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1. Inledning 

 
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära elever läsa och skriva (Høien & Lundberg, 2013). 

De elever som finner det svårt att lära sig läsa och skriva riskerar att utveckla en negativ 

självkänsla om de inte kommer till rätta med sina läs- och skrivsvårigheter (Taube, 2009). 

Skolans uppgift är därför att hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter på två sätt, dels 

hjälpa dem åtgärda sina problem och dels stärka deras självkänsla. Jag har arbetat som lärare i 

svenska och engelska på gymnasiet i många år och har alltid haft ett starkt intresse för att 

hjälpa elever förbättra sin läs- och skrivförmåga samt utveckla en starkare tilltro till sin egen 

förmåga. När jag inledde mina studier till speciallärare var min förhoppning att få lära mig 

mer om hur jag kan hjälpa de elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, 

att utveckla sin läs- och skrivförmåga på bästa sätt. Det stöd som visat sig vara mest effektivt i 

detta avseende är en-till-en-undervisning där eleven får träna det som är svårt (Høien & 

Lundberg, 2013). Om en elev har specifika läs- och skrivsvårigheter är det den fonologiska 

förmågan som man i första hand måste hjälpa eleven utveckla så att fonem-grafem 

korrelationen blir säker och tillslut automatiserad. En-till-en-undervisning är en åtgärd som 

kräver tid och resurser från skolan men det är samtidigt det arbetssätt som visats sig ge störst 

effekt (Høien & Lundberg, 2013). Under mitt andra år på speciallärarutbildningen kom jag i 

kontakt med ”Wittingmetoden”. Det är en metod som lämpar sig för elever i alla åldrar med 

läs- och skrivsvårigheter (Witting, 2009). Enligt Witting bottnar alla läs- och skrivsvårigheter 

i en osäker symbolfunktion, dvs. den fonologiska förmågan att koppla bokstavssymbolerna till 

rätt språkljud är osäker. Denna symbolfunktion måste eleverna ges tillfällen att öva på och 

utveckla och när den är befäst måste förmågan överinläras så att den blir automatiserad 

(Witting, 2009). Enligt henne kan alla elever lära sig läsa och skriva, det som krävs är att de 

får rätt stöd. Redan under slutet av mitt andra år på speciallärarutbildningen visste jag att jag 

ville fördjupa mig i Wittingmetoden och lära mig mer om hur man arbetar med elever som har 

specifika läs- och skrivsvårigheter med hjälp av metoden. Under höstterminen 2013 ändrade 

jag mig något, då jag läst mycket om Wittingmetoden, och önskade även fördjupa mig i hur 

denna metod påverkar elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det var så tanken om mitt 

examensarbete växte fram. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare upplever att arbetar med en metod 

som riktar sig till elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställningarna är:  

 Hur upplever lärarna att det är att arbeta med Wittingmetodens ominlärning? 

 Hur upplever lärarna att elevernas syn på sig själva som läsare och skrivare påverkas 

av att arbeta med Wittingmetoden?  

 Hur upplever lärarna att eleverna påverkats av att arbeta med metoden? 

 

 

3. Teoretiska perspektiv 

 

3.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

Tanken att skolan har elever med särskilda svårigheter har förändrats under de senare åren till 

att vissa elever är i behov av särskilt stöd (Runström Nilsson, 2011). Det finns flera sätt att se 

på var problemet ligger när en elev befinner sig i behov av särskilt stöd (Runström Nilsson, 

2011). Enligt henne är ett av perspektiven att se problemet som knutet till eleven och ett annat 

perspektiv är att se elevens svårigheter i relation till omgivningen. Elevens svårigheter kanske 

endast visar sig då eleven befinner sig i skolmiljön eller i en viss undervisningsgrupp etc. Ofta 

är de åtgärder som föreslås inom skolan riktade mot individnivå, trots att grupp- och 

organisationsnivå ska vara lika viktiga (Runström Nilsson, 2011). Enligt Runström Nilsson 

kan detta bero på att skolan finner det svårt att ändra på lärares arbete och skolans 

organisation. De åtgärder som föreslås när en elev är i behov av särskilt stöd reflekterar därför 

skolans kultur och traditioner samt specialpedagogiskt synsätt (Runström Nilsson, 2011). 

Skolans uppgift är att möta alla elevers unika behov för att bidra till en positiv utveckling av 

deras förmågor, vilket även innebär att de utredningar och åtgärder som sätts in ska rikta sig 

till individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. När barn lär sig läsa och skriva gör de det 

med olika förutsättningar (Liberg, 2007). Att lära sig använda sin fonologiska förmåga via 

ljudning för att sedan kunna läsa och skriva är en process som kan ta mycket olika lång tid, 

vissa barn lär sig det snabbt och självständigt medan andra barn behöver mycket tid och 

träning för att göra framsteg (Liberg, 2007). Eftersom eleven inte utvecklar sin fonologiska 

förmåga på egen hand krävs det att skolan gör en insats för att hjälpa eleven utveckla denna 
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förmåga (Liberg, 2007).  Det innebär i sin tur att de arbetsmetoder och arbetssätt som används 

måste anpassas efter elevens unika behov, vilket i sin tur kan innebära vissa organisatoriska 

ändringar (Høien & Lundberg, 2013). De elever som av olika skäl hamnar i svårigheter när 

det gäller att lära sig läsa och skriva uppmärksammas inte alltid, vilket kan leda till att deras 

läs- och skrivförmåga inte utvecklas på rätt sätt. Det är med tanke på dessa elever som Witting 

utarbetade den arbetsmetod som går under namnet ”ominlärning” (se vidare sid. 19 f.). Syftet 

med min studie är att undersöka hur lärarna upplever arbetsmetoden ominlärning samt hur 

eleverna påverkas av den, och på så vis framkommer även vilka specialpedagogiska 

perspektiv den arbetsmetoden arbetar utifrån. 

 

3.2 Strukturellt perspektiv 

Synen på elever i skolan har historiskt sett varit att elevers olikheter inte nödvändigtvis 

behöver påverka hur undervisningen utformas (Runström Nilsson, 2011). Därför har det alltid 

funnits elever som inte passat in i skolans upplägg. Idag poängterar man att det är av stor 

betydelse för elevers läs- och skrivutveckling att skolan skapar goda arbets- och lärmiljöer för 

alla elever (Frykholm, 2007), och att lärarna bör utgå från varje elevs individuella 

förutsättningar och behov för lärande. I enlighet med de nationella styrdokumenten (skollag 

och läroplaner) måste skolan se till att undervisningen utformas så att ingen hindras från att ta 

del av den, vilket även innebär att skolan måste se till att rätt stöd sätts in då det behövs 

(Fischbein, 2009). Det strukturella perspektivet på skolan påverkar hur stödet utformas 

(Hammarberg, 1998). Alla lärare, i alla ämnen och på alla nivåer genom skoltiden har ett 

ansvar för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och deras intresse för läsning och 

skrivning (Frykholm, 2007).  Enligt honom har i genomsnitt 20 % av eleverna i en årskull läs- 

och skrivsvårigheter, och ca 3-5% av dessa har specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är 

skolans uppgift att upptäcka dessa elever och sätta in rätt pedagogiska åtgärder för att hjälpa 

dem vidare (Frykholm, 2007). Den pedagogiska insats som enligt senare års forskning visat 

sig vara mest gynnsam för eleverna är en-till-en-undervisning, vilket är både tidskrävande och 

resurskrävande för skolorna (Frykholm, 2007; Høien och Lundberg, 2013). För att en persons 

språkförmågor ska utvecklas måste de användas, och det är av vikt att eleverna får känna att 

de gör framsteg, vilket i sin tur positivt påverkar elevernas självförtroende (Frykholm, 2007).  

