan ha betydelse, bland annat tolkens kön, ålder, språkliga och 
kulturella kompetens. Han diskuterar även teckenspråkstolkens placering under intervjun.  I denna 
studie var det endast en intervju som skedde med hjälp av teckenspråkstolk och det kan ha inte haft 
någon större effekt på resultatet.  

En fundering berör översättningen. Då intervjuerna skedde på teckenspråk, översattes det inspelade 
intervjumaterialet från teckenspråk till svenska av mig själv. Det kan uppstå svårigheter med korrekta 
översättningar från teckenspråk till svenska och det finns en risk med att vissa ordval inte alltid 
överensstämmer med informanternas teckenval. 

 

Denna studies trovärdighet  

Det finns uppenbara risker med att min anställning inom Specialpedagogiska skolmyndigheten kan 
leda till att resultatet inte blir helt tillförlitligt. Jag riskerar med mina relationer med kollegor påverka 
resultatet. Att urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval är också problematiskt. Bryman (2008) 
menar att det är omöjligt att generalisera resultatet utifrån ett bekvämlighetsurval.  En annan 
metodologisk reflektion är att jag som forskare riskerar hemblindhet då undersökningen görs i en 
välkänd miljö, i en skolmiljö. Jag som forskare kan missa detaljer som andra forskare kan lägga märke 
till. Allt detta kan ha en viss inverkan på det som presenterats i resultatet.    

Tyvärr deltog inte samtliga fem specialskolor i denna undersökning och det kan också ha en potentiell 
effekt på resultatet och dess generaliserbarhet. Att det är svårt att få tag på informanter via skolornas 
rektorer är också något som bör problematiseras för framtida forskning. Det bör ligga i 
specialskolornas intresse att uppmuntra sin personal till deltagande i dylika undersökningar som berör 
dem. Jag är medveten om den höga arbetsbelastningen på skolorna men vill även ifrågasätta det 
faktum då forskningsområdet döva barn och barn med hörselnedsättning är väldigt begränsat och bör 
vidgas för att öka kunskap och förståelse för denna grupp barn. 
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Av tidsekonomiska skäl användes inte programmet transkriberingsprogrammet ELAN (Mesch, 2011). 
Översättningarna från teckenspråk till svenska hade då kanske kunnat sett annorlunda ut och vara mer 
nyanserade. Förslagsvis hade jag kunnat ta in hjälp av någon utomstående som till exempel en 
teckenspråkstolk då denna har full tystnadsplikt.  

Denna studies trovärdighet kan definieras högt då denna studie genomförts med nio verksamma lärare. 
Informanterna har delat med sina erfarenheter och tankar kring läs-och skrivlärande hos döva barn och 
barn med hörselnedsättning. Det de förmedlat genom intervjuerna, är trovärdigt. Resultatet kan kanske 
påverkas lite i och med om intervjuer med fler informanter genomförts. Hade studien genomförts en 
gång till hade resultatet sett ungefär samma ut.  

Metodologiska reflektioner 
Då syftet är att beskriva och analysera nio lärares erfarenheter av Kiwimetoden har studien inspirerats 
av en fenomenografisk ansats. Valet av denna metod har känts korrekt i anslutning till syftet. 
Undersökningsprocessen från insamling till bearbetning och analys har varit en spännande process och 
försökt utgå från fenomenografins kärna, att söka det totala antalet uppfattningar och dela upp dem i 
olika kategorier (Marton & Booth, 2000). Fenomenologi, skulle möjligen ha kunnat användas som en 
alternativ ansats, då med ett annat syfte. Då skulle fokus ligga på essensen i mänskliga upplevelser 
(Szklarski, 2009), i detta fall lärarnas upplevelser. Vidare kunde studien också ha kompletterats med 
observationer av lärarnas undervisning för att få en djupare bild av lärarnas erfarenheter. 

Då jag är ute efter bredden och variationen av olika uppfattningar kändes fenomenografi som rätt 
metod för att svara på syfte. Jag har genom mina informanters svar fått variationer som möjliggjort 
olika kategorier i resultatdelen. Nio informanters uppfattningar har legat till grund för variationerna. 
Möjligen skulle jag ha kunnat få en större variation på uppfattningarna om jag i studien fått med 
informanter från samtliga specialskolor och fler hörselskolor men troligtvis skulle det inte ha haft en 
större effekt på resultatet.   
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Resultat 
 
Resultatet delas här i rubriker som sedan har underteman. Lärarnas uppfattningar har kategorisats i de 

olika temana. 

Lärarnas uppfattningar om undervisning i läs-och 
skrivinlärning för döva elever och elever med 
hörselnedsättning 
 

En förändrad och alltmer heterogen elevgrupp i specialskolan 

Flera av de intervjuade lärarna uppger att elevgruppen i specialskolan förändrats, blivit mer heterogen 
och att det inte längre är självklart att eleverna har teckenspråk som förstaspråk eller haft tillgång till 
något annat språk innan de börjar specialskolan. De menar att det är fler elever med begränsade egna 
erfarenheter av både teckenspråk och svenska. En lärare konstaterar till exempel att hon främst märkt 
en förändring hos eleverna i förskoleklassen. Barnen har inte teckenspråk som förstaspråk eller mycket 
språk när de börjar skolan. Samma lärare menar att den gruppen har ökat. Lärarna konstaterar att det 
idag inom specialskolan finns en stor variation på elevgruppen och att det därför är svårt att säga vad 
som är specifikt för just döva elever.  

 

Idag inom en och samma klass kan finnas några elever som har svenska som förstaspråk, några 
svenska som andraspråk, några som har bra utveckling i sitt förstaspråk på antingen svenska på tal 
eller teckenspråk, några som har halva språk och det finns till och med några som inte har något språk 
alls. Nyinflyttade. Idag finns det en stor variation på eleverna. (L4) 

 

Elevernas språkbakgrund och stöd hemifrån har betydelse 
Flera av lärarna menar att språkbakgrunden spelar en roll för elevernas språkutveckling. Har eleverna 
en grund i teckenspråket lärs skriftspråket in mycket snabbare.  

 

Mina erfarenheter säger mig att det beror mycket på vilken språkgrund man har i teckenspråket eller 
det egna förstaspråket. Om man har en dålig grund i teckenspråket har man inget att hänga upp det 
svenska språket på.  Inget att jämföra med. Det gäller också om man har färdiga språkstrategier, hur 
man frågar och svarar och sådana saker. Om man är färdig med detta innebär det också att man lär sig 
skriftspråket snabbare. (L2) 

Lärarna menar att elever som inte har bra förutsättningar till språk hemma kommer efter i 

läsinlärningen 

Elevernas bakgrund avgör också, de som har fullt språk hemma, fullt teckenspråk eller talat språk, har 
lättare att lära sig läsa. Elever som inte har så bra språk eller fungerande kommunikation hemma 
kommer efter då de har andra förutsättningar. (L9)  
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Lärarna talar också om språkstrategier som stöd för att lära sig skriftspråket snabbare. Lärarna påpekar 
också att de kan se vilka elever som har stöd hemifrån och att de som har goda förutsättningar eller får 
stöd hemma utvecklas snabbare. De menar att de kan se vilka elever som läser hemma och vilka som 
inte gör det. De menar att det generellt är de som läser mycket hemma som utvecklas fortare. 

 

Utmaningar för lärarna i läslärande för döva elever 

Några lärare nämner att läs-och skrivlärande tar lite längre tid för döva barn då de inte kan uppfatta 
ljud och ord på samma sätt som hörande barn. Undervisningen behöver byggas på en visuell grund. 

 

Läs- och skrivinlärandet hos döva barn kan inte bygga på ljud och måste därför ha en visuell grund. 
Om döva barn aldrig mött språket kan det bli som krumelurer i det nya språket för dem. De behöver 
få se ord kopplade till verkligheten. (L7) 

 

Flera av lärarna omtalar ord kombinerade med bilder som stöd i undervisningen. Lärarna menar att 
läs- och skrivinlärande hos döva elever är mycket individuell, visuell och i behov av stöd i form av 
ord- och bilder. De menar att eleverna behöver titta på ord, se på bokstäver och så mycket som möjligt 
koppla till handalfabetet.  De uttalar sig om att eleverna behöver repetera mycket för befästa 
inlärningen. 

 

De gör det genom att se. Genom att läsa, titta på eller bokstavera orden, titta på dem igen och befästa. 
Det behöver mycket upprepningar. Jag tror att det är väldigt viktigt att bokstavera för att lära sig. Det 
finns inte tecken till alla ord. Man måste inte ha tecken till alla ord. Jag bokstaverar mycket med mina 
elever och tror att det hjälper dem.  (L3) 

 

En lärare delger en modell för hur man kan arbeta med döva barn eller barn med hörselnedsättning när 
de lär sig nya ord: 

 
För det första ser man ordet, det är viktigt att man vet vad det betyder kopplat till tecken, för det 
andra försöka bokstavera samtidigt som man använder munrörelser, om man har hörsel kan man 
försöka koppla till ljud men hoppa över om man inte hör, för det tredje skriva ordet och för det fjärde 
gömma ordet och träna på det med bokstaveringen. Man upprepar arbetsgången flera gånger tills det 
fastnar. (L2) 

 

En lärare beskriver att eleverna har hjälp av händerna och munnen istället för ljud och att arbetsminnet 
belastas om man ska lära sig genom att bara hela se ordet.  

