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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka speciallärares erfarenheter med 
att arbeta med Tidig Intensiv Lästräning och vilka konsekvenser de anser att undervisningen får 
för lässvaga elever. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: Vilka är de faktorer som 
gör TIL-undervisningen framgångsrik enligt speciallärarna? Vilka svårigheter anser 
speciallärarna vara förknippade med att arbeta med TIL? På vilket sätt anser speciallärarna att 
TIL-undervisningen skiljer sig ifrån den traditionella läsundervisningen, fördelar/nackdelar? 

Insamling av den data som ligger till grund för studien har skett genom 5 kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter som deltar i studien arbetar som 
speciallärare. 

I de teman som blev synliga under arbetets gång och som har behandlats i studien, har det visat 
sig att speciallärarna anser att metoden hjälper de flesta eleverna att komma vidare i sin 
läsutveckling. Metoden fungerar bra för de barn som inte har specifika läs- och skrivsvårigheter 
eller andra diagnoser.  

Möjligheten att på en daglig basis arbeta med att förstärka elevernas självförtroende genom 
bekräftelse och beröm, men också genom att tydliggöra elevernas framsteg anses som en särskilt 
viktigt för att eleven ska lyckas. Även individualisering, kvantitet och kontinuitet lyftes fram av 
respondenterna som avgörande faktorer för att metoden skulle ge önskat resultat. 

Vidare ansåg speciallärarna att TIL-undervisningen var resurskrävande. Bristen på tid var en 
faktor som gjorde att TIL-undervisningen i vissa fall ställdes mot den övriga 
specialundervisningen.  

I studien lyfter speciallärarna fram en-till-en undervisningen som en viktig förutsättning som 
gör att metoden fungerar och ger speciallärarna andra förutsättningar att arbeta på ett annat sätt 
än i den traditionella läsundervisningen. 
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Inledning  

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa, förstå och använda texter. Då 
skriftspråket får en allt större betydelse är detta viktigare än någonsin (Lundberg & Herrlin, 
2005). Vi lever i ett samhälle som förutsätter att dess befolkning kan läsa och skriva. Att kunna 
läsa och skriva är en förutsättning för att man ska kunna utveckla sina kunskaper. Det är också 
en avgörande faktor för individens möjlighet att välja yrke och fortsatt utbildning (Taube 2007).  
Vidare menar Taube att det finns ett krav från samhället, en samhällig plikt om man så vill, att 
kunna ta del av samhällsinformation, rösta och deklarera. Både yrkeslivet och tillvaron i stort 
kräver att vi besitter goda läs- och skrivfärdigheter. Att lämna skolan utan dessa kunskaper är 
mer eller mindre en personlig katastrof (Lundberg 2010). Kort sagt: Att kunna läsa är 
nödvändigt. 

De flesta eleverna i skolan lär sig läsa redan i årskurs ett eller två med hjälp av traditionell 
läsundervisning, men inte alla. Det finns en grupp elever som av olika anledningar får 
svårigheter med att lära sig att läsa och skriva och som behöver annan undervisning och andra 
metoder än vad den traditionella läsundervisningen har att erbjuda.  

Vad gör skolan för att hjälpa dessa elever med att lyckas i sin läsutveckling? Ett sätt att möta de 
elever som får eller riskerar att få lässvårigheter är att erbjuda eleverna hjälp i form av 
lästräningsprogram. Det finns många olika lästräningsprogram. Mats Myrberg (2001) har i sin 
rapport redogjort för denna forskning och det visar sig att långt i från alla program är effektiva.   

I mitt arbete som lärare har jag kommit i kontakt med ett av dessa läs- och 
skrivträningsprogram: Tidig Intensiv Lästräning eller TIL. De barn som genomgick detta 
program fick under en 12 -veckorsperiod daglig undervisning i att läsa och skriva av 
specialläraren i en en-till-en situation. För en del elever gjorde denna undervisning en verklig 
skillnad, för andra elever var resultatet inte lika uppenbart och för ytterligare en del verkade det 
inte ha någon effekt alls. Denna studie söker svar på hur speciallärare säger sig arbeta med TIL 
och vilka konsekvenser de anser att undervisningen får för elevernas läsförmåga. 
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Bakgrund  

Begrepp 

Vad är Läsning?  

Det finns många definitioner på begreppet läsning. Enligt Myrberg (2001) definierar Gough och 
Turner (1968) läsning enligt följande formel:  (L)äsning = (A)vkodning x (F)örståelse  
Läsningen ses här som summan av avkodning och förståelse. Denna definition visar på att det 
inte räcker med att behärska ordavkodning för att kunna läsa. För att kunna läsa krävs det även 
att läsaren förstår de ord som hon eller han läser.   

 Höien och Lundblad (1999) ansluter sig till detta resonemang. De menar att avkodningen 
motsvarar den tekniska sidan av läsningen som består i att läsaren använder sig av skriftspråkets 
princip eller kod för att tyda en text. Detta sker dels genom en omkodningsprocess där läsaren 
med hjälp av ljudning, bokstavering och stavelseläsning uttyder texten, dels genom att läsaren 
känner igen en del ord. Det senare kräver ett visst mått av läserfarenhet. Förståelse, fortsätter 
Höien och Lundblad, är mer kognitiv till sin karaktär och kräver att läsaren kan koppla den lästa 
texten till egna erfarenheter och referensramar. Förståelseprocessen är även beroende av att 
läsaren drar slutsatser och gör tolkningar. 

Taube (2007) använder sig av en utvidgad definition av begreppet läsning och tar hjälp av 
Dahlby (1992), som menar att läsning med förståelse inte kan uppstå om läsaren saknar 
motivation. Enligt Dalbys utvidgade definition kommer formeln för läsning se ut på följande 
vis: (L)äsning = (A)vkodning x (F)örståelse x (M)otivation. Taube menar att motivationen är en 
avgörande faktor för de elever som ska lära sig att läsa eller har lässvårigheter. De elever som 
läser för lite eller inte alls kommer inte att utvecklas som läsare. I denna studie används Dalbys 
utvidgade definition av läsning eftersom den även innefattar de sociala aspekterna av elevernas 
läsning.  

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet kan beskrivas som förmågan att hantera och iaktta språkets 
ljudsystem.  I detta begrepp ingår även insikten om hur ord byggs upp av mindre bitar 
(fonem) och hur dessa kan sätta ihop och kombineras till nya ord ( Häggström och 
Lundblad, 1997).   

Enligt Häggström och Lundblad (1997) finns det en gedigen forskning på detta område som 
visar att den fonologiska medvetenheten har en avgörande betydelse för läs- och 
skrivinlärningen.  

Förhållandet mellan fonologisk medvetenhet och läs- och skrivinlärning beskrivs av 
Häggström och Lundblad (1997) som ett växelspel, där den fonologiska medvetenheten 
är viktig för läs- och skrivutvecklingen, samtidigt som den fonologiska medvetenheten 
ökar i takt med att läs- och skrivutvecklingen förbättras.   
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Metoder för läsinlärning 

Det råder enighet bland de flesta forskare om läsprocessens bägge beståndsdelar, avkodning och 
förståelse. Trots detta finns det olikheter i hur man ser på läsning, beroende vilken del man 
betonar mest (Larsson, Nauclér och Rudberg, 1992) 

När man låter läsningen ta avstamp i avkodningen utgår man från de minsta, icke 
meningsbärande delarna (bokstäverna). Dessa matchas med motsvarande ljud och sätts 
samman i större enheter (ord), som man kan känna igen genom att leta i sitt ordförråd. 
När denna process är klar, fortsätter Larsson, m fl, kan orden sättas ihop till fraser och 
meningar som, om man förstått ordens innebörd, kan tolkas. De forskare som 
argumenterar för detta sätt att ta sig an läsningen brukar framhålla att den delen av 
läsningen som kan automatiseras ska tränas. På så sätt frigör man kapacitet som kan 
användas för förståendedelen. 