De som däremot upplever det som svårt att lära sig läsa och skriva riskerar att hamna i en 

nedåtgående spiral där de undviker att läsa och skriva. Därmed minskar träningen och de får 

inte möta ord och begrepp i samma utsträckning som de som läser och skriver mycket 

(Myrberg, 2007). Det är därför mycket viktigt att skolan uppmärksammar elevernas 
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svårigheter och hjälper dem komma till rätta med dem (Myrberg, 2007). Om eleverna inte får 

hjälp att övervinna sina svårigheter kommer gapet i deras läs- och skrivförmåga att öka ju 

äldre de blir, vilket drabbar dem i alla ämnen, då läsning och skrivning är centrala i de flesta 

ämnena (Myrberg, 2007). Han hänvisar bland annat till Skolverkets nationella utvärderingar 

under 1992-1995, som visade att ca 17% av alla elever som gick i årskurs två hade 

misslyckats med sin läs- och skrivinlärning. Med andra ord är det av vikt att skolan 

uppmärksammar dessa elever och ger dem rätt stöd, för om det inte sker är risken stor att 

deras läs- och skrivsvårigheter ökar med tiden. I min studie undersöker jag hur lärare upplever 

att elever med specifika läs- och skrivsvårigheter påverkas av ominlärningen och på så vis 

framkommer om detta arbetssätt är anpassat efter elevernas behov och vilka effekter detta 

stöd har på elevernas läs- och skrivsvårigheter liksom på deras självkänsla. 

 

4. Tidigare forskning 

 

4.1. Läs- och skrivutveckling 

Det första steget i att lära sig läsa är att eleven lär sig förstå den alfabetiska principen, vilket 

även kallas för ”att knäcka den alfabetiska koden” (Liberg, 2007). Detta innebär att eleven 

förstår att de alfabetiska symbolerna representerar olika språkljud. Det tar olika lång tid för 

barn att "knäcka koden", alltså att lära sig att avkoda (Liberg, 2007). Oavsett hur lång tid det 

tar för dem att lära sig detta, lär sig eleverna avkoda säkrast med ljudmetoden (Cain, 2010; 

Høien & Lundberg, 2013; Liberg, 2007). Ljudmetoden innebär att man läser och skriver 

genom att koppla ihop bokstavsdelarna, grafemen, och språkljuden, som även kallas fonem 

(Liberg, 2007). Detta första steg är av vikt för att eleverna sedan ska bygga upp sin 

ortografiska kunskap (dvs. stavningen) för helhetslösningar och helhetsskrivande (Liberg, 

2007). Att lära sig avkoda är en process som innehåller flera olika delar, eleven ska lära sig 

dela in språket i mindre delar, fonem, och kunna koppla dem till rätt grafem i läsning och 

skrivning. Det innebär att eleven måste lära sig vilka bokstäver som finns, hur de ser ut och 

även hur de låter (Liberg, 2007). Det krävs mycket övning efter att eleven lärt sig avkoda med 

ljudmetoden för att de ska utveckla ett läsflyt och samtidigt ha en god läsförståelse (Lundberg 

& Herrlin, 2005). Läsflyt innebär att läsaren vet när man ska pausa i läsningen, vad som ska 

betonas, att man har en god satsmelodi och att man kan identifiera orden som man läser samt 

att man förstår det man läser (Lundberg & Herrlin, 2005). Läsförståelsen påverkas av olika 

saker, bland annat läsarens egna bakgrunds-kunskaper om ämnet (Lundberg & Herrlin, 2005). 
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Även elevens ordförråd påverkar läsförståelsen (Cain, 2010). Hon menar också att ord läses 

snabbare om de står skrivna i en text som behandlar ett ämne som eleverna känner till.  

 

4.1.1 Läsning 

Olika forskare beskriver på olika sätt hur läsutvecklingen går till. Jag har här valt att använda 

Melins (2009) beskrivning. Han menar att läsutvecklingen innehåller sex olika delar. Dessa 

är: 

1) Läsaren utvecklar en automatisering av avkodningen. 

2) Läsningen utvecklas till ortografisk nivå dvs. att man kan gå från ljudningen av fonem till 

grafem till läsning av hela ord som man känner igen. I denna utvecklingsfas tar man hjälp av 

språkets regelsystem, t.ex. att man stavar ordet ”tryggt” och inte ”tryckt” eftersom ordet 

kommer från morfemet ”trygg”. 

3) Bearbetningsbredden vidgas, vilket innebär att läsaren ökar antalet grafem han/hon ser i 

taget, från endast ett par grafem till ca 1,5cm. 

4) Läsaren bygger upp ett stort förråd av ordbilder och ordledsbilder.  

5) Läsaren utvecklar sin förståelse av det lästa.  

6) Läsaren utvecklar sin flexibilitet i läsningen, vilket innebär att läsaren ändrar sin 

läshastighet beroende på vilken text typ som läses och vilket syfte läsningen har.   

 

Det finns också ett stort antal faktorer som påverkar hur läsutvecklingen framskrider. 

Ordförrådet är en av de faktorer som har stor betydelse för hur läsförmåga och läsförståelse 

utvecklas, (Liberg, 2007). Bjaalid, Høien och Lundberg (1997) beskriver sambandet mellan 

ordigenkänning och läsförmåga. Det finns tre olika modeller för att förklara hur 

ordigenkänning går till. De två första kallas "dual route"- och "connectionist”-modellen. Dual 

route- modellen beskriver att det finns två olika vägar som läsaren använder sig av för att 

känna igen och förstå det lästa ordet. Dessa vägar kallas för den direkta och den indirekta 

vägen. Den direkta vägen innebär en snabb process där läsaren känner igen ordet han/hon ser 

framför sig då han/hon läst det tidigare och på så vis kommer ihåg dess innebörd (Bjaalid 

m.fl., 1997). Den indirekta vägen, som kallas den fonologiska vägen, tar lite längre tid. Där 

använder läsaren sin fonologiska medvetenhet för att ljuda fram en bokstav i taget tills hela 

ordet är framljudat, sedan kopplar läsaren ordet han/hon uppfattat via ljudningen till 

innebörden av ordet. I connectionist-modellen finns det däremot endast en väg mellan de lästa 

orden och förståelsen, men istället är det flera olika aspekter i denna väg som samspelar. 

Enligt denna modell är den fonologiska medvetenheten alltid aktiv (Bjaalid m.fl., 1997). 



 

6 

 

Modellerna har dock fått kritik från olika håll. I modellerna är det sammanlagt tre olika 

processer som samverkar för ordförståelsen; den ortografiska, den semantiska och den 

fonologiska, och dessa tre processer måste interagera och samarbeta effektivt om det ska leda 

till en god läsförmåga (Bjaalid m.fl., 1997). Den tredje modellen kallas"combined 

framework" och den är en vidareutveckling av de två första modellerna. Den innehåller delar 

av teorierna från både dual route-modellen och connectionist-modellen (Bjaalid m.fl., 1997). 