 

Istället för att minnas hur ljud låter försöker de minnas hur det känns i händerna och i munnen. Känna 
och förnimma orden. Jag tycker att jag har sett många olika döva elever fram till nu och de som har 
bättre framgång är de som är vana vid att bokstavera med handalfabetet och vana vid att använda 
munrörelser. De har också tränat på att avläsa teckenspråk från munrörelser. Det blir som stöd för 
minnet.  I ordminnet tror jag. Man minns ord mer om man använder mycket handalfabet och 
munrörelser. Bokstavera ord samtidigt som man gör munrörelser. Minnet belastas mycket om man 
ska lära sig genom att bara se hela ordet och alla bokstäver som en helhet. Det är inte så lätt att 
komma ihåg en massa ord. (L2) 
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Samma lärare anger att döva barn istället för att ljuda till varje bokstav behöver lära sig att dela upp 
ord i stavelser och mindre delar.   

 

Det gör det lättare att komma ihåg. Sedan kan man se delar i ord som kan kopplas till andra ord. 
KLASS+RUM, KLASS+RÅD. Genom att kombinera flera ord byggs språket upp. Om man enbart 
ser hela ord hela tiden belastas minnet mer tror jag. Man måste också koppla till teckenspråk 
parallellt hela tiden för att få förståelse och betydelse. (L2) 

 

Lärarna menar att det inte är helt enkelt att prata om att hur döva barn knäcker läskoden och att de 
behöver lära sig olika strategier till hur man lär sig nya ord. Lärarna poängterar att brist på ordkunskap 
eller ordförråd kan skapa svårigheter hos döva elever.   

 

Om man jämför med hörande elever så har de ett försprång genom att höra orden. (L6) 

 

En lärare menar att det finns flera ord som eleverna inte har begreppsförståelse till och liknar 
ordförrådsbygget vid en mur. Hen menar att lärare ska fungera som stöd för eleverna genom att 
fungera som byggnadsställning. 

 

Om man tänker på att bygga en mur där flera murstenar överlappar varandra. Man bygger mursten på 
mursten men i muren finns många hål som man måste laga. Det gäller även ord. Ord byggs på ord. 
Man fyller i mellan murstenarna. (L1) 

 

Vidare betonar också lärarna att det för eleverna är viktigt att kunna läsa mellan raderna och förstå från 
sammanhanget, och träna på olika lässtrategier. De tror att det är extra viktigt för döva och 
hörselskadade elever att lära sig hur man kan uppfatta texten, inte enbart läsa ord för ord utan se hela 
helheten och sammanhanget. De menar att det är viktigt att läsa mellan raderna. 

 

Det som är svårt med svenska som andraspråk är att läsa mellan raderna. En del kan läsa en text men 
inte förstå vad som är budskapet i den. De måste stanna och tänka igenom vad texten vill säga. (L6) 

 

En lärare menar att hen brukar berätta om erfarenhetslådor när hen träffar föräldrarna och berättar hur 
hen arbetar med deras barn. Hen utgår från kontextberoende och kontextoberoende lärande: 

 

Jag brukar säga… det finns två… kontextberoende och kontextoberoende. Jag brukar säga att det är 
erfarenhetslådor i båda. De som har erfarenhet kan utvecklas till nästa och jobba fördjupat. De kan gå 
tillbaka och hämta erfarenheter i den andra. Om de saknar något vet de att de kan gå tillbaka och 
hämta. Om eleverna inte har erfarenheter måste de starta från grunden. Det innebär att de är i en 
kontextberoende-fas. De har inte läsförmåga och måste starta från grunden och få mycket input. De 
behöver få erfarenhet av att läsa, erfarenhet av att knäcka bokstaveringskoden, få erfarenhet genom 
synliga bilder. De skapar erfarenheter i den lådan. (L9) 
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Många av lärarna menar att de jobbar med att ge eleven förförståelse antingen på teckenspråk eller på 
talad svenska eller jobbar praktiskt runtomkring eleven.   

 

Man ger eleverna självförtroende och de känner att de kan. Då tycker jag att Kiwiböckerna är 
utmärkta. De bygger på att öka ordförrådet. Det handlar mycket om förförståelse. Att jobba praktiskt, 
bygga, jobba, gå ut i naturen, gå på museum, ge dem teckenspråk, titta på filmer eller något annat. 
(L5)  

 

Några lärare trycker på att det finns olika tester och bedömningsmaterial som man kan använda i 
bedömning av språkutveckling men att dessa är anpassade för hörande elever. De uppfattar att testerna 
ofta inte fungerar för döva elever och elever med hörselnedsättning. Ett par av de intervjuade lärare 
som är anställda inom specialskolan reagerar på detta faktum att Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
beslutat om att använda Skolverkets bedömningsmaterial Nya Språket Lyfter! och frågar sig varför 
myndigheten inte anpassat detta bedömningsmaterial. Detta upplever lärarna som ett stort hinder. 
Lärarna uttrycker ett behov av utformning av en gemensam test eller screening för läs- och 
skrivsvårigheter för döva. 

 
De tester som finns är anpassade för hörande elever och de fungerar ofta inte för döva elever. Nu har 
vi inom myndigheten börjat jobba med Nya Språket Lyfter och det finns också ett annat till särskolan 
som heter Gilla Läsa Skriva. Dessa två finns kopplade till svenskämnet. De har vi börjat prova men 
ganska snabbt ser man att kriterierna i dessa tester... Grunden i dessa är tal och det fungerar inte 
riktigt för våra elever. Vi behöver utveckla något eget. (L2) 

 

Lärarna använder flera metoder och arbetssätt 
Lärarna har under intervjuerna nämnt olika metoder, modeller eller förhållningssätt som influerat dem 
i sin läs-och skrivundervisning. Flera lärare menar att de plockar ganska mycket från olika metoder 
och försöker skapa en helhet utifrån elevernas behov. Härnedan redovisas de metoder som minst två 
av lärarna använt eller blivit influerade av.  

Ett flertal av lärarna uppger att de använder ord kombinerade med bilder i sin undervisning och att de 
ofta måste producera eller anpassa eget material till eleverna. Några lärare menar att orden och 
bilderna måste hänga ihop med något och inte vara lösryckta. De ska utgå från något samband. 
Eleverna måste förstå syftet med dem.  

 

Bilder kombinerade med ord är en av de bästa metoderna när eleverna är små. När de blir större tas 
bilderna bort och orden finns kvar. Ord som de känner igen. Sedan arbetar de med meningar. Ett 
exempel på ett bra sätt är när de berättar vad de nyss gjort. Vi fotograferar ofta när vi gör speciella 
utflykter, när vi går ut eller gör praktiska saker som hemkunskap. Därefter får eleverna skriva till 
bilderna. Jag ger dem bekräftelse och uppmuntrar till att skriva några rader under bilderna. Det är en 
bra metod. (L3) 

 

Läsning på tecknens grund är en annan metod som framkommit under intervjuerna. Lärarna menar att 
de utgått från läsning på talets grund där man kommunicerar med barnen om vad som hänt, vad de 
gjort, skriver och jobbar med texter utifrån deras egna erfarenheter. Några lärare nämner att 
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helgberättelser fungerar mycket bra när eleverna är yngre men inte när de blivit äldre och tappat 
intresset.   

 

Jag tycker mycket om LTG-metoden. Det är det bästa sättet för döva. Om de t ex varit iväg på 
utflykter eller studiebesök får de ofta återberätta. De gör det först på teckenspråk, de kan filma sig 
själva om de vill och sedan översätta till svenska. De kan också enbart fotografera och skriva ord 
eller meningar beroende på vilken nivå eleven är på.  (L7) 

 

Majoriteten av lärarna uppger att de arbetar med tvåspråkighet som kontrastiv metod där de jämför 
svenska och teckenspråk med varandra. Några av dem uppger att innan det fanns mycket färdigt 
tvåspråkigt material skapade de mycket eget material. Ett flertal av lärarna menar att man måste kunna 
behärska teckenspråk eller ha förståelse för själva språket när man undervisar i svenska för döva. 
Några lärare är behöriga att undervisa i både teckenspråk och svenska och ser det som en stor fördel. 
Ett par lärare påpekar att de är noga med att eleverna översätter till riktigt teckenspråk och inte tecknar 
ord för ord. De ska förstå innebörden i texten.  