De forskare som enligt Larsson, m.fl (1992), anser att läsinlärningen ska börja i den andra änden 
och lägga tyngdpunkten på förståelsedelen, hävdar att den språkliga helheten försvinner om man 
ensidigt fokuserar på avkodningen. Därmed skulle det finnas en uppenbara fara att fastna på 
avkodningen och inte komma vidare i sin läsning.  

Korttidsminnet överbelastas av betydelselösa små delar (bokstäver) och när det är dags att få 
ihop satsen eller meningen har man glömt de delar man först kodade av. Istället förespråkar 
dessa forskare att man ska börja i förståelsedelen med meningsfulla texter som anknyter till 
tidigare förståelse och egna enheter. Detta tillvägagångssätt skapar en förförståelse som, när det 
är dags att börja avkoda, erbjuder en viss tolkningsberedskap. Enligt detta resonemang skulle 
läsförståelsen uppnås genom ett samspel mellan avkodning och förförståelse, vilket leder till ny 
läsförståelse och underlättar kommande avkodning. 

Dessa skilda sätt att se på läsinlärning gör att man förespråkar olika metoder för att lära 
ut läsning. Läsinlärningsmetoder som utgår från en helhet (ord eller mening) som sedan 
delas upp i mindre delar kallas helords- eller analytiska metoder. Läsmetoder som utgår 
avkodningen, och sätter ihop delarna till en helhet genom att sammanfoga dem till 
större delar kallas ljud- eller syntetiska metoder.  

Läs och skrivsvårigheter  

När Druid Glentow (2006) resonerar kring läs- och skrivsvårigheter skiljer hon på specifika läs 
och skrivsvårigheter och generella läs- och skrivsvårigheter. Generella läs- och skrivsvårigheter 
kan enligt Druid Glentow kopplas samman med allmänna inlärningssvårigheter som har sitt 
ursprung i fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala orsaker. Det kan även handla om en 
kombination av de ovan nämnda orsakerna. Även ostrukturerad lärarmetodik kan vara en orsak 
till elevers svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Specifika läs- och skrivsvårigheter 
handlar däremot om en diskrepans mellan elevens läs- och skrivutveckling och den verbala nivå 
eleven befinner sig på. Om elevens verbala nivå befinner sig på en åldersmässigt normal nivå 
medan samma elev uppvisar svårigheter med att läsa och skriva, menar Druid Glentow att denna 
diskrepans kan ses som ett tecken på specifika läs och skrivsvårigheter. 

Även Myrberg (2003) talar om en diskrepans mellan det talade språket och förmågan att förstå 
och meddela sig med hjälp av skriftspråket då han definierar begreppet läs- och 
skrivsvårigheter. Myrberg gör dock ingen åtskillnad på vad som är specifika och generella läs- 
och skrivsvårigheter.  
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Självförtroende 

Enligt Myrberg (2001) och Taube (2007) har Stanovich kunnat påvisa hur misslyckanden i den 
tidiga läsutvecklingen vidareförs och förstärks i en process som Stanovich kallar 
Matteuseffekten, som refererar till ett citat från Matteusevangeliet. 

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall 
tas också det han har. 

(Matteusevangeliet  kapitel 13, Bibelkommissionens översättning) 

 
 De barn som tidigt knäcker den alfabetiska koden och förstår hur talets ljud motsvaras av 
bokstäver, exponeras för väsentlig mycket mer text än de barn som har svårt att lära sig läsa. 
Effekten blir att de barn som tidigt har förstått den alfabetiska principen läser mer och fördjupar 
sina läsfärdigheter och läserfarenheter. På så sätt kommer den blivande läsaren till en punkt i sin 
läsutveckling då mindreenergi behöver avsättas för ordavkodning och läsningens fokus kan 
ligga på förståelse av den lästa texten. 

Det omvända förhållandet, när barnet får svårigheter med att knäcka den alfabetiska koden, 
leder till att läsningen blir långsam och hackig. Läsningens fokus hamnar på att avkoda text och 
förståelsen blir lidande. Frånvaron av positiva läsupplevelser gör att barn som upplever dessa 
svårigheter tendera att läsa minde och välja enklare texter. Konsekvensen av detta blir en 
neråtgående spiral och kan lätt leda till att eleven börjar se sig själv som en dålig läsare. För att 
undvika denna utveckling menar Lundberg (2010) att det är extra viktigt att elever som har svårt 
att lära sig läsa, i ett tidigt skede i sin läsutveckling får känna att de är på väg att bemästra något 
som de tidigare inte kunde. 

En-till-en undervisning 

Lundberg (2010) anser att en-till-en undervisning, då en lärare undervisar en elev enskilt, är en 
effektiv undervisningsform då den skapar förutsättningar för att få nödvändig och effektiv tid på 
en given inlärningsuppgift. Lundberg hävdar att flera undersökningar visar att denna 
undervisningsform är effektiv, särskilt för elever med inlärningsproblem. Fördelen med 
undervisningsformen är att man kan lägga ner mer tid och arbeta effektivare än i klassrummet. 
En- till- en undervisningen underlättar för läraren att fånga elevens uppmärksamhet och 
identifiera de ögonblick då eleven är redo att ta in nya kunskaper. I denna undervisningsform 
kan läraren ge eleven omedelbar återkoppling eller korrigering. I kraft av ”den personliga 
närvarons magi” som Lundberg uttrycker det, kan läraren ge eleven uppmuntran, tillit och 
bekräftelse. 

RR (Reading Recovery) 

För att hjälpa elever som har eller riskerar att få lässvårigheter använder sig många skolor av 
olika lästräningsprogram. Tanken med dessa program är att de elever som på ett eller annat sätt 
riskerar att få problem med att läsa och skriva, på ett tidigt stadium ska få hjälp med läsningen 
så att man undviker långsiktiga och svårbearbetade lässvårigheter längre fram (Myrberg, 2001). 

Ett av dessa lästräningsprogram är Reading Recovery Program.  Reading Recovery utarbetades 
på Nya Zeeland av Mary Clay i slutet av 70-talet. Reading recovery är anpassat för 
engelsktalande elever . I det engelska språket är det svårare att få grepp om ljud-tecken-
samband, vilket gör att läsinlärningen till stora dela bygger på helordsmetodik.  Undervisningen 
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leds av en lärare som är utbildade på programmet och kräver föräldrarnas medverkan (Druid 
Glentow 2006). 

Den grundläggande principen för metoden är att läsning är en är en medveten process, att 
läsning och skrivning är aktiviteter som har en tydlig koppling till varandra och att eleverna 
måste erbjuda gott om tillfällen att läsa relevanta texter (Höien och Lundberg 2010).   

Huvuddragen i TIL 

Dahlin (2006) har utvecklat lästräningsprogrammet TIL som är inspirerat av Reading Recovery 
programmet. Tidig Intensiv Lästräning eller TIL som förkortningen lyder, utvecklades för att 
hitta de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter och att hjälpa dem att komma tillrätta 
med sina svårigheter.  En viktig framgångsfaktor för att lyckas i skolan, menar Dahlin, är att 
man som elev på ett tidigt stadie lär sig att läsa. Elever som misslyckas med detta tenderar att få 
svårigheter, inte bara med att läsa, utan även andra aspekter av elevens skolgång påverkas.  

För att kartlägga elevernas färdighetsnivå i läsning och avgöra vilka elever som är i behov av att 
delta i programmet använder sig Dahlin av IL-basis. IL-basis är ett läs- och skrivdiagnostiskt 
material för åk 1-3.  Syftet med detta material är att man tidigt ska upptäcka barn som är i behov 
av tidiga insatser (Frost & Nielsen, 1998). Det består av 14 delprov som genomförs under hela 
läsåret i åk 1. Under höstterminen genomförs 8 delprov.  Dessa tester visar vilka elever som 
behöver arbeta med TIL. De övriga 6 delproven genomförs på vårterminen och erbjuder 
möjligheter att fånga upp ytterligare elever. Elever som inte har haft tillgång till TIL i åk1, kan 
fångas upp i åk 2 genom att specialläraren testar elevernas läshastighet och läsförståelse 
(Dahlin, 2006). 