 

När en läsare läser ett ord som den känner igen skapas ett inre lexikon, vilket innebär att 

genom att läsa mycket utökas läsarens lexikon vilket i sin tur även utvecklar flytet i läsningen 

(Cain, 2010). Det behövs mycket träning och därmed mycket läsning för att utveckla 

läsförmågan (Lundberg & Herrlin, 2005). Elevernas ordförråd utökas när de läser mycket, och 

det har även visat sig att elever som har ett större ordförråd oftast har bättre läsförståelse 

(Lundberg och Herrlin, 2008; Cain, 2010). Lärarens högläsning i skolan kan bidra till att 

utveckla elevens ordförråd, under föutsättning att läraren tar upp svåra ord och förklarar dem 

(Westlund, 2012).  

 

Man kan hjälpa elever aktivera sin egen förståelse och textrörlighet när de läser genom att be 

dem ställa frågor till det lästa under tiden de läser, vilket kan hjälpa dem att koppla det de 

läser till det de läste tidigare i texten (Bråten, 2008). Att vara "text-rörlig", dvs. att läsaren har 

en djupare förståelse av det lästa, vilket gör att läsaren kan läsa "mellan raderna", är en viktig 

aspekt i läs- och skrivförmågan (Liberg, 2007). Förmågan att läsa mellan raderna kan tränas 

upp och denna förmåga påverkar i sin tur läsförmågan positivt (Cain, 2010). 

 

De elever som har svårigheter med sin läsning har nästan alltid problem med sin fonologiska 

medvetenhet (Liberg, 2007; Lundberg, 2008; Høien & Lundberg, 2013). Den fonologiska 

medvetenheten utvecklas inte av sig självt utan eleverna behöver hjälp med att 

uppmärksamma bokstavsljudens koppling till bokstäverna (Lundberg, 2008). Elever som får 

svårt i läsinlärningen har en tendens att undvika läsning och när de väl läser väljer de lättare 

texter (af Trampe & Andersson, 2005). Det innebär att många av de som har svårigheter med 

sin läsning kommer att fortsätta ha svårigheter om ingen insats görs. Om en elev har 

stavningssvårigheter och läser utan flyt, dvs. inte är säker på avkodningen, då blir 

läshastigheten lägre och läsförståelsen sämre eftersom så mycket kraft läggs på att försöka 

avkoda. Osäker avkodning inverkar negativt även på ordförrådet (af Trampe & Andersson, 
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2005). Eftersom läsning är ett inlärt beteende, krävs det många timmars övning för att 

utveckla sin läsförmåga. 

4.1.2 Skrivning  

Skrivning kan förklaras som ”inkodning x budskapsförmedling”, enligt Taube (2011).  Med 

inkodning menas att skriva för hand eller med dator och att stava. Budskapsförmedling 

innebär dels att man med sitt eget tänkande kommer på vad man vill förmedla och dels 

planeringen av hur man kan få ner det tänka budskapet i skrift (Taube, 2011). Skrivning är, 

precis som läsning, en kognitiv process (Lundberg, 2008), och det ställer språkliga krav på 

skribenten. Skribenten måste först och främst bli medveten om språkljuden, fonemen, och 

kopplingen till bokstäverna, grafemen, och att de bildar ord (Lundberg, 2008). I början av 

elevernas skrivning gör de ofta reduceringar, de missar vissa bokstavsljud och andra 

bokstäver kan tillkomma då de skriver (Liberg, 2007). Då är det av värde att man arbetar 

vidare med utljudsskrivande och ihopljudsläsande eftersom dessa lägger en grund för elevens 

grammatiska fonologiska medvetenhet (Liberg, 2007). När en elev helordsläser och 

helordsskriver utan att kunna den alfabetiska principen (avkodningen) kallas det för 

logografisk läsning och skrivning, vilket elever kan göra redan tidigt innan de knäckt den 

alfabetiska koden. 

 

Det är främst den fonologiska och den morfologiska medvetenheten som påverkar elevens 

stavningsutveckling (Taube, 2011). Skrivning en förmåga som kräver mycket övning och när 

skrivningen blir mer automatiserad bildas ett inre lexikon av orden som skribenten använder 

sig av vid skrivning (Lundberg, 2008). Detta lexikon lagras i vårt långtidsminne och kan 

underlätta skrivningen framöver då skribenten, tack vare sitt inre lexikon, kommer ihåg hur 

ord ser ut och stavas (Lundberg, 2008). Det är samma inre lexikon som utnyttjas vid läsning 

(Bjaalid m fl., 1997; Cain, 2010). 

 

Enligt Lundberg (2008) ingår följande fem delar i en god skrivutveckling: stavning, 

meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning samt intresse och 

motivation för skrivning. Lundberg nämner att en av de viktigaste faktorerna för att utveckla 

skrivförmågan är att skriva mycket och det är därför av vikt att elever ges tillfällen att skriva 

ofta. Inte minst gäller detta elever som har problem med stavningen (Strömqvist, 2010).  Även 

Chrystal och Ekvall (2009) menar att skrivning kräver kunskaper på olika nivåer. Eleven 

behöver kunna stavningsregler, interpunktion, skillnad mellan stor och liten bokstav, hur man 

i skrift formar bokstäverna och även förstå fonem-till-grafem-kopplingen. Eleverna måste 
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dessutom förstå att bokstäverna bildar olika ord och dessa ord förändras om bokstäverna 

ändras om, samt att det finns både huvudregler och undantag för stavning av ord (Liberg, 

2007).  

 

Ett begränsat arbetsminne (ett korttidsminne där mer än en process pågår samtidigt) kan vara 

ett hinder i skrivutvecklingen eftersom skrivning innehåller flera olika processer; t.ex. skapa 

en idé om vad man ska skriva, formulera idén i ord och sedan fundera vidare kring hur man 

kan fortsätta (Lundberg, 2008). För att eleven ska utvecklas till en skicklig skribent måste 

han/hon behärska såväl stavningen som meningskonstruktionen på ett automatiserat sätt. Ett 

annat hinder i skrivutvecklingen är om eleven har ett begränsat ordförråd (Lundberg, 2008). 

 

4.2. Varför uppstår läs- och skrivsvårigheter?  

Många studier har gjorts för att hitta eventuella organiska kopplingar till varför man får läs- 

och skrivsvårigheter, men ännu har ingen teori framkommit som på ett övertygande sätt kan 

visa det (Ors, 2009). Däremot har studier klargjort att läs- och skrivproblemen inte beror på 

ögonfel, utan forskning har istället visat att problemen uppstår på grund av olika lingvistiska 

processer, i första hand den fonologiska (Ors, 2009). Svårigheter med fonologin har i 

åtskilliga forskningsstudier visat sig vara en starkt bidragande orsak till att elever får läs- och 

skrivsvårigheter. Speciellt påverkade blir stavningen och avkodningen, och forskare är 

numera överens om att det är just de fonologiska problemen som orsakar dyslexi (Heimann & 

Gustafson, 2009). Även Alt (2011) skriver att bristande fonologisk förmåga ligger bakom att 

en elev har svårt att läsa och komma ihåg hur ord stavas, då bristande fonologisk förmåga och 

bristande fonologiskt korttidsminne gör att ordet inte kan lagras i elevens långtidsminne. 

Eleven får problem med avkodningen vid läsning och med inkodningen vid skrivning då den 

har problem med den fonologiska förståelsen (Alt, 2011). Studier visar dock att läsningen kan 

förbättras om läsaren får träning i fonologi (Heimann & Gustafson, 2009). 