 

När det gäller undervisning för döva är det hela tiden parallell tvåspråkighet. Jag tycker inte att det 
går att undvika att göra jämförelser med teckenspråk. Metoder… För mig är att jobba parallellt med 
tvåspråkighet en metod. Kontrastivt. Att hela tiden jämföra mellan språken. (L5) 

 
Att skriva sig till läsning (ASL) är en annan metod som några lärare också provat på. Ett par lärare 
berättar att de inte hann jobba med den metoden så länge då deras elever började bli för stora.  

 

När det gäller ASL så kan det kännas lite begränsande i början i och med att syftet för de yngre är att 
bland annat träna ljudning. Om man i stället fokuserar på samspelet och av att lära av varandra så 
tycker jag att det kan fungera riktigt bra. Dock styrde jag min elevgrupp mer än brukligt genom att 
hela tiden utgå från något känt, t ex temat, en Kiwibok, en gemensam upplevelse med mera för att 
vara säker på att alla hade mött de viktigaste orden tidigare. Jag brukade också ha färdig ordbank på 
tavlan som eleverna kunde ha som stöd till sitt skrivande. (L4) 

 

Genrepedagogik är också något som ett flertal av lärarna jobbar med. De menar att man kan börja 

tidigt med att visa att det finns olika sorters texter och olika syften.  

Man kan fokus på faktatexter, jobba med narrativa texter och instruktioner. Det finns olika. Om vi 
jobbar med faktatexter försöker vi tänka på hur det ser ut. Om det är narrativa texter försöker de 
använda sin fantasi. Visa dem att det finns olika läs-och skrivstrategier. (L9) 

 
Flera av lärarna beskriver hur de arbetar med reciprok undervisning där man bland annat jobbar med 
lässtrategierna från En Läsande Klass. De använder ofta bilderna från böckerna för att diskutera med 
eleverna och ge dem förförståelse. De menar att det hos eleverna skapar kreativa och livliga 
diskussioner. Några lärare använder de olika strategierna som benämns i En Läsande Klass och tycker 
att det är bra att få eleverna förstå innehållet på olika sätt. Ett par lärare menar att det är bra att börja 
tidigt så eleverna är vana vid detta arbetssätt.  De upplever också att arbetssättet med En Läsande 
Klass följer en struktur.  

En Läsande Klass finns på nätet där man kan gå in och kolla vad vår klass behöver. Det finns länkar 
till olika texter för olika årskurser. Jag anpassar texterna för våra elever. Lässtrategierna kan vi också 
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jobba med när vi jobbar med SO t ex. Vi läser en bok och kollar på bilderna, vad vi tror händer där, 
något ord som ska undersökas mer eller kan sammanfattas. (L8) 

Lärares uppfattningar om Kiwimetoden 

Kiwimetoden som ett förhållningssätt  

Tre av de intervjuade lärarna menar att Kiwimetoden för dem inte enbart är en metod utan ett 
förhållningssätt. Med detta menas att de inte behöver arbeta med just Kiwimaterialet men med annat 
material med samma tillvägagångssätt.   

 
De sista tre åren har jag inte jobbat med materialet men jag tycker också att Kiwi är ett 
förhållningssätt. Man måste inte jobba med precis dessa böcker. Jag jobbar idag med andra böcker 
och då är det gemensam läsning med texter på skärm, vi sitter och diskuterar tillsammans, vägledd 
läsning då det bara är jag och några till som sitter och samtalar, individuell läsning då eleverna själva 
läser. Skriva gemensamt och diskutera på teckenspråk eller med min nuvarande grupp talspråk. 
Skriva gemensamt och sedan skriva på egen hand. Detta förhållningssätt är också en så kallad metod, 
man behöver inte arbeta med just Kiwiböckerna men sättet att arbeta. Det gör jag alltid. (L5) 

 
Många av dem plockar ut de delar som passar deras elever. De menar att det finns en tanke bakom 
Kiwiböckerna och att de bygger på varandra och att det inte alltid går att hoppa mellan böckerna. Ett 
flertal av lärarna resonerar kring att det hänger på dem som lärare och hur de hanterar metoden.  

 

Läsmaterialet är ändå bara ett material och det är mitt jobb att göra det levande. Det är även mitt jobb 
att tänka över hur det passar min planering och hur jag ska göra så det passar mina elever. (L4) 

Kiwimetodens positiva effekter  

Struktur med tydlig progression, tydliga mönster och repetitioner 

Hos flertalet av lärarna råder det likartade uppfattningar kring Kiwimetoden som en metod med bra 
struktur och tydlig progression. Lärarna nämner att det också finns olika nivåer och en stor spridning 
från lättare böcker på grundnivå till kapitelböcker. 

 

Kiwimaterialet tycker jag är bra för det har en tydlig utveckling som man jobbar utifrån… Först läser 
läraren för eleverna, presenterar böckerna och pratar mycket om bilderna och försöka få barnen 
förstå, läsa av bilderna vad de handlar om för att få igång deras egna tankar. Det är viktigt för att 
kunna läsa mellan raderna. För att själva fundera och reflektera kring innehållet i böckerna. Sen 
vägledd läsning där man förklarar olika strategier på hur man läser, hur man förstår.  Sist ska eleverna 
själva kunna läsa materialet. De finns på olika nivåer. Olika nivåer av texter. (L2) 

 

Några lärare menar att metoden innefattar de olika delarna läsning, skrivande och samtal. Materialet är 
enligt dem också varierat och det är lätt att se en röd tråd. Många av de intervjuade upplever också 
lärarhandledningarna som tydligt utformade med olika mål. Att det också finns lättare böcker på 
engelska uppfattas också som en stor fördel för de elever som också ska lära sig engelska. De menar 
att eleverna först ser texterna på svenska och sedan jämför med de engelska.  
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Att det finns mycket repetitioner i böckerna genom att samma ord återkommer, upprepas eller byggs 
på varandra uppfattas av lärarna som positivt för eleverna. Lärarna menar att Kiwiböckerna bygger på 
varandra och utökar ordförrådet och att detta ger eleverna självförtroende. Ord som upprepas blir en 
röd tråd för eleverna.  

 

Här är en bok, ”Vi dansar”, den boken är inom Klara-serien. Den följer ett så kallat mönster. De som 
lär sig läsa… Då är det bra att ha en början som upprepas. Om en början upprepas är det bra utifrån 
en inlärningsdel då eleverna känner igen. Samma ord återkommer. T ex JAG DANSAR, JAG 
DANSAR PÅ DAGEN, JAG DANSAR PÅ NATTEN. SE PÅ MIG. SE PÅ MIG. De återkommer 
och upprepas. (L8) 

 

Bilder som visuellt stöd  

Flera av lärarna uppfattar bilderna i Kiwiböckerna som ett stort stöd för eleverna under läsningen. De 
menar att det är bra för elever behöver visuellt stöd genom bilder. De menar att det är extra viktigt för 
de yngre eleverna. Lärarna beskriver att eleverna ofta fotograferar själva och skapar eget material från 
sina egna foton och skriver tillsammans. Att bilderna i Kiwiböckerna ofta är konkreta och 
verklighetsnära upplever lärarna också som positivt. Bilder eller bilder integrerade med texter på ett 
mycket konkret sätt som stödjer läsningen, upplever några lärare, som extra viktiga för elever i behov 
av extra stöd.  

 
Själva bildmaterialet som används i böckerna är mycket tydligt för man jobbar med riktiga foton. Det 
var inte mycket konstbilder utan konkreta bilder som fungerar som stöd. Detta är också viktigt och 
positivt. Riktiga och konkreta bilder och om de var ritade liknade de verkligheten. Man behöver inte 
avläsa bilderna. Detta är viktigt men behöver inte vara kombinerat med den tidiga läs-och 
skrivinlärningen. Allt stöd är viktigt. De är bra för att komma ihåg saker. (L4) 

 
Böckernas format och layout uppfattas också positivt av lärarna. Ett par lärare menar att formatet är 
litet och bekvämt och att det är lätt att skicka med hem.  

 

Det är skönt att Kiwiböckerna finns i bokform. Känslan av att bära en bok i handen och inte enbart 
läsa online. Att känna på och bläddra i en bok. För de yngre eleverna är det bra. (L3). 