När specialläraren har kartlagt de elever som är i behov av att arbeta med TIL, fortsätter Dahlin 
(2006), träffar specialläraren föräldrarna. Föräldrarnas medverkan är enligt Dahlin ett viktigt 
moment i TIL-undervisningen. Deras uppgift är att läsa tillsammans med barnet 15 min varje 
dag och sedan skriva en positiv kommentar om vad som gick bra. 

TIL-undervisningen följer ett strukturerat program som genomförs varje dag i 8-12 
veckor.  Dahlin (2006) redogör för arbetsgången enligt följande: 

Läsa i boken 

Eleven får välja en bok från ett urval av böcker som specialläraren valt ut. Sedan läser 
specialläraren den valda boken. Uppläsningen av boken följs av ett samtal där specialläraren och 
eleven resonerar kring bilderna i boken. Den lästa boken tar eleven med sig hem och läser 
tillsammans med en förälder så många gånger som behövs för att eleven ska uppnå ett bra flyt i 
läsningen eller max 15 minuter. 

Skriva mening i boken 

Eleven får själv hitta på en mening som hon eller han får skriva i sin skrivbok. Därefter skriver 
läraren samma mening rättstavad i elevens bok. Sedan jämför man de båda meningarna och 
samtalar om skrivregler på en för eleven rimlig nivå. 

Arbeta med sönderklippt mening 

I detta moment, fortsätter Dahlin (2006), skriver specialläraren samma mening, fast nu med 
tusch på en i förväg tillklippt pappersremsa. Därefter klipper specialläraren sönder meningen. 
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Sedan används orden i den sönderklippta meningen för att analysera orden både fonologiskt och 
morfologiskt. 

Den söderklippta meningen tas med hem tillsammans med läseboken. Förutom att läsa boken 
har eleven i läxa att tillsammans med en förälder sätta ihop meningen. 

Skriva i ”Bra-boken” 

Bra-boken används av både föräldrar och speciallärare för att uppmuntra och uppmärksamma 
eleven på de framsteg som eleven gör. 

Enligt Dahlin (2006) lyckas nästan alla elever som har genomgått TIL-programmet med sin 
läsinlärning. De elever som inte lyckats har haft dyslexi eller annan diagnos. Dessa elever kan 
då utredas och fått en tidig diagnos. 

Tidigare forskning 
Enligt skolverkets kursplan för svenska i grundskolan har förmågan att kunna läsa och 
skriva en framträdande roll (Skolverket, 2008, 2000). Kursplanen i svenska betonar 
språkets grundläggande betydelse för såväl den personliga utvecklingen som förmågan 
att kunna tillgodogöra sig kunskaper.  

”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling”(Skolverket, 2008, 2000, s. 97). 

Kommunikation, samarbete och kultur är andra exempel på aktiviteter som kräver 
tillgång till en god språklig förmåga.  

Forskning om Reading Recovery 

Myrberg (2001) refererar till en studie av Wasik och Slavin som genomförde en 
sammanställning av pedagogiska program för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
Sammanställningen gjordes i USA och omfattade fem olika program. Gemensamt för dessa 
program var att de alla innehöll analys av bokstäver och ords visuella och auditiva form.  Alla 
program genomfördes i en en-till-en situation. De innehöll även undervisning i 
skriftspråkskonventioner, ordavkodning, muntlig språkfärdighet, förförståelse, ordförråd, 
satsanalys och läsförståelse. Ett av de program som ingick i utvärderingen var Reading 
Recovery enligt Myrberg. 

 

Enligt Myrbergs redogörelse bygger RR på tre antaganden om läsning: 

 

Läsning är en strategisk (d v s medvetet styrd) process som startar i läsarens föreställningar 
och mål. 

Läsning och skrivning är sammanflätade och  måste gå hand i hand med läsinlärningen. 

Barn lär sig läsa genom meningsfull text, inte genom träning av delförmågor med meningslöst 
innehåll” (Myrberg, 2001, s. 21). 
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Vid studien av effekten av Reading Recovery så visar det sig att läsförmågan hos de elever som 
genomgått programmet förbättrats väsentligt om man jämför med elever som inte har genomgått 
programmet . Om man däremot följer upp de elever som genomgått Reading Recovery 
programmet så visar det sig att i åk 3  har de positiva effekterna kraftigt avtagit om man jämför 
med elever som har fått reguljär specialundervisning.  Dessa resultat gäller de elever som 
lyckades med att uppnå målet ”i nivå med klassen” innan de genomfört 60 RR-lektioner. 

Med andra ord fungerar inte metoden för alla barn. I Wasiks och Slavins utvärdering var det 27 
% som misslyckades med det nämnda målet i den sista uppföljning som gjordes i åk 3. 

Reading Recovery och TIL bygger på undervisning i en-till-en situationer. Enligt Groth (2007), 
anser Vernersson att forskningen inom det specialpedagogiska området pekar på att 
självuppfattning utgör en viktig faktor för elevens kunskapsinhämtning. En segregerad miljö 
kan ha negativa konsekvenser på elevens kunskapsinhämtande i form av bristande kompetens 
och stimulans. I en miljö där eleven integreras och därigenom känner gemenskap och får 
stimulans, ökar elevens självförtroende och därmed ökar även elevens kunskapsinhämtande. 

En liknande tanke finns hos Nilholm (2006) som har analyserat olika dimensioner av 
inkluderingsbegreppet. Nilholm redogör för framväxten av ett kritiskt perspektiv inom den 
specialpedagogiska forskningen. Utifrån detta kritiska perspektiv vänder sig forskare mot den 
traditionella specialpedagogiken och menar att kategorisering och diagnostisering av elever 
uppfattas som stigmatiserande för dessa.    
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare säger sig arbeta med TIL och vilka 
konsekvenser de anser att TIL-undervisningen får för lässvaga elever. 

I studien kommer följande frågeställningar att behandlas: 

Vilka är de faktorer som gör TIL-undervisningen framgångsrik enligt speciallärarna? 

Vilka svårigheter anser speciallärarna vara förknippade med att arbeta med TIL? 

På vilket sätt anser speciallärarna att TIL-undervisningen skiljer sig  ifrån den  traditionella 
läsundervisningen, fördelar/nackdelar? 

 
 

 8



 

Metod 

Val av metod 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka speciallärares erfarenheter av att arbeta med 
TIL är det rimligt att använda sig av en metod som riktar in sig just på den intervjuades 
erfarenheter och upplevelser. Därför har jag valt att göra en kvalitativ studie som inspirerats av 
den forskningsmetodik som man kan finna i Grundad teori. Enligt Denscombe (2009) kan 
grundad teori beskrivas som en forskningsmetodik för att generera teorier. Grundad teori är en 
forskningsmetodik som understryker vikten av empiriskt fältarbete.  

Forskningen utgår inte från några i förväg bestämda hypoteser eller antaganden. Istället får 
hypoteser och antaganden tjäna som inledande aningar eller föreställningar om hur olika 
begrepp förhåller sig till varandra. Teorin uppstår och utvecklas i takt med att forskningen 
fortskrider (Bryman 2002) 

Den kvalitativa intervjun är enligt Svensson och Starring. red. (1996), en metod för att utröna, 
upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting . 

Att använda en halvstrukturerad intervju i detta sammanhang har flera fördelar. Intervjun som 
metod gör att man kommer åt speciallärarnas bild av sitt arbete (Svensson och Starring. red. 
1996 ) . Genom att använda sig av en halvstrukturerad intervju uppnås  en balans mellan den 
struktur som ett frågeschema ger och möjligheten att röra sig fritt mellan olika ämnen (Bell, 
2006). Den som intervjuar har även möjlighet att ställa icke planerade följdfrågor, vilket kan 
leda till fördjupning. En enkät eller strukturerad intervju erbjuder inte samma möjligheter 
(Ejlertsson, 2005). 