 

Enligt Witting (2010b) beror såväl stavningssvårigheter, som långsam och osäker läsning och 

skrivsvårigheter på en svårighet med symbolfunktionen, dvs. att eleven inte är säker på 

sambandet mellan språkljuden och symbolerna. Denna funktion är en fonologisk funktion 

men läsförståelsesvårigheter kan även bero på att eleven inte har tillräckligt ordförråd eller 

tillräcklig bakgrundsförståelse i ämnet för att förstå det lästa (Witting, 2010b). Om en elev 

inte har en fungerande symbolfunktion blir nästan alltid förståelsen påverkad i negativ 

bemärkelse. Att en elev har problem med att skriva och läsa ändelser, läser fel 
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konsonant/vokal, tappar vissa symboler när de läser och skriver eller förväxlar symboler är 

alla tecken på att de har en osäker symbolfunktion (Witting, 2010b). 

 

4.3. Specifika läs- och skrivproblem  

Det finns en skillnad mellan generella läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, även kallat 

specifika läs- och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 2013). Om en person har generella 

läs- och skrivsvårigheter visar sig dessa svårigheter såväl vid elevens verbala framställning 

som vid läsning och skrivning. Generella läs- och skrivsvårigheter har sin orsak i en eller flera 

av följande faktorer: fysiska (t.ex. syn och hörsel), intellektuella (t.ex. allmänna 

inlärningssvårigheter), emotionella eller pedagogiska (t ex brister i undervisningen). Specifika 

läs- och skrivsvårigheter innebär att en elev kan ha ett gott ordförråd muntligt och kan 

uttrycka sig bra verbalt men trots det uppvisa problem vid läsning och skrivning (Høien & 

Lundberg, 2013). Lässvårigheterna kan innebära långsam läsning, sönderhackad läsning, att 

man blir trött av att läsa, att man läser för fort och ibland gissar på ord man läser, att man 

kastar om bokstäver, att man läser fel på ord, att man gör utelämningar eller tillägg, att man 

blandar ihop bokstäver och att man visar osäkerhet i fråga om bokstävernas ljud (Høien & 

Lundberg, 2013). Skrivsvårigheter kan innebära att man är osäker i sin stavning, att man har 

svårt att skilja mellan talspråk och skriftspråk, att man visar en osäkerhet i bokstävernas form, 

att man visar en osäkerhet i bokstävernas ljud, att man blandar stora och små bokstäver, att 

man har en otydlig handstil, att man gör reversaler, att man utelämnar vokaler eller 

konsonanter, att man utelämnar ändelser, att man förväxlar bokstäver och att man gör olika 

typer av tillägg (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Det finns många gemensamma grundproblem i specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

(Fraser, Goswami, & Conti-Ramsden, 2010). Författarna skriver att de gemensamma 

grundproblemen rör fonologiskt korttidsminne och fonologisk förmåga. Det har tidigare 

ansetts att specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är två skilda områden, men det har 

under de senaste åren av forskning framkommit att det finns ett signifikant samband mellan 

dessa två beteckningar, vilket gör särskiljandet komplext (Catts, Adolf, Hogan & Weisner, 

2005). Specifika läs- och skrivsvårigheter innebär att eleven har syntaktiska, semantiska och 

grammatiska svårigheter men de kan även ha fonologiska svårigheter (Catts m.fl., 2005). På 

motsvarande sätt innebär ofta dyslexi inte endast svårigheter med den fonologiska förmågan 

utan även olika typer av grammatiska, semantiska och syntaktiska svårigheter, precis som 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Ramus, Marshall, Rosen och Van der Lely (2013) har 
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kommit fram till liknande resultat. De skriver att elever som har dyslexi och elever som har 

specifika läs- och skrivsvårigheter kan ha samma grundproblem, d.v.s. svårigheter med 

fonologisk färdighet, men trots det är dessa svårigheter till viss del skilda åt. 

  

4.4. Dyslexi 

Det finns vissa huvudsymptom vid dyslexi och dessa är bristande automatisering av 

avkodningen, fonologiska svårigheter samt rättstavningsproblem (Høien & Lundberg, 2013). 

En dålig läsförståelse är ett sekundärt symptom på dyslexi. I likhet med andra forskare menar 

de att avkodningssvårigheterna som personer med dyslexi har beror på svårigheter inom det 

fonologiska området. Dyslektiker är inte en homogen grupp utan de har olika problem inom 

de ovannämnda symptomdelarna (Høien & Lundberg, 2013). Cain (2010) framhåller att 

dyslexi inte hör samman med intelligensnivå eller dålig undervisning. Det är inte heller frågan 

om en försenad läsförmåga, utan de fonologiska svårigheterna stannar kvar i vuxen ålder 

(Cain, 2010). En dyslektiker har svårt att läsa nya ord som den inte mött tidigare liksom 

nonsensord, vilket beror på att avkodningen inte är automatiserad (Høien & Lundberg, 2013). 

Vuxna som har dyslexi uppvisar en svårighet att känna igen ord på ett snabbt och säkert sätt, 

har en sämre fungerande rättstavning, och har ofta syntaktiska problem (Høien & Lundberg, 

2013). 

 

Det finns sex kriterier som kan visa med en hög grad av säkerhet ifall en person har dyslexi, 

och dessa kriterier är:  

1) Personen har en dålig färdighet när det gäller att avkoda ord, ofta under 15:e percentilen på 

standardiserat test. 

2) Personen har en dålig färdighet när det gäller att avkoda nonsensord, ofta under percentil 

15 på ett test som är standardiserat. 

3) Personen har en dålig rättskrivning, ofta under 15:e percentilen på ett test som är 

standardiserat.  

4) Lässvårigheterna är resistenta. 

5) Personen uppvisar en signifikant skillnad mellan färdighet i hörförståelse och läsförståelse. 

6) Lässvårigheter finns i familjen.  

Om en elev passar in på kriterierna 1-3 samt två av de övriga har han/hon med hög grad av 

säkerhet dyslexi (Høien och Lundberg, 2013). 
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Eftersom en dyslektisk elev har svårigheter med den fonologiska förmågan bidrar det i sin tur 

till att eleven får svårt att lära sig och tillämpa den alfabetiska principen vilken är grunden i 

läsning och skrivning (Catts m.fl., 2005). Elevens svårighet med den fonologiska förmågan 

hänger ofta ihop med ett svagt fonologiskt arbetsminne. Dyslexi kan dessutom innebära att 

man har svårigheter i olika grader inom den syntaktiska, grammatiska och semantiska 

förmågan. 