 

Gemensam läsning, bildpromenader och dialog med texten  

Nästan samtliga av de intervjuade lärarna har använt storboken i undervisningen och uppfattar arbetet 
med den som gynnsamt. Med storboken kan man köra gemensam läsning där alla tittar tillsammans. 
De menar att döva elever behöver ha ett gemensamt visuellt fokus.  De uppger, att det som är bra med 
storböckerna, är att de innehåller inga texter. Bilderna är stora och lätta att se för hela gruppen. Det 
leder ofta till många diskussioner bland eleverna. De behöver då vara kreativa och uttrycka sig på flera 
sätt. I intervjuerna beskriver lärarna ofta hur de arbetar med bilderna och låter eleverna fantisera och 
får dem att hitta på egna berättelser.  Genom bildpromenaderna skapas även förförståelse hos eleverna. 
Lärarna berättar hur de gömmer undan texterna i en bok och enbart visar bilderna på smartboarden och 
diskuterar med eleverna vad de tror och vad de ser. Det ger eleverna förförståelse som sedan kan vara 
till ett stöd under läsningen.  
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Storböckerna är bra att göra bildpromenader och diskutera till. Man har storboken på väggen och 
diskuterar sedan med eleverna vilken text vi kan lägga till. När vi lagt till texten kollar vi sedan vad 
det står i den lilla boken. Vi diskuterar och jämför. (L9)  

 

Några lärare upplever att Kiwimetoden har en stark koppling till undervisningen för döva elever då 
man hela tiden har dialog med texten genom att ställa frågor som vad, var, hur, när och varför. 
Eleverna förstår då innebörden av texten på ett annat sätt och kan arbeta ihop. Det skapar en form av 
interaktion. 

 
För dem som har svenska som andraspråk är det inte ovanligt att de läser platt. De läser bara rakt av 
men textens kärna… Vad betyder det egentligen? För en tid sedan var det en som läste… Det var 
rabatt på skor.  Hen läste meningen så här: DET VAR RABATT PÅ SKOR. Hen uppfattade 
RABATT i form av blommor och satt tyst. För mig är det en platt text då man bara avkodar ord men 
inte förstår innebörden av dem. Eleven hade inte förstått att hen ska förstå vad det betyder att förstå. 
Med Kiwi kan man då träna på frågor som vad, hur, varför och när. Elever kan jobba två och två 
tillsammans utan lärare. Ställa frågor och läsa högt för varandra. Skapa interaktion. Det är ett 
förhållningssätt för mig och det tycker jag är jättebra. (L5) 

 

Vidgad omvärldsuppfattning och elevernas intressen som utgångspunkt 

Några av de intervjuade lärarna menar att det också är en stor fördel med att bilderna i Kiwiböckerna 
inte alltid utgår från svenska förhållanden. Intresse och nyfikenhet för omvärlden planteras hos 
eleverna och böckerna startar ofta diskussioner och fördjupningar kopplat till andra skolämnen. 
Lärarna ger exempel på hur de kopplat praktik och teori med Kiwiböckerna som utgångspunkt.  

 

De yngre barnen vill ofta gärna arbeta mycket praktiskt och när vi arbetade med boken ”Ett hus till 
vår mus” gjorde de egna hus. (L3) 

 

Ett exempel på hur man kan fånga bilderna och innehållet i Kiwiböckerna och vidga elevernas 
omvärldsuppfattning framgår här: 

 
Till exempel var bilderna i böckerna inte svenska och eleverna kände inte igen sig i dem.  Man kunde 
också diskutera detta. Att det fanns andra länder. Man tittade på kartan och såg var de fanns. Vi 
diskuterade öar och vad de var.  Vi diskuterade mycket. Inte enbart böcker utan även runtomkring. 
Till exempel fanns det en bok om Kiwi-fågeln och vi hämtade andra fåglar och diskuterade runt dem. 
Kiwi-fågeln kan inte flyga. Varför inte? De var små fåglar och deras ägg var stora. Det blir mycket 
diskussioner och jämförelser. (L1) 

 

Att Kiwimaterialet ibland kan hjälpa till och fånga upp elevernas intresse exemplifieras i detta 

citat: 

Det är viktigt att jobba med praktiska saker också. De var en bok om skelett. Det var planerat att vi 
enbart skulle ha svenskafokus men eleverna blev intresserade av skelett och detta fångade vi. Det 
blev lite NO och vi diskuterade olika djurs skelett och hur de såg ut. Vi letade efter bilder och 
googlade på skelett. Det blev en NO-lektion med de yngre barnen. Det var också nyttigt. 
Kiwimaterialet hjälper ibland till att fånga upp intresset hos eleverna. (L3)  
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Lärarna beskriver också hur de utgår från elevernas intressen med hjälp av böckerna. Lärarna upplever 
en utveckling av bland annat ordförrådet när man har elevernas intressen som utgångspunkt.  

 

Jag tycker att de utvecklades mycket mer. Man utgår utifrån deras intressen. Det var en bok som 
handlade om att samla saker. Jag var med att ta med mina saker. Jag älskar till exempel nallar. Jag tog 
med och visade dem för eleverna. Jag visade dem också mina miniatyrstolar. En annan lärare tog med 
sina saker som halsband, armband och ringar. Sedan tog eleverna med sina saker som de samlar på 
och visade dem. De gjorde också egna böcker av dem. Det utvecklade deras ordförråd till exempel 
NALLE och även BJÖRN. De fick flera nya ord. En STOL, två STOLAR. Då lade vi till pluralis.  
Kollegans halsband, armband och ringar. Det blev tre ord. Och pärlor och silver. Vi diskuterade 
mycket kring dem. Sedan tycker jag att eleverna utvecklades mycket på detta sätt. (L1) 

 

Detta bekräftas också av en annan lärare som också tagit med sig samlarsaker till undervisningen.  

 

Eleverna fick en aha-upplevelse och kom på att de också samlade på många saker hemma. De hade t 
ex många suddgummin hemma. De tog med sig sina saker och blev fotograferade med dem. Det 
tyckte de var roligt. (L3) 

Kiwimetodens brister och begränsningar 

Intresset avtar med åldern 

Några av de intervjuade lärarna menar att det uppstår svårigheter med Kiwiböckerna när eleverna blir 
äldre och intresset då svalnar. De har inte fortsatt upp till kapitelböcker. För de äldre eleverna blir 
materialet lite för barnsligt. Lärarna menar att de då överger Kiwiböckerna till förmån för andra 
böcker. Lärarna framhåller att Kiwiböckerna passar de yngre barnen bra för en grundläggande nivå 
men att de är för tunna för de äldre eleverna.  

 

Texterna blir lite konstiga och barnsliga. Barnsligt format och spänningen försvinner. Eleverna ser att 
de andra böckerna är spännande och är också tjockare. Då förändras deras attityd mot Kiwi. (L9)  

 

Några lärare trycker på att böckerna börjar kännas gamla och behöver förnyas. Ett par lärare vet inte 
riktigt varför de inte fortsatt med Kiwi när eleverna blivit äldre då det finns svårare nivåer. 

 

Eleverna tappade intresset och behövde något nytt när de blivit äldre. Jag vet inte. Jag har inte provat 
Kiwimaterialet med äldre elever och det ska jag kanske göra. (L3) 

  

Kulturtillhörighet 

Majoriteten av de intervjuade lärarna uttrycker att Kiwiböckerna har sitt ursprung i Nya Zeeland och 
inte alltid passar svenska förhållanden. Bilderna i böckerna kan ibland bli fel. Därför har lärarna inte 
alltid använt alla böckerna och sållat bort de böcker som inte riktigt fungerar. En lärare menar att det 
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både är positivt och negativt med blandade kulturer men att det kan bli svårt för barn i behov av extra 
stöd då de behöver känna igen sig i olika sammanhang. 

 

Det var en bok om bakning där barnen bakade tortillabröd. Det har vi också här och svenska barn vet 
men ändå. Pepparkakor hade kanske passat oss bättre. Mycket blandade kulturer. Det var både 
positivt och negativt men för barn med svårigheter var det inte så positivt. Mycket var från andra 
länder och andra kulturer. För elever med snabbare utveckling var det bara roligt att det fanns från 
många olika kulturer. (L4) 

 

Efter att ett svenskt företag gjort ett mer svensksanpassat material har det blivit bättre. Ett par av 
lärarna önskar mer innehåll relaterat till döva och hörselskadade elever. Det finns till exempel en bok 
som handlar om gitarr och att då var de döva eleverna inte så intresserade. 

      

Svårigheter med självständig läsning i en heterogen elevgrupp 

Att elevgruppen i dagens specialskola är väldigt heterogen, upplever några lärare kan bli komplext att 
få två till tre elever eller hela klassen enskilt jobba med olika uppgifter. Om läraren till exempel har en 
vägledd läsning tillsammans med en elev är det meningen att de andra eleverna jobbar självständigt. 
Lärarna menar att det inte är alla elever som klarar av detta och det därför gäller att hitta en balans. De 
påpekar också att det idag är en stor variation på eleverna i gruppen och att det inte alltid är så lätt att 
läsa en och samma Kiwibok.  

 
Men Kiwiböckerna har tyvärr samma texter för hela gruppen. Om man vill alla skall använda… Förut 
när jag använde Kiwiböckerna såg jag att det var en generell läsförmåga och då använde alla samma 
böcker, Kiwiböckerna. Vi gick igenom och tittade på texterna. Men nu är det en stor variation på 
eleverna i gruppen… Nackdelen är när det är så olika är det svårt att använda tycker jag. De som kan 
läsa kapitelböcker tycker att det är långtråkigt med enklare meningar. De som är på enklare mening-
nivå måste också kunna jobba med detta. (L6). 