Den kvalitativa intervjun, menar Bryman (2006), skiljer sig från den kvantitativa intervjun 
genom att i högre grad rikta intresset mot den intervjuades ståndpunkter, medan den kvantitativa 
intervjun i högre grad återspeglar forskarens intressen. Vidare tillåter den kvalitativa intervjun 
en större rörlighet, där intervjun kan röra sig mellan olika ämnen och ge en djupare kunskap om 
den intervjuades erfarenheter. I den kvantitativa intervjun ses denna rörlighet som en störning. 

Metoddiskussion  
Enligt Bryman (2006) intresserar sig den kvalitativa forskningen för hur individer uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet.  Teorier skapas utifrån de praktiska forskningsresultaten och de 
sociala egenskaper ses som ett resultat av samspelet mellan olika individer. 

Trost (2005) menar att den kvantitativa forskningen handlar om att analysera relationer mellan 
variabler som t ex ålder, kön, utbildning. Denna typ av variabler kan användas för att förklara 
företeelser med resultat som utmynnar i statistiska genomsnitt eller sannolikheter. Om 
resonemanget förenklas så menar Trost att om den som gör studien arbetar med siffror så rör det 
sig om kvantitet. Den kvalitativa forskningen, fortsätter Trost, utmärker sig av att försöka hitta 
och förstå de mönster som kännetecknar en viss företeelse. 
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När Backman (2008) resonerar kring de båda begreppen menar han att om man använder sig av 
mätningar och kvantifiering med hjälp av matematik så kan metoden sägas vara kvantitativ. 

 Inom den kvantitativa forskningen, menar Backman, ses den omgivande verkligheten som 
mätbar och objektiv, medan den kvalitativa forskningen förhåller sig mer subjektiv till den 
omgivande verkligheten genom att studera hur människan uppfattar och tolkar den. 

Utifrån ovanstående ståndpunkter har forskare från den ena traditionen kritiserat den andra 
traditionens undersökningar och metoder och vise versa .  

Forskare från den kvalitativa forskningstraditionen menar att en naturvetenskaplig modell inte 
duger för att undersöka den sociala verkligheten (Bryman, 2006). Den kvantitativa forskningen 
riskerar här att bli ytlig och gå miste om kunskap som man hade få genom att studera mönster 
av upplevelser och erfarenheter (Trost, 2005). 

Utifrån ett kvantitativt forskningsperspektiv är de kvalitativa forskningsmetoderna  allt för 
subjektiva. Osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt, samt de nära och personliga 
relationer som etableras med undersökningspersonerna utgör ett problem. Svårigheten att 
generalisera de kvalitativa forskningsresultaten gör att det inte kan sägas vara representativa. 
Forskare från den kvantitativa forskartraditionen har även framfört kritik vad gäller bristande 
transparens Bryman (2006). 

Bjereld, m.fl. (2009) anser att motsättningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är 
föråldrad och till viss del bygger på feltolkningar. De menar att ingen forskning är renodlad 
kvalitativ eller kvantitativ.  

 På liknande sätt anser ovan nämnda författare att den kvantitativa forskningen riskerar att 
endast blir fiktiv om man inte gör kvalitativa val. Kvantitativ forskning som bygger på 
surveyundersökningar måste använda sig av kvalitativa ställningstaganden både då de tolkar 
intervjupersonernas svar och utformar frågor.  

Den kritik som kan framföras mot intervjun som metod är att det samspel som uppstår mellan 
forskaren och den intervjuade i en intervjusituation kan påverka resultatet.  Det finns även en 
risk att forskare låter sig påverkas av att den intervjuades ställning, en känd person, en fin titel 
och på så sätt bedömer annat än det man från början avsåg att bedöma. Dessutom bör man vara 
medveten om att många undviker att uttrycka åsikter som anses extrema eller politisk okorrekta 
(Hultén m.fl. 2007).  

Ett problem med denna studie är att den avser att undersöka speciallärares erfarenheter av att 
arbeta med TIL. De som arbetar med TIL har själva valt att göra det. Med fog kan jag misstänka 
att de redan från början är positivt inställda till TIL och att de har en tendens att framhäva de 
positiva sidorna med metoden. Rimligtvis väljer lärare inte att arbeta med en metod som de 
anser inte fungerar. Hultén m.fl. menar att partsintressen av detta slag ge utslag i resultaten på 
ett oönskat sätt. 

 För att motverka tendenser av detta slag är det viktigt att frågorna i intervjun är balanserade på 
ett sätt som gör att även de negativa sidorna av TIL kommer fram i ljuset. 

Redan i frågeställningarna i denna studie syns denna strävan efter en god balans genom att flera 
av frågeställningarna anknyter till sådant som kan uppfattas som problem med metoden . Denna 
strävan kan återfinnas även i intervjuschemats frågor. 
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Urval 
Undersökningarna som ligger till grund för denna studie är gjorda utifrån ett kvalitativt 
perspektiv. Studien bygger på 5 kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med speciallärare som 
arbetar arbetat med TIL. 

Urvalet av personer som ingår i undersökningen har skett genom ett så kallat snöbollsurval. 
Genom att använda denna urvalsprocedur menar Bryman (2002)  att forskaren i ett inledande 
skede får hjälp att komma i kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för 
undersökningen, därefter kan forskaren använda sig av dessa personers kontaktnät för att 
komma i kontakt med ännu fler personer som kan tänkas vara intressanta för undersökningen.  

Speciallärare som har erfarenheter av och arbetar med TIL-programmet är en ganska avgränsad 
grupp.   Genom att ett så kallat snöbollsurval har jag kommit i kontakt med ett nätverk som har 
de kunskaper och erfarenheter som är intressanta för undersökningen.  

Samtliga lärare som ingår i studien är utbildade speciallärare eller specialpedagoger, men 
gemensamt för alla är att de arbetar som speciallärare.  Att valet föll på speciallärarna beror på 
att det vanligtvis är speciallärarna som arbetar med TIL.   

Specialläraryrket är ett fält som kännetecknas av att en stor andel av speciallärarna är kvinnor. 
De speciallärare jag kom i kontakt med var alla kvinnor, således har jag endast intervjuat 
kvinnor.  

De speciallärare som ingår i studien kommer från olika skolor i två kommuner. Eftersom alla 
skolor inte arbetar med TIL så har valet fallit på de speciallärare som arbetar med TIL och som 
är villiga att bli intervjuade.  

Här följer en presentation av de respondenter som har deltagit i studien. Samtliga namn är 
fingerade. 

Lena 59 år, utbildad lågstadielärare och speciallärare.  

Karin 56 år, utbildad lärare och specialpedagog. 

Ulla 63 år, utbildad lågstadielärare och speciallärare. 

Åsa 62 år, utbildad lågstadielärare och speciallärare. 

Ylva 55, utbildad lågstadielärare, specialpedagog, och talpedagog.  

Genomförande 
Den inledande fasen av denna studie bestod i att hitta speciallärare som hade erfarenheter av, 
och arbetade med TIL-programmet. Via grundaren av TIL-programmet fick jag tillgång till ett 
kontaktnät bestående av speciallärare som genomgått en TIL-utbildning.  I ett inledande skede 
kontaktades åtta speciallärare, varav fem var intresserade av att delta i studien. Dessa fem blev 
de respondenter som ingår i denna studie. Av praktiska själ var det respondenterna som valde 
tid och plats.  

Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en pilotintervju med en speciallärare i mitt egna 
kontaktnät som arbetar med TIL. Efter pilotintervjun, fanns det anledning att göra vissa 
ändringar i frågematerialet. När dessa var gjorda påbörjades arbetet med intervjuerna. 
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Inför intervjuerna skickades ett missivbrev ut till samtliga respondenter, där de informerades om 
syftet med undersökningen samt de etiska regler som gäller vid forskningsintervjuer. Detta brev 
fick respondenterna även ta del av vid själva intervjutillfället.  

Samtliga intervjuer utom en dokumenterades med hjälp av en diktafon. En av respondenterna 
ville inte bli inspelad, under denna intervju dokumenterades respondentens svar genom 
skriftliga anteckningar. Intervjuernas längd varierade mellan 30-45minuter.  

Efter att intervjuerna var klara transkriberades varje intervju ordagrant. I transkriberingen 
återgavs inga pauser eller gester.  