 

Det finns olika sätt att förklara hur specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hör ihop 

(Catts m.fl., 2005). Ett av sätten att förklara likheten är att båda svårigheterna bottnar i en 

brist gällande fonologisk förmåga, men att dyslexi innebär en större svårighet inom detta 

område. Ett andra sätt att förklara likheten är, att båda dessa svårigheter bottnar i en bristande 

fonologisk förmåga men att specifika språksvårigheter även kan bottna i en kognitiv brist hos 

eleven, vilket leder till såväl muntliga som skriftliga svårigheter (Catts m fl., 2005). En tredje 

modell som Catts m fl. beskriver är att istället förklara dyslexi och specifika läs- och 

skrivsvårigheter som skilda företeelser, och skillnaden är då att specifika läs- och 

skrivsvårigheter endast bottnar i kognitiva svårigheter, vilket påverkar elevens muntliga 

förmåga medan dyslexi bottnar i fonologiska svårigheter och endast påverkar elevens läs- och 

skrivförmåga. Catts m.fl. (2005) hänvisar till studier av barn med specifika läs- och 

skrivsvårigheter samt barn med dyslexi, där det framkom att dessa två svårigheter skiljer sig 

åt då elever med specifika läs- och skrivsvårigheter även hade svårigheter muntligt medan 

barn med dyslexi inte hade muntliga svårigheter. Däremot framkom det att många av eleverna 

med specifika läs- och skrivsvårigheter även hade dyslexi. Det finns även fall där en 

dyslektiker kan uppvisa vissa svårigheter inom det muntliga området och elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter som uppvisar stora fonologiska svårigheter, vilket tyder på att 

begreppens innebörd är komplexa och i vissa fall överlappande (Catts m.fl., 2005).  

 

Dyslexi beror inte på en försenad läs- och skrivutveckling utan är en läs- och skrivsvårighet 

(Cain, 2010; Shaywitz, 2005). Shaywitz hänvisar till forskning under de senaste tjugo åren 

som tydligt har visat att det är brister i den fonologiska förmågan som ligger bakom om en 

elev har dyslexi. En elev som har dyslexi har därmed svårt för de enskilda språkljuden, 

fonemen, vilket gör att språkljuden eleven använder i talad form inte är helt befästa hos 

eleven i hur de representeras skriftligt. Det är stor skillnad mellan skriftlig och muntlig 

uttrycksförmåga, då den muntliga är en naturlig förmåga medan läsning och skrivning inte är 

naturliga förmågor utan måste läras in och tränas upp (Shaywitz, 2005). Alla läsare och 
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skrivare måste genomgå denna utveckling av sin fonologiska förmåga, de måste förstå att 

språkljuden man uttalar och använder i talad form har sina skriftliga representationer i form 

av olika symboler/bokstäver för att de ska kunna läsa och skriva. Det som skiljer dem som har 

dyslexi från dem som inte har det är att det krävs mer tid och träning för dyslektikerna att 

befästa den fonologiska förmågan. Det är av yttersta vikt att en elev som riskerar att få dyslexi 

får lära sig att utveckla sin fonologiska förmåga för att sedan kunna läsa och skriva. Oavsett 

hur gammal man är så visar ny forskning att man kan lära sig läsa och skriva trots att man har 

dyslexi, tränaunder förutsättning att den fonologiska förmågan tränas upp (Shaywitz, 2005). 

 

Tack vare ny teknik kan man se vad som händer i hjärnan när man läser, hur hjärnan 

processar de olika fonemen och hämtar betydelsen till de ord man läser (Shaywitz, 2005). När 

en dyslektiker läser kan man se att dessa mönster i hjärnan ser annorlunda ut jämfört med en 

person som inte har läs- och skrivsvårigheter. Ju äldre eleverna med dyslexi är ju mer markant 

är skillnaderna i hjärnans signaler då de läser. Denna nya teknik att se vad som händer i 

hjärnan vid läsning har också visat sig mycket värdefull när det gäller att utvärdera effekterna 

av olika läs- och skrivåtgärder (Shaywitz, 2005). Enligt studier har effekten av fonologisk 

lästräning varit stor och synbar och hjärnan ändrade signaler som aktiverades vid läsning efter 

ett års träning. Studierna tyder på att ju tidigare interventioner sätts in desto snabbare kan 

problemen åtgärdas och eleven kan utvecklas till en läsare och skrivare på normalnivå. Dessa 

studier av aktiviteter i hjärnan har visat att det är just fonologisk träning som gett effekt på 

läsningen (Shaywitz, 2005). Denna upptäckt leder till att det nu finns mindre behov av olika 

former av intelligens-test eller psykologiska test vid utredning av dyslexi då testning av den 

fonologiska förmågan ger ett detaljerat svar vid en dyslexidiagnos. Alla kan lära sig läsa och 

skriva, det är endast att upptäcka problemet och att sätta in rätt träning som krävs (Shaywitz, 

2005). 

 

4.5. Läs- och skrivsvårigheter och självbild 

En god självkänsla innebär att man har en inre trygghet, att man upplever att man har ett 

värde oavsett vad andra omkring en anser (Taube, 2009). Självkännedom innebär enligt 

Taube den självbild personen har om sig själv, hur den ser på sig själv som människa. Hur vi 

uppfattar oss själva förändras och påverkas i ett samspel med andra människor vi möter och 

upplevelser som vi har. Enligt Taube är det mest betydelsefulla för en persons uppbyggnad av 

självtillit andra personers positiva, men sakliga, reaktioner på honom/henne. Det är därför av 

vikt att de som möter elever inom skolan ger positiv och saklig feedback till eleverna, särskilt 
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de som har svårigheter inom skolan och som kanske har en negativ självbild (Taube, 2009). 

Elever som har läs- och skrivsvårigheter tenderar att utveckla en negativ akademisk självbild 

om de inte får rätt hjälp (Taube, 1988). Det finns enligt hennes en koppling mellan en elevs 

akademiska självbild och hans/hennes läs- och skrivförmåga, hennes studier visade att 

eleverna utvecklade en alltmer negativ akademisk självbild över tid om de inte fick hjälp att 

komma till rätta med sina svårigheter. Självkänslan byggs upp när vi gör saker och därför kan 

misslyckanden och kritik påverka självkänslan. Det är inte endast är den akademiska 

självbilden som kan påverkas av elevens läs- och skrivförmåga utan om misslyckandena i läs- 

och skrivsituationer ökar i takt med att det ställs mer och mer krav på läsnings- och 

skrivningsförmågan kan det tillslut påverka elevens hela självbild mycket negativt (Taube, 

2009). 

 

Ett antal studier har visat att elever som har svårigheter att lära sig i samma takt som sina 

kamrater tenderar att utveckla en negativ självbild och även tenderar att få ett sämre 

självförtroende (Fischbein, 2009). Det är av vikt att lärare visar respekt mot sina elever, ser 

deras starka sidor och är stödjande och förstående i relation till deras svårigheter (Fischbeing, 

2009). Det finns också studier som visar att lärarens sätt att undervisa har ett samband med 

elevens känsla av kontroll och syn på sin egen förmåga att klara av svårigheterna, menar de. 

Ju mer engagerad, välvillig och stödjande läraren är desto större tillit har eleven till sin egen 

förmåga. Det är av lika stor vikt att hjälpa eleven stärka sin självkänsla som att hjälpa eleven 

åtgärda sina läs- och skrivproblem (Fischbein, 2009). 

 

Swärd (2008) skriver att det i hennes studier visat sig att lärare anser att dålig självkänsla och 

dåligt självförtroende är ett stort problem för elever som har läs- och skrivsvårigheter. I 

hennes studier av Wittingmetoden framkommer att eleverna och lärarna upplever att elevernas 

läs- och skrivförmåga utvecklas men också deras självkänsla. 

 

Enligt Witting (2010b) upplever elever som har avkodningssvårigheter, dvs. problem med 

symbolfunktionen, läsning och skrivning som något förknippat med olust, osäkerhet eller 

ångest i olika hög grad. Om eleven dessutom inte får den hjälp han eller hon behöver för att 

komma till rätta med läs- och skrivsvårigheten finns det en stor risk att elevens negativa 

känslor som är förknippade med läsning och skrivning sprider sig till andra aspekter av 

elevens syn på sig själv (Witting, 2010b). 
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Läs- och skrivsvårigheter kan i längden påverka självkänslan mycket negativt (Taube, 2009). 