Lärare 4 är emellertid av en annan uppfattning då hon menar att det med Kiwiböckerna är lätt att 
arbeta med olika undervisningsnivåer samtidigt. Hon menar att det både finns lättare böcker och 
kapitelböcker att utgå från. 

 

Övriga brister 

En nackdel som nämns av några av de intervjuade lärarna är att Kiwimaterialet inte är riktigt färdigt 
och behöver kompletteras med andra metoder. Lärarna menar att det inte alltid finns kopplingar mellan 
bilder och ord och att dessa ofta är en bristvara. Det finns således inte mycket färdigt ord-bild-tecken-
material utan lärarna måste hela tiden producera eget material.  

Två av lärarna saknar en röd tråd och med det menar de att det inte handlar om samma personer 
genom alla böckerna. Varje ny Kiwibok handlar om något annat. Det är nya personer i varje bok. De 
jämför med andra böcker på läsinlärningsnivå som ofta följer en och samma person/er. De ser gärna 
att samma personer återkommer i Kiwiböckerna men med olika händelser.  
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Lärares erfarenheter av det anpassade materialet 
Kiwi Special 

Tvåspråkigt material är en fördel 

Lärarnas uppfattningar av det anpassade materialet Kiwi Special är överlag positiva. De menar att det 
som är bra med detta material, är tvåspråkigheten, och möjligheten till att diskutera och jämföra 
mellan teckenspråk och svenska. Många av lärarna anser att det är en fördel att en böcker översatts till 
teckenspråk och att det är andra elever som tecknar i filmerna. Deras elever tycker ofta att det är roligt 
att se andra elever teckna.  

 

Eleverna var intresserade. Det fick dem att bli mer medvetna om båda språken. Det går inte att 
översätta direkt från svenska till teckenspråk. Man måste tänka efter vad orden betyder. (L1) 

 

Att teckenspråksöversättningarna var korrekta och till genuint teckenspråk uppfattas också av lärarna 
som positivt.  Beskrivningarna på teckenspråket var fria och följde inte svenskans grammatik till 
pricka. 

 

Om jag minns rätt tycker jag många gånger att översättningarna var korrekta och till genuint 
teckenspråk. Om jag kommer ihåg rätt var det skelett… någon som hade skelett… en hund som hade 
skelett i sig (beskriver tecknet inuti) och krabba har skelett på sig själv (tecknar KRABBA-
SKELETT-med händerna). Jag minns inte exakt hur de översatte men det var väldigt utmärkt och på 
riktigt teckenspråk. Det följde inte svenskan och var inte tvunget att vara så nära så möjligt. 
Översättningarna släppte det och det var riktigt teckenspråk. Det var skönt. (L5) 

 

Det är en lärare som påpekar att det inte alltid är så bra att se videoöversättningarna på skärm.  

 

Det beror på vilken typ av elever jag har. Ibland är det bättre live. Jag tecknar och ser om eleverna 
hänger med genom deras feedback. Ibland är det svårt att uppfatta på skärmen. De behöver också 
träna på att titta på teckenspråk men ibland är det bättre med live. Det varierar beroende på vilka 
elever man har. (L6)  

 

Lärare behöver mer tvåspråkigt material 

Flera av lärarna har förutom Kiwi Special använt en del tvåspråkigt material i sin undervisning. Några 
av dem har bland annat använt Adams bok 1och upplever den som bra då den utgår från barnens 
erfarenhetsnivå men menar också att elevgruppen inom specialskolan förändrats på senare år. Det 
kommer fler barn med begränsade egna erfarenheter av både teckenspråk och skriven svenska. Därför 
upplever nämnda lärare att detta material inte längre passar så bra. Nästan samtliga upplever att 
material som är anpassat för elever som är döva eller har hörselnedsättning är väldigt begränsat och 
fåtaligt. Lärarna efterlyser mer tvåspråkigt material på alla nivåer och i alla åldrar. De menar att det 
finns så lite för högstadiet, nästan inget alls. Lärarna menar att det behövs mycket mer av tvåspråkigt 

                                                        
1 Adams bok är ett tvåspråkigt läsmaterial på teckenspråk och svenska som innefattar en bok, video och 

arbetsmaterial. Framtaget av Rph-Hör (nuvarande SPSM läromedel). 
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material, liknande det som finns i Kiwimaterialet, där det finns svenska texter och teckenspråkiga 
översättningar eller tvärtom. De anser att förförståelsen hos eleverna främjas av detta.  Många av de 
intervjuade lärarna frågar sig varför inte samtliga Kiwiböcker översatts till teckenspråk och varför 
böcker på de andra nivåerna inte översatts. För de äldre eleverna finns det kapitelböcker som inte 
översatts till teckenspråk och lärarna frågar sig hur man kan arbeta med dem när eleverna blir äldre. 

 

Det är bara vissa som översatts till teckenspråk. Det finns en del böcker som tyvärr inte översatts till 
teckenspråk. Det är ett frågetecken. (L3) 

 

Fördelar med samarbete mellan lärare och tvåspråkig kompetens 

Några av de intervjuade lärarna har haft samarbete med antingen lärare i teckenspråk eller svenska.  
De menar att samarbetet kan fungera om båda lärarna är insatta i Kiwimaterialet och ges tid och 
förutsättningar till samarbete. Ibland finns det lärare i svenska och teckenspråk som inte har mycket 
samarbete med varandra. Några lärare har kompetens i båda ämnena och upplever det som en fördel.  

 

Jag och en annan lärare jobbade tillsammans med eleverna i klass 1-2. De började använda Kiwi 
Special. Läraren var döv och använde materialet på teckenspråk och jag på svenska. Det fungerade 
bra. Jag tyckte att lärarhandledningen var bra. Där fick man tips på hur man kan göra. Sedan 
diskuterade jag med den andra läraren. Hon använde teckenspråk och jag svenska. Jag var ofta med 
och även hon med när jag gick igenom svenskan. Ibland delade vi eleverna i två grupper. Några 
elever hörde mer och satt i en egen grupp och då använde jag tal i den gruppen. Den andra läraren 
jobbade med den andra gruppen som var döv. (L1) 

 
 

Lärarnas erfarenheter av Kiwi Special  

Några lärare känner att de måste behärska teckenspråk väldigt bra för att kunna använda Kiwi Special, 
att teckenspråket i materialet är på en avancerad nivå medan andra menar att de anser att det inte är 
någon avancerad teckenspråksnivå på den tidiga nivån men att svårigheter möjligen kan uppstå på de 
senare nivåerna. 

Några lärare upplever också att lärarhandledningen till Kiwi Special är bra och informativ, att de första 
sidorna handlar om läsinlärning för elever som är döva och hörselskadade ger mycket.  De flesta 
lärarna har använt sig av tipsen i handledningen. Ett par lärare konstaterar att det inte går att använda 
enbart lärarhandledningen till Kiwi Special och tycker att det är utmärkt till teckenspråk men säger att 
de ofta parallellt måste använda lärarhandledningen till den vanliga Kiwi. De hade förväntat sig mer 
färdigt ordbilder-material. Några lärare önskar mer utförligare och tydligare arbetsblad på olika nivåer, 
från lättare till svårare att dela ut till eleverna.  

Några lärare önskar ha filmer där både teckenspråk och svensk text syns samtidigt. Idag finns inte 
denna möjlighet. Först tittar man på teckenspråk och sedan den svenska texten och vice versa. Två av 
lärarna har skickat e-post till SPSM där de delgett sina erfarenheter. 

 
Jag har påtalat detta för SPSM som varit med och skapat materialet att jag vill ha filmer där både 
teckenspråk och svensk text syns samtidigt. Idag finns inte detta. Först ser man på svensk text och 
sedan på teckenspråk. Båda samtidigt finns inte. Jag tycker det är en brist. Man kan då jämföra mera 
precist mellan språken. På nybörjarnivå. Senare är det kanske inte lika viktigt. Då kan man också 
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jämföra för det svenska teckenspråket finns inte hela tiden motsvarigheter. Ibland kan det vara tre 
svenska ord som motsvarar enbart ett tecken. Ibland tvärtom också. Då kan man förklara saker så det 
blir tydligare. (L2)  

 
Bilderna i bildbanken som finns längst ner i lärarhandledningen till Kiwi Special, uppfattar en del av 
lärarna, saknar direkt koppling till Kiwiböckerna. De menar att bilderna är lite lösryckta och att det 
måste finnas sammanhang om det ska ha någon betydelse för eleverna. 