När intervjumaterialet var sammanställt påbörjades genomläsning och analys av den insamlade 
informationen. Efter upprepade genomläsningar av materialet, uppstod det flera teman. Efter 
vidare genomläsning utvaldes de teman som var intressanta för undersökningen. Det är dessa 
teman som ligger till grund för denna studie. 

Reliabilitet och validitet 
Oberoende av vilken metod som används för att samla in data menar Bell (2006) att det är 
viktigt att man granskar den kritiskt för att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den 
insamlade informationen är. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet, är ett mått på kvaliteten på själva mätinstrumentet medan 
validiteten eller giltigheten beskriver om viss fråga mäter det den avser att mäta.  

Trost (2005) menar att den traditionella synen på reliabilitet innebär att man kontrollerar att en 
mätning är stabil inte påverkas av slumpinflytelser och Trost menar att en mätning ska ge 
samma resultat flera gånger. Eftersom kvalitativa studier inte är konstanta på samma sätt som 
kvantitativa studier, tvärtom är det just förändringarna mellan olika mätningar som man är 
intresserad av. Därför kan det verka lite förvirrande att tala om reliabilitet i samband med 
kvalitativa intervjuer. Dock påpekar Trost att det är en själklarhet att intervjuaren ska vara 
lyhörd och ge akt både på tonfall och ansiktsskiftningar som förekommer hos respondenterna. 

Samma traditionella syn som Trost beskriver ovan kan man även finna då man diskuterar 
validitet. Instrumentet, eller frågan som i det här fallet, ska mäta det den är avsedd att mäta.  I 
den kvalitativa intervjun är man intresserad att komma åt just vad en respondent menar med 
eller uppfattar ett ord eller företeelse.    

 Trots att Trost pekar på de svårigheter som kan vara förknippade med att tala om validitet och 
reliabilitet i samband med kvalitativa undersökningar, understryker han vikten av att intervjuer 
och annan datainsamlig sker på ett sätt att de blir trovärdiga, adekvata och relevanta. 

 12



 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har formulerats i fyra huvudkrav som ska 
genomsyra all forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa huvudkrav är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I planeringen av denna studie och senare i genomförandet har dessa krav uppfyllts på följande 
vis: 

Informationskravet har tillgodosetts genom att de som berörs av studien har informerats om 
studiens syfte. Samtliga deltagare har upplysts om att deras deltagande är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Genom att utesluta namn på personer, skolor och 
kommuner uppfyller studien även konfidentialitetskravet.  Nyttjandekravet har tillgodosetts 
genom att insamlade uppgifter endast har används till denna studie. Information om detta har 
lämnats i det missivbrev som skickades ut till samtliga deltagare innan intervjuerna påbörjades.  
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Resultat 

I det intervjumaterial som ligger till grund för denna studie kan man återfinna ett par tydliga 
teman. Dessa teman återkom på ett eller annat sätt i alla intervjuer och det är dessa teman som 
presenteras i resultatet. 

Ett tema handlar om en-till-en undervisningen och de kvalitéer som respondenterna menar att 
undervisningsformen ger. En-till-en undervisning är en undervisningssituation då läraren och 
eleven är själva och läraren ger eleven enskild undervisning. 

Ett annat tema handlar om tid och hur respondenterna upplever att TIL-undervisningen tar 
mycket resurser i form av tid och hur man ibland upplever att TIL-undervisningen konkurrerar 
om tiden med den övriga specialundervisningen. 

Det sista temat handlar om konsekvenser av TIL-undervisningen och hur undervisningen 
påverkar lässvaga elever.  

En-till-en undervisning 
Fyra av fem respondenter lyfte fram en- till- en undervisningen som en av de faktorer som ger 
metoden kvalitet.  De menar att en- till- en undervisningen erbjuder möjligheter som läraren inte 
får tillgång till på samma sätt som då undervisningen sker i helklass. 

 
Total uppmärksamhet och så får du ta en elev i taget. Och du checkar in på en gång vad 
det är du behöver jobba med. Du kan inte göra det på samma sätt, det finns inte ju inte 
samma möjligheter i en klass när det är flera. Visst, du försöker, men du hinner inte fånga 
upp på samma sätt (Lena)  
 
Vissa elever behöver man ha en till en…För ofta är det elever som inte klarar av 
klassrumssituationen, det är dom som kommer hit (Karin)  
 
 

Två faktorer ansågs här vara av speciell betydelse: Bekräftelse och individualisering. 

Bekräftelse  

Betydelsen av att kunna ge bekräftelse och arbeta med barnens självförtroende på daglig basis 
fanns som ett genomgående tema hos alla respondenter. En respondent ansåg att det var det 
viktigaste inslaget i metoden och betonade vikten av att hjälpen sätts in i ett tidigt skede, innan 
eleven känner att han eller hon har misslyckats. 

 
…Det tror jag är det viktigaste i den här metoden och metoder överhuvudtaget, att du 
måste visa för ungarna att det här grejar du! (Ylva) 
 
Uppbackning och uppmärksamhet gör att eleverna blir positiva (Ulla). 
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Dels så blir barnet uppmärksammat och sett, jag har märkt att bara det ger en positiv 
effekt. Eleverna är i centrum och de känner: Å, nu satsar dem på mig såhär. Och bara det 
ger en slags effekt av de blir duktigare. Ganska snabbt faktiskt, och de tycker att det är 
roligt själva att få vara här (Åsa). 
 

 
  
Arbetet med att ge eleverna självförtroende sker genom beröm och bekräftelse, men det handlar 
även om hjälpa eleverna att se vad de kan och tydliggöra elevernas framsteg. I TIL 
undervisningen finns det två moment där detta blir extra tydligt. Det ena momentet är Bra-
boken, där specialläraren och senare även föräldrarna, skriver upp vad som har gått bra. När 
man skrivit ner vad som gått bra läser man upp detta.  

 
Mamma och pappa skriver också i Bra-boken, det måste de göra. De måste läsa i bra-
boken och de måste skriva i Bra-boken. Läsa det högt är det första de gör, då får eleverna 
höra det en gång till, hur bra de är (Lena).  

 
 

Denna förstärkning, menar flera av respondenterna har en positiv inverkan både på elevernas 
läsning och deras självförtroende. 

Det andra momentet som tydliggör elevernas framsteg är när de varje gång räknar hur många 
ord eleven har lärt sig att läsa. Detta kan göras på olika sätt, allt ifrån att lägga ut orden på 
bordet och fotografera av dem, till att bokföra antalet ord på en lista och göra streck. 

  
…Nästa dag, då de ska läsa det för mig, då sitter jag och drar streck för varje ord,  sedan 
räknar vi tillsammans (Lena).  

 

Föräldrarnas enda uppgift är att ge beröm. Lyssna på läsläxan, läs i Bra-boken, lägg pusslet 
och ge beröm… Och barnet ska växa liksom. DET är styrkan (Ylva). 

 

Möjligheten att individualisera  

Alla respondenter följde det schema som finns i TIL och som författaren menar att man ska 
följa. Metoden i sig erbjuder individualisering inom ramen för de moment som gås igenom 
under ett lektionspass. Man använder sig av olika svårighetsgrader på böckerna man läser, man 
anpassar längden på meningarna man skriver o s v. En- till- en undervisningen möjliggör enligt 
respondenterna denna individualisering.  
 

Att hela tiden lägga sig på rätt nivå, så att de känner att de får lyckas. Att hela tiden ligga i den 
här Vygotski zonen … lagom stor utmaning där du är, och sedan så får du lyckas. Så att du får 
igång den här inlärningsspiralen. Det är det viktigaste. Helt klart (Ylva). 
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Det är ju väldigt olika med barnen som man har. Det är ju inte så att det flyter på likadant, de 
kommer inte lika långt på lika tid, de reagerar inte på samma saker, de har inte exakt samma 
svårigheter och så vidare. Det är ju den här otroliga möjligheten man har med TIL (Lena) 

 
I varierande grad fanns även inslag av modifiering av metoden, där man tillexempel arbetade 
mycket mer med fonologiska övningar än vad metoden anger . 