Hos ett barn som börjar skolan och uppvisar en normal känslomässig utveckling kan denna 

förändras redan efter de första misslyckandena med läs- och skrivinlärningen. Med det sagt 

innebär det inte att alla elever uppvisar samma negativa utveckling av självkänslan men att 

risken finns för det (Taube, 2009). Ju längre svårigheterna har pågått och ju fler 

misslyckanden eleven har gjort desto mer negativt kan självkänslan påverkas. Det är av stor 

vikt att elever som har läs- och skrivsvårigheter och andra negativa erfarenheter av att inte 

kunna inom skolan får möjligheter att känna att de kan lyckas (Taube, 2009). När eleven 

kommer upp i vuxen ålder är det fortfarande emotionellt och socialt påfrestande att ha läs- och 

skrivsvårigheter, då vårt samhälle har stora krav på läsa- och skrivförmågan. Om en elev har 

en negativ självkänsla riskerar den att få problem i skolan, därför är det av vikt att skolan 

arbetar med att bygga upp elevernas självkänsla likaväl som att hjälpa eleverna med sina läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

I en studie av sex vuxna studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter framkom att de 

uppvisade självtvivel, oro, skamkänsla och frustration men även lättnad då de blev 

diagnostiserade med dyslexi (Kong, 2012). Ju mer studenterna lärde sig om vad dyslexi 

innebar och hur de skulle hantera det, desto mer motiverade blev de och uppvisade bättre 

självförtroende. I studien framkom att hur en elev reagerade på att få diagnosen dyslexi efter 

att ha haft läs- och skrivsvårigheter under hela skoltiden berodde på elevens egen personlighet 

och emotionella tillstånd (Kong, 2012). Vissa av studenterna reagerade mer med negativa 

känslor än andra. 

 

Humphrey och Mullins (2002) visar också i sina studier att dyslexi kan få en påtaglig negativ 

effekt på elevens självkänsla och självförtroende. Många elever som har dyslexi känner sig 

annorlunda och utanför samhället i flera avseenden på grund av sina svårigheter. Humphrey 

(2003) menar att elever som har utvecklat en negativ självbild och ett negativt självförtroende 

på grund av sina specifika läs- och skrivproblem, med rätt stöd av skolan kan bygga upp sin 

självkänsla och sitt självförtroende igen. Därför är det av vikt att lärare som möter elever 

förstår vad dyslexi innebär och att de uppvisar ett accepterande, förstående och stödjande 

förhållningssätt mot eleverna. Studier har visat att samtal med eleverna kring deras situation 

har gett positiva effekter på elevernas självkänsla, även om inga läs- och skriv åtgärder sattes 

in (Humphrey, 2003). Utöver att sätta in läs- och skrivåtgärder menar Humphrey att skolan 
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bör satsa på att samtala med eleverna om deras situation och syn på sig själva för att utveckla 

deras självbild och självförtroende i positiv riktning.  

 

Passes (2006) studier visar i motsats till Kongs (2012) att dyslektiska elever riskerar att få ett 

försämrat självförtroende oavsett om de har diagnostiserats med dyslexi eller inte. Elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter tenderar att ifrågasätta sina akademiska kunskaper då de 

möter dessa svårigheter och om de inte får rätt stöd kan det bli en nedåtgående spiral. Men det 

är inte alla dyslektiker som uppvisar ett negativt självförtroende, det kan vara tvärt om, att 

vissa dyslektiker har ett mycket gott självförtroende. Om en dyslektiker har ett starkt 

självförtroende från början löper han/hon mindre risk att påverkas negativt av sin läs- och 

skrivsvårighet (Passe, 2006). Om en elev har specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, 

finns det en tendens att många av eleverna utvecklar depression, frustration och andra 

negativa känslor. Det har också visat sig att självkänslan hos flickor/kvinnor som har dyslexi 

oftare är mer negativ än hos pojkar/män med dyslexi. Elever lär sig hantera sina läs- och 

skrivsvårigheter på olika sätt, och beroende på hur deras självkänsla och emotionella balans 

ser ut påverkas de mer eller mindre negativt av svårigheterna (Passe, 2006). 

 

Studier som gjorts på dyslektiska elever i USA har visat att nästan alla hade fått en negativ 

påverkan på sitt akademiska självförtroende men att det inte fanns någon stark koppling 

mellan elevernas generella självförtroende och deras dyslexi (Burden, 2008). Däremot visade 

studierna, att ju äldre eleven blir desto större risk är det att deras självförtroende påverkas 

negativt. Det har även framkommit i studier att det är av vikt för elevens akademiska självbild 

hur eleven får veta att den har dyslexi och hur den blir introducerad till vad det innebär 

(Kong, 2012). Om dyslektiska elever lär sig hantera sin dyslexi och förbättra sina läs- och 

skrivförmågor kommer deras akademiska självbild också att utvecklas i mer positiv riktning 

(Burden, 2008). Elevens tilltro till sin egen förmåga stärks om han/hon ges möjlighet att se sin 

egen progression (Taube, 2009; Ingestad, 2009). 

 

Lärares bemötande av elever påverkar utvecklingen av deras självförtroende (Glazzard, 

2010). Dyslektiska elever uppvisar oftare blyghet, känslor av stress och ett negativt 

självförtroende när det gäller sina läs- och skrivförmågor, innan de fått diagnosen. Det är även 

vanligt att elever innan de blir diagnostiserade med dyslexi ofta har jämfört sina förmågor och 

prestationer med hur andra elever har presterat, vilket kan leda till att de ser sig själva som 

sämre och blir besvikna på sig själva (Glazzard, 2010). När en elev får diagnosen dyslexi kan 
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det påverka självförtroendet i positiv riktning om han/hon får förklarat för sig vad 

svårigheterna beror på och hur man kan hantera dem (Burden, 2008; Glazzard, 2010; Kong, 

2012). Diagnostiseringen och hur den presenteras för eleven av stort värde för hur elevens 

självförtroende kommer att utvecklas (Glazzard, 2010). Ju tidigare man upptäcker att en elev 

har dyslexi och hjälper denne åtgärda sitt problem desto bättre är det för elevens framtida 

självkänsla som i annat fall kan påverkas i negativ riktning (Shaywitz, 2005). Det är även av 

vikt för elevens utveckling att stödet anpassas efter elevens förmåga (Heimann & Gustafson, 

2009; Holmsten, 2002; Gustafsson, 2002; Algozzine, McQuiston, O'Shea & McCollin, 2008). 