 

Lärares erfarenheter med arbetet med Kiwi online 

Några av de intervjuade lärarna har använt Kiwi online där digitala texter visas direkt på 
smartboarden. Lärarna och eleverna läser gemensamt. Ibland turas eleverna om att stå framför 
smartboarden och teckna. Lärarna menar att det inte går att läsa direkt från texten utan att istället 
teckna och förklara på teckenspråk. Lärarna betonar att det är viktigt att de får mycket förklaringar på 
teckenspråk och att de får diskutera mycket kring bilderna. Lärarna menar att även om eleverna har 
olika kunskaper kan man ändå i grupp diskutera texterna och hur man tecknar meningarna. En fördel 
med Kiwi Online, menar ett par lärare, är att eleverna kan logga in hemma och läsa digitala böcker 
hemma. Lärarna kan styra elevernas böcker och välja arbetsuppgifter som passar till. Även på Kiwi 
Online finns det få böcker som översatts till teckenspråk och detta upplever lärarna också som en brist. 
Ett par lärare uppger att eleverna i skrivande stund inte kan se teckenspråksfilmerna när de loggar in 
med egen inloggning och hoppas att det ändras. Att det också finns digitala böcker på engelska, 
uppfattar också lärarna som positivt.  

Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis när det gäller erfarenheter av läs- och skrivinlärande hos döva elever och elever 
med hörselnedsättning lyfter lärarna fram att elevgruppen döva och elever med hörselnedsättning i 
specialskolan förändrats och blivit mer heterogen. Elevernas språkbakgrund och stöd hemifrån varierar 
stort. Lärarna menar också att läs-och skrivlärandet hos döva barn är mycket individuellt och behöver 
byggas på en visuell grund genom teckenspråk och skrift. Ord kombinerade med bilder framhålls 
också som stöd. Läs-och skrivlärandet behöver också kopplas till handalfabetet, menar lärarna.  Även 
repetitioner för att befästa lärandet samt strategier för nya ord behövs. Lärarna understryker också att 
ordförrådet behöver byggas upp och att eleverna behöver utveckla sin förmåga att läsa mellan raderna. 
Att ge eleverna förförståelse är viktigt. Att det saknas specialanpassat bedömningsmaterial som 
bedömer språkutvecklingen hos döva elever och elever med hörselnedsättning upplevs som ett 
problem. Lärarna plockar mycket från olika metoder och försöker skapa en helhet utifrån elevens 
behov vid läslärande. Många av lärarna använder ord kombinerade med bilder i sin undervisning och 
poängterar att eget material ofta måste produceras.  Läsning på tecknens grund, tvåspråkighet som 
kontrastiv metod, att skriva sig till läsning likaså genrepedagogik nämns som metoder som använts i 
deras undervisning. Lärarna arbetar bland annat med reciprok undervisning och undervisning i 
lässtrategier för att främja elevernas läsförståelse.  

När lärarna pratar om sina erfarenheter av Kiwimetoden i sin läs- och skrivundervisning är de överlag 
positiva. Tydlig progression, nivågraderade grader och varierat material uppfattas som en fördel. 
Bilderna i Kiwiböckerna framhålls som ett visuellt stöd för eleverna. Bildpromenaderna hjälper till att 
bygga upp förförståelsen och fungerar som ett stöd för läsningen.  Enligt lärarna skapar Kiwimetoden 
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också möjligheter till interaktion mellan lärare och elever och mellan eleverna. Kiwiböckernas 
innehåll bidrar till att vidga elevernas omvärldsuppfattning. 

Bristerna lärarna påtalar är bland annat att det är svårt att bibehålla intresset för Kiwimaterialet när 
eleverna blivit äldre. Att Kiwiböckerna har sitt ursprung i Nya Zeeland kan orsaka vissa svårigheter 
för barn i behov av extra stöd, påpekar lärarna. En svårighet, upplever några lärare, är heterogeniteten 
hos dagens elevgrupper och att det inte alltid är så lätt att läsa gemensamma Kiwiböcker. Övriga 
brister som påtalats av lärarna är att Kiwimaterialet inte är riktigt färdigt och behöver kompletteras 
med andra metoder och egenproducerat material.  Att det anpassade materialet, Kiwi Special, är 
tvåspråkigt uppfattas också av lärarna som användbart för läs- och skrivlärande. De menar att det är 
bra att göra eleverna medvetna om båda språken. Förförståelsen hos eleverna ökar i ett tvåspråkigt 
material, menar lärarna. De frågar sig varför samtliga Kiwiböcker inte översatts till teckenspråk och 
önskar sig mer tvåspråkigt material. Några av lärarna har använt Kiwi online och ser många fördelar 
med denna typ av tjänst även om förslag på förbättringar finns. 

Diskussion 
Då syftet med detta arbete har varit att belysa några lärares erfarenheter av läs- och skrivundervisning 
för elever med hörselnedsättning med särskilt fokus på Kiwimetoden och det anpassade materialet 
Kiwi Special för döva elever och elever med hörselnedsättning har arbetet kommit fram till att det 
finns olika intressanta erfarenheter hos lärarna. Härnedan diskuteras några intressanta aspekter med 
utgångspunkt i erfarenheterna. 

Elevernas språkbakgrund och Cummins modeller 
Som tidigare redovisats i bakgrund och resultatet är gruppen döva och elever med hörselnedsättning 
väldigt heterogen och utspridd både vad gäller hörselförutsättningar och språkkunskaper (Carlsson, 
Winterfeldt & Agardh, 2010) och lärarna anger också att det kan finnas en variation inom en och 
samma klass. Det är inte alla elever som har teckenspråk som förstaspråk eller haft mycket tillgång till 
andra språk vid skolstarten. Detta ställer stora krav på lärarna att kunna individanpassa undervisningen 
utifrån elevernas förutsättningar. Med stöd av Cummins tankar om den språkliga samarbetsprincipen, 
kontextualiserat och dekontexualiserat språk samt Vibergs begrepp bas och utbyggnad är det angeläget 
att föranleda denna diskussion till döva barn och barn med hörselnedsättning. Vilken effekt har dessa 
teorier på undervisningen för döva och elever med hörselnedsättning? Vilka särskilda insatser behöver 
göras för att i ett tidigt skede stärka elevernas förstaspråk jämte tvåspråkiga språkutveckling? Hur kan 
lärarna stärka elevernas grundläggande ordförråd (basen)? Hur kan lärarna jobba parallellt med både 
basen och utbyggnaden?  Enligt Cummins (i Schönström, 2010) har en persons kompetens i 
förstaspråket en inverkan på andraspråksinlärningen. För lärare till döva och elever med 
hörselnedsättning är det väsentligt att stärka elevernas förstaspråk, vare sig det är på tal eller 
teckenspråk. 

Enligt Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) ansvarar 
specialskolan för att ge eleverna tilltro till sin språkförmåga och ge dem förutsättningar att utveckla 
båda språken parallellt.  För att dra en parallell till Gibbons (2006) är det viktigt att lärare till döva 
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elever och elever med hörselnedsättning har höga förväntningar på sina elever och ge dem stöttning 
för att de ska nå framgångar i skolan. Eleverna ska få utveckla både andraspråket och kunskap 
parallellt i alla ämnen. I resultaten framkommer det en stor medvetenhet om detta hos lärarna. Lärarna 
pratar bland annat om hur de anpassar undervisningen utifrån elevernas språk och lyfter även fram den 
tvåspråkiga undervisningens roll för lärandet.  

Med anvisning till Cummins fyrfältsmodell (i Axelsson, 2010) för språkliga och kognitiva krav som 
eleverna ställs inför och Schönströms (2010) resonemang om teckenspråkiga och skriftspråkliga 
verksamheter inom detta fält, kan lärare till döva elever och elever med hörselnedsättning anpassa 
uppgifter i undervisningen så att de blir stimulerande för sina elever ju längre de kommer i sin 
språkliga och kognitiva utveckling. Några lärare i föreliggande intervjustudie menar att man ska tänka 
på elevernas behov av kontextberoende eller icke kontextberoende undervisning. Arbetssättet med 
Kiwimetoden och de olika stegen från gemensam läsning till självständig läsning (Körling, 2006) 
passar bra utifrån detta synsätt.  

Många av lärarna menar att de kan se vilka elever som har stöd hemifrån. Mot den bakgrunden skulle 
en ökad interaktion med föräldrarna kunna leda till döva elever och elever med hörselnedsättnings 
läsutveckling kunna få ett ytterligare skjuts. Om föräldrarna för sina barn bland annat kan etablera en 
rik läskultur hemma och ge barnen tillgång till en visuellt berikad miljö är också betydelsefullt, menar 
Mounty, Pucci och Harmon (2014). 