Speciallärarna uppfattar vad eleven har för svårigheter och anpassar metoden och momenten i 
metoden efter eleven behov.  

  

Fonologisk träning, det blir det ju lite grann, ganska mycket av när man skriver som de hittar 
på. För när de skriver ord för ord, då får dom ju…åtminstone gör jag så alltså, att de får säga 
ordet. Vad börjar det med för ljud? Vad hör du för ljud sedan?  Så när vi skriver blir det en 
slags fonologisk träning (Åsa). 

 

Jag pratar väldigt mycket om meningarna: Det är stor bokstav, det ska nog vara först, punk 
där, det ska nog vara sist. Korta ord, långa ord,  hur många ljud finns det där…Alltså, det är 
helt beroende av vad jag får för gensvar och vad jag tycker att de behöver ha (Lena). 

 

På frågan om huruvida barnen kände sig utpekade då de fick lämna klassrummet för att delta i 
TIL-undervisningen upplevde respondenterna att barnen var positiva till undervisningen, även 
om det betydde att de fick gå ifrån klassen. En av respondenterna menade att det inte var något 
problem för barnen i de lägre åldrarna att lämna den ordinarie undervisningen, men att det blev 
känsligare ju äldre barnen blev. 

 

…Jag kan tänka mig att om jag skulle göra samma sak år 4, 5, eller 6, då blir det genast lite 
känsligare, för det är en känsligare ålder, där barnen lättare känner sig utpekade. Men i den 
ålder jag arbetar med i år 1, 2, och 3 tycker jag inte att det är något problem. Dom är positiva 
till det (Åsa). 

 

…Jag ser på dem när de går med den där mappen med de här klistermärkena på, och 
klasskompisar vill  kolla på det, att de har blivit fler vilka märken de fått osv. Dom är rätt 
stolta över det där (Lena).   
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Tid 
Enligt flera respondenter är kvantitet och kontinuitet, det som står för intensiteten i Tidig 
Intensiv Läsning, ett viktigt inslag i TIL-undervisningen. Tack vare den dagliga kontakten med 
eleven så kan läraren försäkra sig om att eleven läser varje dag, både i hemmet och i skolan. 
Vidare kunde läraren se till att eleven har tillgång till böcker i lagom nivå. I den dagliga 
kontakten kan läraren även följa upp läsningen och träna specifikt på det eleven behöver arbeta 
med. Att arbeta på detta sätt skapar enligt respondenterna en struktur som ger trygghet åt 
eleverna och hjälper dem att komma vidare i sin läsning.  

 
Gör man det här med TIL så får man ju mer koll på att de verkligen läser varje dag (Karin). 
 
Sedan tror jag på det här med små böcker, att du får läsa en rolig bok, det är ju ofta lite knorr på böckerna 

och att känna att du fått beta av några stycken (Ylva). 
 
Att jobba med läs och skrivsvårigheter och träffa något barn en gång i veckan, det tror jag inte på.  Jag 

tror på kontinuitet. Och jag tror att man måste jobba stenhårt strukturerat som man gör i TIL (Lena).  
 

 
De resurser i form av tid per elev och hur många elever som samtidigt genomgick TIL 
programmet varierade lite från skola till skola.   

TIL programmet ska enligt instruktionerna ta 12 veckor. För en del elever räcker 8 veckor, 
några elever behöver gå igenom programmet två gånger med någon termins mellanrum. 

…Monica Dahlgren1 har ju skrivit ca 12 veckor. Man kan också nöja sig med 6, 8, eller 10. 
Det beror ju på hur snabbt det går framåt, hur barnet svarar på det här (Karin). 

Vissa av dem då, de allra flesta , kommer ju igång under våren i åk1. Och det finns barn som 
kommit igång under våren i åk 1, och sedan behöver en puff till…Så vissa barn behöver 2 
intensiva träningsperioder. (Ylva). 

 

Den tid som spenderades på varje elev varierade mellan olika respondenter. En del menade att 
de arbetade igenom programmet på 20 minuter, medan någon annan menade att 30 minuter var i 
minsta laget.  

 

...De tycker att det är väldigt skönt när de kommer upp till mig och de vet precis vad de ska 
göra och de är här 20 minuter (Karin). 

Att göra det på 20 minuter, det går inte. Det har jag aldrig lyckats med och knappt en och 
knappt en halvtimme (Lena). 

 

  
                                                      
1 Monica Dahlgren har utvecklat och är författaren till lästräningsprogrammet TIL. 
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Att arbetet med TIL tar mycket resurser i anspråk var samtliga respondenter eniga om.  

Vissa respondenter upplevde att de kunde vara svårt att få tid över till elever som behövde annat 
stöd än TIL. 

 

…Ja, det tar ju mycket av min tid. När jag lyssnar på Monica Dahlgren så säger ju hon: Jag 
jobbar bara med tvåor på min skola….Jag har elever från ettan till trean, så det tar ju väldigt 
mycket av min tid (Karin).En nackdel är att det tar mycket tid, sedan är det en organisations 
fråga. Det kanske finns rektorer som inte vill släppa ifrån timmar till TIL (Ulla) 

 

Antalet barn som respondenterna ansåg behövde hjälp och de timmar man hade till sitt 
förfogande gjorde det svårt att få det att gå ihop rent schematekniskt.  

 

Dels måste man ha med sig sin skolledning och man måste ha med sig skolan över huvudtaget, 
som måste förstå att klasslärarna måste stå tillbaka med sina önskemål för andra elever (Lena). 

Ja, organisatoriskt som vi såg när vi gjorde utvärderingen , det var ju dels att hitta lokaler, att 
hitta den där lugna stunden. Alltså att få ihop det rent schematekniskt är jobbigt på många 
ställen (Ylva). 

 

På vissa skolor i en respondents kommun upptäckte man att man inte hade resurser att låta alla 
elever gå igenom TIL-programmet. 

 

Det var ju vissa skolor som upptäckte –Oj, vi har ju inte resurser till alla de här eleverna, så 
man satte inte in resurser til alla, man kunde inte. Man koncentrerade sig på vissa som fick 
TIL (Ylva).  
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Konsekvenser av TIL-undervisningen 
Samtliga respondenter som deltog i undersökningen menade att de kunde se att TIL-
undervisningen hade en tydlig positiv inverkan både på elevernas läsutveckling och deras attityd 
till läsningen. 

 
Medan vi höll på med TIL så 1: Fick de upp ett läsintresse. Och de fick upptäcka att de kunde 
gå vidare. (Lena 

  

De allra flesta kommer ju igång, dem får vi fart på med TILen. Det finns ju vissa barn som fått 
en period under våren i åk 1, och sen när de kommer tillbaka på hösten behöver de en puff till. 
Så vissa barn behöver två intensiva läsperioder, sedan brukar de vara igång (Ylva) 

 

…Sedan märker ju jag hur läsningen har gått och märker jag att det börjar flyta på riktigt bra, 
så har vi nu i två fall, då har de övergått till att läsa det dom läser i klassen, för dom klarar ju 
av det faktiskt (Karin).  

 

 TIL undervisningen hade enlig samtliga respondenter, vilket redan har berörts tidigare i denna 
studie, även en positiv inverkan på elevernas självkänsla. 

Bland de respondenterna som deltog i undersökningen finns det en samstämmig uppfattning om 
att metoden inte fungerar för alla barn som har svårigheter med läsningen. Flera av 
respondenterna menade att TIL-undervisningen kunde hjälpa de flesta barn att förbättra sin 
läsförmåga, men att en del barn behövde annan hjälp. 

 I de fall där TIL-undervisningen inte räckte till menade respondenterna att det handlade om 
elever som hade bekräftad eller misstänkt dyslexi eller att det var andra diagnoser som gjorde 
sig gällande. 