 

4.6. Pedagogiska åtgärder 

Som framgår av denna litteraturgenomgång tycks forskarna vara ense om att dyslexi i första 

hand har ett göra med brister i det fonologiska systemet. Därför handlar många av de 

pedagogiska åtgärder som forskare föreslår om just detta Träning av fonologisk medvetenhet 

lämpar sig väl som pedagogisk åtgärd för elever som har dyslexi (af Trampe & Andersson, 

2005). Vidare skriver de liksom Sämfors (2009) att det som inverkar mest positivt när det 

gäller elevens språkliga utveckling är en-till-en-undervisning, vilket kräver både tid och 

resurser från skolan. Det är fonologisk träning som ger bäst effekt för elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Duff Clarke, 2011; Shaywitz, 2005; Høien & 

Lundberg, 2013). Studier visar att träning i fonologi ökar läsförmågan hos dessa elever (Cain, 

2010; Heimann & Gustafson, 2009). Även om man har mindre gynnsamma förutsättningar 

kan de kompenseras om man ger eleven möjlighet till individanpassade stödåtgärder (Ors, 

2009; Hagtvet, 2009). Det som gynnar eleven mest i de pedagogiska insatserna är att eleven 

ges tillfällen att träna på den del som är problematisk. Om det t.ex. är avkodningsproblem 

som eleven har så är det avkodningsträning som bör vara åtgärden (Heimann & Gustafson, 

2009). Det är av vikt att tillräckligt med tid ges för att eleven ska utveckla sin läs- och 

skrivförmåga (Bäckman, Frylmark & Olofsdotter-Lemne, 2004). Men förutom att ge eleven 

möjlighet att träna det som är svårt bör man även hjälpa eleven stärka sin självkänsla (Taube, 

2009). Skolan bör stödja en elev som har läs- och skrivsvårigheter på två sätt; att åtgärda läs- 

och skrivproblemen och bygga upp elevens självkänsla. Lärarens förväntningar påverkar 

elevens utveckling och om läraren har positiva förväntningar på eleven kan det påverka 

elevens utveckling i positiv riktning (Gordon, 2012; Thinsz Fjellström & Lindvert, 2011). 

 

En skicklig läsare och skrivare har en avkodning som är överinlärd, dvs. har getts rikliga 

tillfällen att öva avkodningen (Witting, 2010a). Man bör alltså inte endast kompensera 
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elevens problem utan även hjälpa eleven att träna på det som är svårt (Sämfors, 2009). Detta 

innebär t.ex. att eleven kan få hjälpmedel under lektionerna men att eleven även erbjuds 

enskild träning med speciallärare eller specialpedagog. Det är inte mängden träning som är 

det mest centrala för åtgärden utan det är att åtgärden är anpassad efter elevens unika 

svårighet (Fischbein, 2009). Hur intresserad och motiverad eleven själv är samt att eleven 

själv kan påverka hur mycket och hur ofta träningen ska äga rum påverkar också resultatet av 

åtgärden (Heimann & Gustafson, 2009).  

 

För att man ska utveckla elevernas läs- och skrivförmåga börjar man med de enskilda 

fonemen, språkljuden, och kopplingen mellan dem och grafemen, bokstäverna (Witting, 

2010a).  Man bör arbeta med ett ljud i taget och endast gå vidare när eleven är säker på ett 

ljud. Sammanljudningsträning påbörjas efter att eleven känner sig säker på några eller alla 

vokaler och då introduceras en konsonant i taget till träningen.  

 

Det finns flera faktorer som kan bidra till att hjälpa eleverna utveckla sin läsförmåga, t.ex. att 

man skapar intresse och motivation, att man stärker deras ordförråd, gör eleven medveten om 

talets ljudstruktur, ger eleven insikt i den alfabetiska principen samt hjälper eleven utveckla 

strategier för att själv kunna kontrollera sin förståelse medan han/hon läser (Melin, 2009). 

 

Det är även av vikt att man hjälper eleven utveckla motivation för skrivning, att också hjälpa 

dem uppleva att de har skrivkompetens (Taube, 2011). För att bidra till ökad motivation och 

syn på sig själv som skrivkunnig bör man enligt Taube ge återkoppling och stärka det som de 

har lyckats med. Även att anpassa uppgifterna efter elevens förmåga, låta eleven göra egna 

val samt visa eleven uppskattning och respekt, ökar deras motivation och syn på sitt skrivande 

positivt (Taube, 2011).  

 

De pedagogiska åtgärder som forskning visat att dyslektiska elever utvecklas av är: direkt 

undervisning, arbete med fonologiska grundstrukturer, behärskning av dessa grunder, 

överinlärning av dem samt automatisering (Høien & Lundberg, 2013). De åtgärder som inte 

hjälper dyslektiska elever är att man som pedagog tror att eleverna kommer att "växa ifrån" 

sina problem, att använda visuell eller auditiv uppfattningsförmåga, att ge psykoterapi, att 

endast ge eleven mer uppmärksamhet eller att ge eleven negativa kommentarer. En 

dyslektiker behöver mycket tid för att avkodningsförmågan ska bli automatiserad och detta 

kan man inte alltid ge i klassrumsmiljön. ”Nyare forskning visar att en systematisk och 
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explicit undervisning i fonologisk läsning (ljudningsmetoden), med huvudvikt på 

fonemanalys och fonemsyntes, ger bäst inlärningsresultat” (Høien & Lundberg, 2013, s.222). 

De menar även att denna träning lämpar sig för vuxna likaväl som för barn med 

avkodningssvårigheter.  

 

Även Witting (2011) hör till dem som menar att läs- och skrivsvårigheter går att övervinna 

om man ger eleven rätt hjälp. Enligt henne är grundproblemet en svaghet i symbolfunktionen 

och hjälper man eleverna träna sin symbolfunktion, dvs. kopplingen mellan språkljuden och 

språktecknen, blir den till slut automatiserad. 

 

Elbros och Klint Petersens (2004)  studier av förskolebarn har visat att fonologisk träning ger 

en signifikant effekt på elevers specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den 

fonemträning som vissa av eleverna deltog i påverkade deras fonemkännedomsutveckling 

betydligt mer än de som inte fick denna träning och som uppvisade samma typ av svårigheter 

innan träningen startade. Det framkom även i studien att den positiva utvecklingen av den 

fonologiska förmågan var långsiktig. 

 

I en studie som Wright och Mullan (2006) skriver om undersöktes hur effektivt ett 

fonem/grafem-träningsprogram var för dyslektiska elever. Elever som hade specifika läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi, fick en-till-en-fonem/grafem-träning under sammanlagt 23 och en 

halv timma där varje träningspass var 30 minuter och de hade två träningspass per vecka. 

Resultaten visade att alla eleverna förbättrade sina fonologiska förmågor samt att de 

förbättrade sin läsning och stavningsförmåga. I den studie som de genomfört använder de inte 

bokstavsnamnen då de tränar eleverna utan utgår helt från de ljud som symbolerna 

representerar. De utgår från enskilda symboler till en början och när eleverna är säkra på vissa 

språkljud kombinerar de dem till flersymbolsord. Eleverna får sedan lära sig att samma 

symboler kan representera olika språkljud samt att olika symboler kan representera samma 

språkljud. Denna form av träning visade sig stärka elevens säkerhet på sambandet mellan 

symbol och ljud (Wright och Mullan, 2006). 

 

4.7. Wittingmetoden 

Maja Witting utvecklade Wittingmetoden under en dryg tioårsperiod, mellan slutet av 40-talet 

och början av 60-talet då hon arbetade med elever som hade specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Metoden utvecklades utifrån det eleverna själva ansåg fungerade bäst för 
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dem (Witting, 2011). Läsning innebär att man gör en symboltydning som är korrekt, dvs. att 

man förstår hur de olika symbolerna hör samman med respektive språkljud (Witting, 2010b). 