Vikten av att förstå elevens förförståelse 
Lärarna i studien betonar att det är viktigt att ge döva elever och elever med hörselneds     ättning 
redskap till förförståelse. Elevgruppen, i likhet med andra andraspråkselever eller elever med olika 
bakgrund, är i behov av olika typer av förförståelse. Döva elever och elever med hörselnedsättning har 
varierade förutsättningar till språk och kulturella referensramar. Detta har stöd av Deweys teori om 
erfarenheternas funktion (i Vaage, 2003) där han menar att varje erfarenhet införlivar en del från 
tidigare erfarenheter samtidigt som det påverkar de efterföljande erfarenheter. Dewey påpekar också 
att erfarenheter äger rum i situationer som möten mellan individer, individer och föremål och individer 
och samhället. Även Piagets begrepp assimilation och ackommodation (i Säljö, 2011) kan ge stöd till 
hur eleverna kan konstruera och anpassa sin kunskap genom att få förförståelse. Lärarna menar att de 
aktiverar förförståelsen hos eleverna innan läsningen av Kiwiböckerna genom gemensamma 
diskussioner och bildpromenader. Detta motiveras av Gibbons (2006) och Hajar och Meestringa 
(2010) som poängterar det läraren gör innan läsningen, är betydelsefullt och att det spelar en stor roll 
för andraspråkselever. Att lärare till döva elever och elever med hörselnedsättning utgår från elevernas 
tidigare erfarenheter för att utveckla deras ordförråd, lyfts också fram av Easterbrooks och Beal-
Alvarez (2013). 

Kiwimetoden utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Då lärarnas utsagor handlar mycket om språkets och interaktionens roll för lärandet knyts deras tankar 
till Vygotskijs tankegångar. Han menar att all kunskap medieras och det är genom olika redskap som 
läraren, klasskamrater och allt annat som finns runtomkring dem. Lärarna i intervjuerna menar att 
eleverna får diskutera kring bilder och texter och att det fångar deras intressen. Detta bekräftas även av 
Winterfeldt (2015) som märkt av ökad interaktion och delaktighet mellan eleverna genom 
förhållningssättet i Kiwimetoden. Lärarna i studien ser många fördelar med Kiwimetoden och det är 
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samspelets funktion. Även Körling (2006) menar att eleverna genom Kiwimetoden får samspela i ett 
autentiskt sammanhang. För att återgå till Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen, ger 
Kiwimetoden och dess tillvägagångssätt goda möjligheter till en sådan utveckling hos döva elever och 
elever med hörselnedsättning. Även om lärarna menar att Kiwimetoden är en bra metod är 
interaktionen i klassrummet avgörande. De måste kunna behärska teckenspråket för att interaktionen i 
ett teckenspråkigt klassrum skall fungera. Elever med teckenspråk som förstaspråk ska inte behöva 
anstränga sig för att förstå vad läraren säger på teckenspråk (Svartholm, Andersson & Lindahl, 1993; 
Danielsson, 2013). 

Visuellt lärande som resurs 
När lärarna i intervjuerna menar att elevernas skriv-och läslärande sker på en visuell grund har deras 
antaganden stöd av Marschark och Hauser (2012) som betonar att visuell information i en lärandemiljö 
är viktigt för döva elever. Författarna menar bland annat att bilder bör användas som stöd till texter 
och det stämmer in på lärarnas erfarenheter när de beskriver att de ofta använder bilder kombinerade 
med ord och anger att bilderna i Kiwiböckerna är ett stöd för elevernas läsning. Lärarna upplever att 
Kiwiböckerna oftast fungerar för yngre barn. När eleverna blir äldre kan det bli problematiskt. Då 
behöver man utgå från andra visuella sätt för att utveckla läsförmågan hos de äldre eleverna. 
Förslagsvis skulle man fortsätta med Kiwimetoden som ett förhållningssätt men med böcker som 
passar de äldre eleverna och med olika multimodala strategier som fångar deras uppmärksamhet. 

Då visuell förmåga är en styrka hos döva elever och elever med hörselnedsättning bör undervisningen 
vara visuellt orienterad, menar Roos (2009) med stöd av forskare som Ohna et al., Bagga-Gupta och 
Marschark, Lang och Albertini. Istället för att utgå från det hörande barnet som norm när döva barn 
och barn med hörselnedsättning skall lära sig läsa och skriva framhåller Roos (2009) att man istället 
bör utgå från den visuella perceptionens möjligheter. Då utgår man enligt Roos från barnens starka 
sidor istället för det hörande barnet som norm. Med ett sådant synsätt skulle man kunna utgå från olika 
literacyverktyg som nämns av Danielsson (2013). I dagens undervisning har digital teknik tagit stora 
avstamp på undervisningen och det är till en fördel för undervisningen för döva elever och elever med 
hörselnedsättning. Ett utökat tvåspråkigt material med filmer på teckenspråk skulle kunna utgöra ett 
sådant material. 

Även Kuntze, Golos och Ennis (2014) hävdar att döva barns långsamma framsteg i läsning beror på 
begränsade möjligheter och otillräckligt stöd till att lära sig med hjälp av visuella medel. Resultatet i 
denna studie visar att lärarna i denna intervjustudie är mycket medvetna om detta i och med 
användandet av Kiwimaterial. 

Ennis (2009) trycker på att undervisningen för döva barn och barn med hörselnedsättning bör bygga 
på multimodala uppgifter som text, tecken, bilder och filmer. Allt detta finns i det specialanpassade 
materialet Kiwi Special, även om inte samtliga böcker översatts till teckenspråk. Att döva barn och 
elever med hörselnedsättning oavsett modalitet också tenderar att vara visuellt orienterade och kan ha 
styrkor i visuell förmåga bekräftas av Hauser, Likomski och Hillman (i Easterbrooks & Beal-Alvarez, 
2013). Stoner och Esterbrooks (i i Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013) framhåller att lärare till döva 
elever och elever med hörselnedsättning måste införliva visuellt stöd i sina läsinstruktioner. Genom att 
använda bilder och fotografier bidrar lärarna till stöttning för elever som saknar språk menar Tarulli i 
(Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013). Detta exemplifieras av några lärare i denna studie som berättar 
hur de arbetar med LTG, läsning på tecknens grund. Eleverna får bland annat med bildstöd och hjälp 
av egna erfarenheter utveckla språket. Eleverna får ofta fotografera, teckna och sedan skriva till 
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bilderna. Lärarna i undersökningen lyfter fram att de använder sig av bilder, tecken och handalfabet i 
undervisningen och detta stöds av Mounty, Pucci och Harmon (2014).  De använder sig av ortografisk 
läsning (Musselman, 2000). 

 

Teckenspråk och tvåspråkighet som stöd för läs-
och skrivlärandet 
Lärarna beskriver också att de medvetet jobbar med tvåspråkighet som en kontrastiv metod, det vill 
säga göra jämförelser mellan teckenspråk och svenska. Crumes (2013) studie har uppvisat att lärarna 
genom att bygga elevernas kunskaper om teckenspråk främjar deras språkkunskaper och läsförmåga. 
Majoriteten av lärarna i studien trycker på handalfabetets funktion för läs-och skrivlärandet hos döva 
och barn med hörselnedsättning. Aktuell forskning beskriver olika funktioner hos handalfabetet som 
att bygga upp ordförrådet med mera. Crume, 2013, Roos, 2013; 2014 och Puente et al (i Roos, 2013) 
menar att genom jämföra mellan de båda språken ökar elevernas tvåspråkiga medvetenhet. Det märks 
bland annat i materialet Kiwi Special. Mounty, Pucci och Harmon, 2014; Kuntze, Golos och Ennis, 
2014: Rudner et al, 2015 trycker på tidig tillgång till teckenspråk samt rik kommunikativ miljö som 
framgångsfaktorer för läskunnigheten. Detta kan kopplas till arbetssättet med Kiwimetoden som 
grundar sig på interaktion och diskussioner. Även Winterfeldt (2015) har märkt en markant 
språkutveckling hos sina elever i arbetet med Kiwimetoden. Lärarna i intervjuerna uppger att de gärna 
vill ha tillgång till mer tvåspråkigt material i undervisningen och det främst saknas material för de 
äldre eleverna. Att eleverna, enligt ovannämnda forskare, gynnas av multimodalt lärande men saknar 
tillräckligt med material är något som bör problematiseras. Varför produceras det inte mer tvåspråkigt 
material för specialskolans elevgrupp när man vet att denna grupp elever är i behov av det? 

Lässtrategier som stöd för läsningen 
Lärarna i studien påpekar också att deras elever behöver utveckla förmågan att läsa mellan raderna. 
Med det menar de att eleverna inte ska läsa ord för ord utan förstå hela sammanhanget. Detta 
problematiseras även av Roos (2009). Av detta resultat att döma är det viktigt att hitta olika strategier 
som hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att läsa och förstå texterna som helhet. Lärarna i 
undersökningen beskriver att de arbetar med lässtrategier tillsammans med sina elever för att leda in 
dem i läsningen. Några av dem använder reciprok undervisning med En Läsande Klass som 
utgångspunkt. Studier av van Staden (2013) och Andrews (2012) visar att reciprok undervisning rönt 
framgångar för döva elever och elever med hörselnedsättning. En medveten och tidig satsning på 
reciprok undervisning eller tidigt stöd med lässtrategier kan gynna läsförståelsen hos döva elever och 
elever med hörselnedsättning. 