 
Det blir märkbart bättre på de barnen jag har haft som har dyslexi, men där känner jag att man 
kommer till en punkt då … jag känner att jag inte kan släppa dem för att de inte har kommit 
tillräckligt långt i alla fall. De andra känner jag: Dom här kan jag släppa, de vandrar vidare på 
egen hand…Det visar sig att det inte passar alla elever. Jag hade en elev som hade ADHD-
diagnos och som var väldigt omotiverad för att det var så mycket annat, eller om det finns 
andra skäl och hur jobbar man då, hur kan man gå runt det.? (Lena). 

 

Så jag tycker att det blir bra resultat för det mesta, utom då det handlar om barn som har stora, 
alltså större typer av svårigheter. Som t ex att de är dyslektiker. Då hjälper det inte med TIL, 
det kan förbättra men inte ta bort, svårigheterna finns där i alla fall. Men de har i alla fall 
förbättrat avkodningsförmågan. (Åsa)    
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Ett par av respondenterna menade att en positiv konsekvens av TIL-undervisningen är att 
fördelar genom att den sätter ljuset på de elever som kanske har specifika läs- och 
skrivsvårigheter och att man på så sätt kan utreda dessa elevers svårigheter på ett tidigt stadie.  

Men som jag sa, det finns vissa barn som har så stora svårigheter att så att de ändå inte når 
uppnår något flyt…Då blir det ofta ansökan till logopedutredning för att se om de är 
dyslektiker (Åsa). 

 

…Sen kunde jag se, när vi hade arbetat med TIL länge så kände jag att nu handlar det om att 
gå vidare och få det här bekräftat med en utredning (Lena) 

  

 

En annan konsekvens av TIL-undervisningen som en av respondenterna lyfte fram var de 
effekter som TIL-undervisningen gav i ett längre tidsperspektiv. Genom att man på ett tidigt 
stadie kan hjälpa de elever som inte har några egentliga läs och skrivsvårigheter, utan som i ett 
inledande skede behöver extra stöd för att komma igång med sin läsning, frigör man resurser så 
att man i slutänden lägga ner mer tid på att hjälpa de elever som har större behov av 
specialundervisning. 

 
…Då har man rensat bort de som egentligen inte behöver specialundervisning. 
Förhoppningsvis har man kvar de som behöver specialundervisning i stället för att vi sitter och 
lästränar i åk 2, 3, och 4. De som inte hade knäckt koden har vi fått fart på (Ylva). 
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Sammanfattning av resultat 

De respondenter som deltog i studien anser att undervisningen i en-till-en situation är en viktig 
förutsättning för att metoden ska fungera. Respondenterna anser att en-till-en undervisningen 
ger kvaliteter som man annars gått miste om eller åtminstone hade gjort TIL-undervisningen 
mindre effektiv. Möjligheten att på en daglig basis arbeta med att förstärka elevernas 
själförtroende genom bekräftelse och beröm, men också genom att tydliggöra elevernas 
framsteg, anses som särskilt viktigt för att eleven ska lyckas.  

 

Även individualisering, kvantiteten och kontinuiteten lyftes fram av respondenterna som en 
avgörande faktor för att metoden skulle ge önskat resultat.  

 

Samtliga respondenter var överens om att TIL tar mycket resurser i anspråk. Flera av 
respondenterna gav uttryck för en TIL undervisningen ibland kommer i konflikt med den övriga 
specialundervisningen. Här är tiden en avgörande faktor och respondenterna menar att det är 
viktigt att ha stöd ifrån ledningen såväl som resten av skolan. 

 

Bland de respondenter som deltog i studien finns det en samstämmig uppfattning om att 
metoden hjälper de flesta av eleverna att komma igång med läsningen, men inte alla. I de fall 
där TIL undervisningen inte räckte till handlade det om misstänkt eller bekräftat dyslexi eller 
andra diagnoser. Respondenterna anser att en styrka med TIL är att den, förutom att hjälpa barn 
i sin läsutveckling, sätter ljuset på och hjälper till att uppmärksamma de barn som är i behov av 
andra insatser än just TIL.   
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Diskussion 

Faktorerna som enligt speciallärarna gör 
metoden framgångsrik 
Ett av syftena med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer det är som gör att 
speciallärarna anser att TIL-undervisningen är framgångsrik. Enligt den undersökning som 
ligger till grund för denna studie var det ett par faktorer som speciallärarna lyfte fram som 
särskilt viktiga. 

Det faktum att undervisningen sker i en en-till-en situation anses vara en viktig förutsättning för 
att metoden ska ge önskat resultat. Genom detta menar respondenterna att man får möjligheter 
att individualisera undervisningen på ett sätt som inte erbjuds i undervisningen i helklass.  

Här får respondenterna medhåll av Lundblad (2010), som framhåller att forskning har visat att 
en-till-en undervisningen är en effektiv undervisningsform, speciellt för barn som har 
inlärningssvårigheter. En-till-en undervisningen skapar förutsättningar för att få nödvändig och 
effektiv tid för en given inlärningsuppgift som t.ex. lästräning. Undervisningsformen underlättar 
för läraren att fånga elevens uppmärksamhet och identifiera de ögonblick då eleven är redo att ta 
in nya kunskaper. Lärare får möjlighet att ge omedelbar återkoppling och eller korrigering.       

 

Myrberg (2003) menar att en-till-en undervisning i sig inte är en garant för att barnen ska lyckas 
i sin läsutveckling. Det är avgörande vad man fyller undervisningen med . Myrberg menar att 
det är viktigt att lästräningen innehåller fonologisk träning och hänvisar till en studie av Wasik 
och Slavin. Wasik och Slavin har jämfört reading recovery program som innehåller fonologisk 
träning med reading recovery program som inte innehåller fonologisk träning. I denna 
jämförelse kunde Wasik och Slavin visa att de program som innehöll fonologisk träning gav ett 
avgjort bättre resultat än de program som inte innehöll någon fonologisk träning. Även 
Häggström och Lundblad (1997), stödjer detta resonemang och menar att den fonologiska 
träningen är avgörande för elevernas läs och skrivutveckling. 

Det finns även ett annat perspektiv på en- till-en undervisningen. I denna diskussion finns det 
forskning som ställer sig kritisk till att man bedriver undervisning i en segregerad miljö. 

 Enligt Groth (2007) visar Vernerssons forskning att elever som undervisas i en segregerad 
miljö går miste om de fördelar man vinner av att undervisas i grupp. En miljö där eleven 
integreras i en grupp och får känna gemenskap och stimulans, stärker elevens självförtroende.  
Inom den specialpedagogiska forskningen ses självförtroende som en viktig faktor för elevens 
kunskapsinhämtning.  

Nilholm (2007) belyser samma problematik och pekar på framväxten av ett kritiskt perspektiv 
inom den specialpedagogiska forskningen. Detta perspektiv vänder sig mot den traditionella 
specialpedagogiken och hävdar att kategorisering och diagnostisering kan uppfattas som 
stigmatiserande av dessa elever.  
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Respondenterna som deltagit i studien upplever inte att en-till-en undervisningen skulle inverka 
negativt på elevernas kunskapsinhämtning, på det sätt som Nilholm och Groth beskriver. En av 
respondenterna förklara detta med att TIL-undervisningen i första hand vänder sig till de yngre 
eleverna och menar att den problematiken som Groth och Nilholm beskriver visar sig då 
eleverna blivit äldre.  

Detta resonemang understryker en av de tankar som finns i TIL-programmet, nämligen att det är 
viktigt att man på ett tidigt stadie börjar att arbeta med elevernas lässvårigheter.  

 

Undersökningen som ligger till grund för denna studie har visat flera exempel på hur 
speciallärarna i olika grad modifierar TIL – programmet och stoppar in fonologisk träning även 
om detta inte anges i programmet. Därmed är resultatet av undervisningen, vilket Wasiks och 
Slavins forskning visar, till viss del beroende på hur mycket fonologisk träning specialläraren 
stoppar in i TIL-undervisningen.  

Möjligheten att arbeta med elevernas självförtroende i samband med lästräningen är en viktig 
faktor menar respondenterna.  TIL-programmet innehåller moment där barnens framsteg lyfts 
fram och tydliggörs. Tack vare en-till-en undervisningen anser respondenterna att elever kan få 
direkt återkoppling med beröm och uppmärksamhet, och man kan hjälpa eleverna att se sina 
egna framsteg.  