Brist på test- och bedömningsmaterial för döva 
och elever med hörselnedsättning 
Ett dilemma som några lärare lyfter fram är att det finns olika tester och bedömningsmaterial som de 
kan använda i bedömning av språkutveckling men att dessa är anpassade för hörande elever. De 
uppfattar att testerna ofta inte fungerar för döva elever och elever med hörselnedsättning. Negativa 
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reaktioner finns på att Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutat om att använda Skolverkets 
bedömningsmaterial Nya Språket Lyfter! och de frågar sig varför myndigheten inte anpassat detta 
bedömningsmaterial för specialskolans elever. Detta upplever lärarna som ett stort hinder. Lärarna 
uttrycker ett behov av utformning av en gemensam test eller screening för läs- och skrivsvårigheter för 
döva som också lyfts fram av Roos (2009) och Schönström (2010). Tyder detta på en stor okunskap 
för och om språkutvecklingen hos döva elever och elever med hörselnedsättning? Man kan inte utgå 
från det hörande barnet som norm (Roos, 2009) när man bedömer språkutveckling hos denna grupp 
elever. Detta är något som behöver problematiseras vidare. 

Slutsatser 
Denna studie visar på att Kiwimetoden som ett förhållningssätt övervägande fungerar bra för 
undervisningen för döva elever och elever med hörselnedsättning då den bygger på visuella medel som 
bilder och har en bra struktur. Den skapar enligt lärarna möjligheter till interaktion och är även 
språkutvecklande för eleverna. Dock problematiseras detta faktum att metoden av flera orsaker inte 
passar de äldre eleverna. Det anpassade tvåspråkiga materialet Kiwi Special upplevs också av lärarna 
som positivt och ett behov av utökat tvåspråkigt material uttrycks hos lärarna.  

Förslag på fortsatt forskning  
Denna studie skulle kunna kompletteras med intervjuer med döva elever och elever med 
hörselnedsättning och deras föräldrar för att få en helhetsbild av hur Kiwimetoden fungerar. 
Observationer i anslutning till Kiwimetoden i undervisningen skulle kunna utföras för att ge en mer 
övergripande bild av hur Kiwimetoden tillämpas i olika undervisningsgrupper och 
undervisningssituationer. Vidare skulle det vara intressant att observera och göra en utvärdering av de 
övriga metoderna som nämnts i studien, bland annat läsning på tecknens grund och reciprok 
undervisning.  Undersökningen skulle i övrigt kunna göras om med fler deltagande skolor för att ge en 
mer nyanserad bild av läs- och skrivlärande hos döva barn och barn med hörselnedsättning. Forskning 
på visuellt lärandes möjligheter och begränsningar skulle också vara intressant att göras. 
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Bilaga 1 
 

Till rektor på X-skolan                    Lund, 2015-02-11 
 
Förfrågan om en intervjustudie med lärare 
 
Jag skriver till Er med anledning av att jag skulle vilja vända mig till Era lärare med en förfrågan om 
att delta i en intervjustudie. Syftet med studien är att kartlägga lärarnas erfarenheter av det anpassade 
materialet i Kiwimetoden. 

Jag heter Sara Seyffart och arbetar som lärare på Östervångsskolan, en statlig specialskola för elever i 
grund- och särskola som är döva eller har nedsatt hörsel i Lund. Jag håller på att avsluta min 
speciallärarutbildning med att skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå med fokus på 
Kiwimetoden och därför skulle det vara mycket värdefullt att få ta del av era lärares erfarenheter av 
metoden.  

Som tidigare beskrivits är syftet med arbetet att undersöka några lärares erfarenheter av det anpassade 
materialet i Kiwimetoden och dess tillämpning för elever med hörselnedsättning. Frågeställningarna är 
bland annat att ta reda på vilka faktorer lärarna tar upp som specifika för Kiwimetoden i jämförelse 
med andra läsutvecklingsmetoder samt deras beskrivningar av styrkor och svagheter i metoden.  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex till åtta lärare på två till tre specialskolor och en 
kommunal skola. Varje intervju tar gefär en timme som kommer att videofilmas. Materialet förstörs 
efter genomförd studie. Studien kommer att följa Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer om 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Deltagandet är 
frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Det ska inte gå att spåra lärare eller den enskilda skolan i 
rapporten. 

För att kunna genomföra min studie skulle jag vara väldigt tacksam över om jag får kontaktuppgifter 
till några lärare som arbetar på er skola, och har erfarenheter av att arbeta med Kiwimetoden. Jag är 
medveten om lärares tidsbrist som ett stort problem i dagens skolor men vill samtidigt poängtera att 
studien är ett sätt att bidra till utveckling på tanke på den begränsade forskningen inom 
döv/hörselområdet.  Resultatet presenteras i en uppsats som kommer att finnas tillgänglig via 
Stockholms universitets bibliotek. Eventuellt kommer det också att ges ut som en artikel i SPSM:s 
skriftserie. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 
handledare för mer information. 

 

Med förhoppning om ett gott samarbete, 

Sara Seyffart 

sara.seyffart@spsm.se 

 

Min handledare på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet: 
Jari Linikko   

jari.linikko@specped.su.se 
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Bilaga 2 
 
Till lärare på X-skolan                   Lund 2015-02-26 
 
Förfrågan om en intervjustudie  

Jag heter Sara Seyffart och arbetar som lärare på Östervångsskolan, en statlig specialskola för elever i 
grund- och särskola som är döva eller har nedsatt hörsel, i Lund. Jag har fått ditt namn av rektor X för 
att du använder dig av Kiwimetoden i din undervisning. Jag håller på att avsluta min 
speciallärarutbildning med dövhet och hörselnedsättning som specialisering vid Stockholms 
universitet med att skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå med fokus på Kiwimetoden och 
därför skulle det vara mycket värdefullt att få ta del av dina erfarenheter av metoden.  

Syftet med arbetet är att undersöka några lärares erfarenheter av det anpassade materialet till 
Kiwimetoden och dess tillämpning för elever med hörselnedsättning. Frågeställningarna är bland annat 
att ta reda på vilka faktorer lärarna tar upp som specifika för Kiwimetoden i jämförelse med andra 
läsutvecklingsmetoder samt deras beskrivningar av styrkor och svagheter i metoden.  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex till åtta lärare på två till tre specialskolor och en 
kommunal skola. Varje intervju tar ungefär en timme. Samtalen kommer att videofilmas och 
materialet kommer att förstöras efter genomförd studie. Studien kommer att följa Vetenskapsrådets 
fyra forskningsetiska principer om informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  

För att kunna genomföra min studie skulle jag vara väldigt tacksam om jag får intervjua dig om dina 
erfarenheter av det anpassade materialet i Kiwimetoden. Ditt deltagande kommer behandlas 
konfidentiellt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande.  Det ska inte gå att spåra lärare eller den 
enskilda skolan i rapporten. Jag är medveten om lärares tidsbrist som ett stort problem i dagens skolor 
men vill samtidigt poängtera att studien är ett sätt att bidra till utveckling på tanke på den begränsade 
forskningen inom döv/hörselområdet. Resultatet presenteras i en uppsats som kommer att finnas 
tillgänglig via Stockholms universitetsbibliotek. Eventuellt kommer det också att ges ut som en artikel 
i SPSM:s skriftserie. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare för mer information. 

Hoppas du har möjlighet att ställa upp! 

Sara Seyffart 

sara.seyffart@spsm.se 

 

Min handledare på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet: 
 
Jari Linikko   
jari.linikko@specped.su.se 
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide: Lärarnas erfarenheter av Kiwimetoden 
 
Bakgrund 
 

- Utbildning 

- Erfarenhet 

- Nuvarande undervisning 

 

Läs- och skrivinlärning 
 

- Generellt när det gäller undervisning i läs- och skrivinlärning 

- Svårigheter generellt  

- Specifikt med döva  

- Sätten att undervisa (metoder) som influerat  

- Hur dessa har fungerat för eleverna  

 

Kiwimetoden 
 

- hur lång erfarenhet av Kiwimetoden 

- användning av Kiwi Special 

- hur upplever du Kiwimetoden utifrån dina egna erfarenheter?  

- Berätta om de fördelar och de nackdelar du tycker Kiwimetoden har för dina elever i 

jämförelse med andra metoder? 

- Vilken uppfattning har du om det anpassade materialet Kiwi Special? 

- Hur upplever du tipsen som finns i lärarhandledningen för Kiwi Special?  

- Hur upplever du förslagen på det tvåspråkiga arbetet i Kiwi Special? Känner du att du 

kan använda dem tillsammans med dina elever? 

- Är det något du saknar i det anpassade materialet? Om ja, vad anser du behöver läggas 

till? 

- Finns det eventuella brister med Kiwimetoden och dess anpassade material enligt dina 

egna erfarenheter?	  
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