 Lundberg (2010) stöder detta resonemang och understryker vikten av att barnen på ett tidigt 
stadium får känna att de är på väg att lyckas, på väg att klara av något de inte behärskade 
tidigare.  Även Taube (2007) och Myrberg (2003) stöder detta resonemang och menar att 
misslyckanden i tidiga läsningen kan få stora konsekvenser för elevens fortsatta läsinlärning. I 
vad de beskriver som Mateuseffekten kan eleverna hamna i en situation där svårigheterna med 
läsningen blir oöverkomliga för eleven. Frånvaron av positiva upplevelser gör att eleven 
undviker läsning, vilket leder till större svårigheter.  

Metodens begränsningar 
 
När respondenterna resonerar kring metodens begränsningar så anser samtliga respondenter att 
TIL-undervisningen gör att de flesta eleverna kommer igång med sin läsning, men inte alla. I de 
fall där eleverna hade dyslexi, misstänkt eller diagnostiserad, räckte inte TIL-undervisningen 
till. Även om TIL-undervisningen förbättrade dessa elevers läsning så behövde de elever även 
annat stöd än det som TIL-undervisningen har att erbjuda. Därmed fungerar TIL-undervisningen 
även som en indikator som sätter ljuset på de elever som har behov av mer omfattande åtgärder.  
Detta stämmer ganska väl överens med den forskning som är gjord.  

Enligt Myrberg (2001) visade Wasiks och Slavins studie av olika reading recovery program att 
27 procent av de elever som genomgått ett reading recovery program inte nådde upp till målet ”i 
nivå med klasskamraterna”. 

Trots att TIL-programmet inte räcker till för alla elever anser respondenterna i denna studie är 
att metoden är ett värdefullt verktyg av flera att ta till när elever har svårigheter att komma 
igång med sin läsning. Man är inte ute efter en metod som ska ”frälsa alla”. Snarare har man 
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tagit fasta på det faktum att alla elever är olika och har behov av olika insatser, vilket 
framkommer vid flera tillfällen i denna undersökning.    

En annan begränsning med TIL-undervisningen är att den är resurskrävande. Tiden det tog att 
genomföra ett lektionspass varierade mellan respondenterna. En del av respondenterna 
genomförde ett pass på 20 minuter, medan andra tyckte att 30 minuter var knappt om tid. 
Respondenterna kunde i vissa fall känna att TIL-undervisningen och den övriga 
specialundervisningen konkurrerade om speciallärarens tid. Respondenterna upplevde de fick 
svårt att få tiden att räcka till.  

Trots att metoden är resurskrävande visar forskningen att det i längden lönar sig att arbeta på 
detta sätt . Enligt Myrberg(2001) visar Wasik och Slavin undersökning att trots de resurser som 
metoden kräver är den 4 gånger mer effektiv än att bedriva läsundervisning i halvklass.  

En av respondenterna menar att TIL-undervisningen i ett längre perspektiv skulle frigöra 
resurser genom att man längre fram får färre elever som behöver lästräning och på så sätt kan 
ägna sig åt de elever som är i behov av annan specialundervisning. 

Skillnaden mellan TIL och läsundervisning som 
bedriv i klassrummet 
Det som respondenterna anser vara den stora skillnaden mellan TIL-undervisningen och den 
läsundervisning som sker i klassrummet är att undervisningen sker i en en-till-en situation. 
Därmed får specialläraren möjlighet på ett helt andra möjligheter att individualisera 
undervisningen. Tack vare Kontinuiteten och TIL -undervisningens struktur, där speciallärarna 
kan ge eleven full uppmärksamhet och har möjlighet att direkt korrigera och berömma. Dessa 
möjligheter finns naturligt vis även i klassrummet, men inte alls med samma intensitet som då 
man arbetar med TIL. 
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Sammanfattning och fortsatt 
forskning 

Denna studie har i stora delar handlat om speciallärares erfarenhet utav att arbeta med TIL-
programmet. I de teman som blev synliga under arbetets gång och som har behandlats i studien, 
har det visat sig att speciallärarna tycker att metoden hjälper de flesta barnen att komma vidare i 
sin läsutveckling. Metoden fungerar bra för de barn som inte har specifika läs- och 
skrivsvårigheter eller andra diagnoser.  

I studien lyfter speciallärarna fram en-till-en undervisningen som en viktig förutsättning som 
gör att metoden fungerar. Möjligheten att genom direkt återkoppling tydliggöra elevens 
framsteg och även kunna arbeta med det som varje enskild elev specifika svårigheter ansågs 
vara speciellt värdefullt. 

Studien har också visat hur speciallärarna, genom att tillföra metoden sina egna kunskaper och 
erfarenheter, anpassar metoden så att den svarar upp mot elevens behov. I många fall betyder 
det att speciallärarna arbetar extra med fonologisk träning, något som enligt forskningen anses 
viktigt och som inte finns i någon större utsträckning i de moment som ingår i metoden. 

Vidare ansåg speciallärarna att TIL-undervisningen var resurskrävande. Bristen på tid var en 
faktor som gjorde att TIL-undervisningen i vissa fall ställdes mot den övriga 
specialundervisningen.  

För den vidare forskning skulle det vara intressant att fördjupa undersökningen genom att även 
undersöka elevernas erfarenheter av TIL-undervisningen. I detta sammanhang skulle det vara 
intressant att sätta in elevernas erfarenheter i ett inklusion-exklusions perspektiv, då det i 
undersökningen framkommer att det råder delade åsikter om hur eleverna upplevelse av att 
undervisas i en situation där de lyfts ur den ordinarie undervisningsgruppen.  

Vidare skulle det vara intressant för den fortsatta forskningen att undersöka vilken undervisning 
och vilka metoder speciallärarna använder sig av för att hjälpa de elever som behövde annan 
hjälp än den som TIL-undervisningen kunde erbjuda. Hur hjälper man dessa elever att komma 
vidare i sin läsutveckling? 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuschema 

 

Bakgrund: Ålder, utbildning, antal år som speciallärare. 

Hur länge har du arbetat med TIL? 

Varför har du valt att arbeta med TIL?    

Har du arbetat med andra lästräningsprogram?       ” 

Hur gamla är de elever som genomgår TIL    

Vilka elever är det som får genomgå, programmet och hur sker urvalet? 

Hur brukar du lägga upp en TIL-lektion?      

Vilka är fördelarna med TIL i förhållande till läsundervisningen som sker i klassrummet? 

Vilka är nackdelarna med TIL om du jämför med läsundervisningen som sker i klassrummet? 

Hur anser du att TIL-undervisningen påverkar elevernas läsförmåga? 

Gör ni någon uppföljning på eleverna? 
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Bilaga 2 
 

Sundbyberg 2010-03-21 

Hej! 

Mitt namn är Ola Friberg. Jag går en förberedande kurs i specialpedagogik. I utbildningen ingår 
att göra en c-uppsats och det är den jag håller på med nu. 

Uppsatsen jag skriver undersöker speciallärares erfarenheter av att arbeta med Tidig Intensiv 
Lästräning (TIL), och vika konsekvenser de anser att undervisningen får för lässvaga elever. I 
studien kommer jag att intervjua 5-6 st. speciallärare. 

 Eftersom jag har förstått att du har erfarenhet av att arbeta med TIL på skulle det vara intressant 
för mig att få intervjua dig om ditt arbete med TIL.  Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 
Tiden och platsen för intervjun får du bestämma själv, jag anpassar mig efter dig. 

Jag vill informera dig om att jag kommer att följa de etiska regler för forskningsarbete som 
Vetenskapsrådet har upprättat. 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och kommer bara att användas till 
denna undersökning. Alla namn på personer och skolor kommer att avidentifieras på ett sådant 
sätt att man inte kommer att kunna gissa sig till vilka skolor eller personer som förekommer i 
intervjun. Vidare är deltagandet helt frivilligt och du kan när som helst välja att inte delta i 
undersökningen.  

Vänliga hälsningar  

 

Ola Friberg 
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