För att en elev ska bli en skicklig läsare måste elevens symboltydning fungera automatiserat 

och det uppnås via överinlärning. I läsning ingår även en förståelse-del som inte går att 

överinlära utan den beror på vilka erfarenheter eleverna har med sig, elevens ordförståelse och 

egna associationer. Skrivning innebär att man kan göra ett symbol val och teckna ner det på 

papperet från höger till vänster, att man vet när tecknen bildar ett ord och att man kan 

avgränsa orden från varandra under skrivningen. Alltså är symbolfunktionen central i både 

läsning och skrivning och en skicklig skrivare har en överinlärd symbolfunktion som därmed 

är automatiserad (Witting, 2010b). 

 

I Wittingmetodens upplägg ingår att man utgår från det eleven redan kan och känner sig säker 

i samt att eleven själv tar ansvar för sin inlärning (Witting, 2011). I denna metod tränar man 

elevens fonologiska förmåga separat från innehållet, dvs. förståelsedelen, för att all kraft ska 

läggas på att utveckla elevens fonologiska förmåga utan stöd i förståelsen av orden. Metoden 

lämpar sig för dem som är nybörjare i språket men även för dem som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter (Witting, 2009). Den tillämpas på olika sätt om man är nybörjare eller om 

man har läs- och skrivsvårigheter och den lämpar sig väl för alla åldersgrupper, såväl yngre 

elever som vuxna. 

 

Om en elev har specifika läs- och skrivsvårigheter använder man sig istället av ominlärning 

(Witting, 2011). Wittingmetodens ominlärning är uppbyggd på en-till-en-träning, flera korta 

pass i veckan. Elever som har läs- och skrivsvårigheter har alla någon form av 

symbolfunktionssvårigheter även om de kan vara av olika art (Witting, 2010b). Vissa elever 

kan känna sig säkra på vissa språkljud och osäker på vissa medan andra elever har större 

svårigheter med flera språkljud. Det är viktigt att man börjar med ett så kallat analyssamtal 

innan man startar med träningen i ominlärningen. Eftersom alla elever har olika styrkor och 

svagheter när det gäller symbolfunktionen är analyssamtalets syfte att ta reda på dessa. Man 

använder alltså inget läs- och skrivtest eller annat diagnosmaterial innan man börjar arbeta 

med eleven, utan steg ett är detta analyssamtal (Witting 2010b). I analyssamtalet pratar 

pedagogen med eleven då eleven är den viktigaste informationskällan till sina egna brister och 

styrkor. Eventuellt kan förälder eller lärare vara med om eleven är under 18 år eller i annat 

fall önskar det men det är eleven som ska ge informationen. Det är även av vikt att man ser 

eleven som en jämbördig partner i analyssamtalet eftersom läraren och eleven ska ha ett delat 
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ansvar. I analyssamtalet får eleven prova på att lyssna på de olika språkljuden samt 

kombinationer av språkljud och skriva ner dessa själv, på så vis märker man vad eleven är 

säker på och vilka språkljud som vållar problem (Witting, 2010b). I analyssamtalet ingår 

också att pedagogen informerar eleven om vad ominlärningsarbetet kommer att innebära och 

eleven erbjuds tacka ja eller nej till hjälpen. Att eleven först och främst anser att den har ett 

problem med läsning och skrivning och även att eleven själv vill ha hjälp är två 

förutsättningar för att man ska kunna arbeta med ominlärningen som metod. Det ingår även i 

analyssamtalet att eleven blir medveten om sin egen roll och delaktighet i metodens 

tillämpning. Eleven ska själv säga till om det är svårt eller om den känner att den behärskar ett 

visst språkljud och kunna förmedla sina upplevelser av träningen till pedagogen. Metoden är 

på så vis elevstyrd och eleven har en stor delaktighet i utformningen av uppläggets innehåll 

(Witting, 2010b). 

 

Efter analyssamtalet påbörjas träningen där man utifrån ett schema över innehållsneutrala 

språkstrukturer börjar arbeta med avlyssningsskrivning och fritt associerande (Witting, 

2010a). Med avlyssningsskrivning menas att eleven lyssnar när pedagogen säger en 

innehållsneutral språkljudskombination, upprepar språkljudskombinationen högt, håller den 

kvar i minnet, skriver ner den och slutligen kontrollerar visuellt det den har skrivit. Medan 

eleven lyssnar på artikulationen är det viktigt att eleven och läraren sitter mitt emot varandra 

och har ögonkontakt (Witting, 2010b). Avlyssnings-skrivningen ska inte bestå utav ord som 

eleven kan känna igen utan helt bestå av innehållsneutrala vokal-konsonant förbindelser. På så 

vis kan eleverna fokusera helt på tecken-ljud korrelationen och enbart förlita sig på sin 

fonologiska förmåga. Härigenom utvecklas elevernas fonologiska förmåga då de successivt 

tränas i att analysera språkljuden och de olika kombinationerna med stigande svårighetsgrad. 

Avlyssningsskrivningen är helt separat från det fria associerandet som är ett moment man gör 

när man är klar med all avlyssningsskrivning för det passet (Witting, 2011). Man avslutar 

alltså varje träningspass med en stunds fritt associerande som innebär att eleven, utifrån några 

utvalda innehållsneutrala språkstrukturer, får komma på ord där dessa strukturer ingår 

(Witting 2010a). De ord som eleven nämner arbetar man sedan vidare med utifrån form och 

innehåll. 

 

Det centrala i Wittingmetoden är att eleven får ta eget ansvar för sin inlärning och att man 

utgår från det som eleven redan kan och känner sig säker i. Vidare utgår metoden från 



 

21 

 

innehållsneutrala språkstrukturer vilket innebär att man arbetar med elevens fonologiska 

förmåga och tränar den separat från innehållet, förståelsedelen (Witting, 2011).  

 

När eleverna har automatiserat sin symbolfunktion kan de börja läsa allt de önskar inom sina 

intresseområden (Witting, 2010b). Eleven kan då även börja med skrivningen, menar hon. 

Medan ominlärningen pågår ska de inte läsa eller skriva något utöver den 

symbolfunktionsträning som pågår (Witting, 2011), eftersom eleven ska ominlära och inte 

fortsätta träna på det läs- och skrivsätt som inte fungerar. När eleven har en automatiserad 

symbolfunktion kan man sedan gå vidare till den ljudstridiga stavningen i ominlärningen 

(Witting, 2010b). Det finns alla möjligheter att hjälpa elever som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter med symbolfunktionsträning, det enda hinder som kan uppstå är om eleven 

själv är osäker och inte vill ta emot den hjälpen. 

 

I studier av elever med läs- och skrivsvårigheter som fick arbeta enligt Wittingmetoden visade 

det sig att eleverna blev medvetna om vilka symboler de har svårt för och vilka de kan och att 

metoden stärkte deras tilltro till sin egen förmåga (Swärd, 2012). 
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5. Metod 

I denna del kommer jag att beskriva och motivera den ansats och den metod jag har valt för 

min studie. Jag kommer även att redogöra för urvalet samt beskriva studiens genomförande; 

förberedelserna, insamling av empiri, bearbetning och analys av empirin. De etiska 

överväganden jag har tagit ställning till kommer att presenteras. Denna del avslutas med en 

metoddiskussion där jag bland annat kommenterar studiens validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Val av ansats och metod 

Jag har varit inspirerad av den fenomenografiska ansatsen eftersom min studie berör lärares 

upplevelser av Wittingmetodens ominlärning samt deras uppfattningar om hur elever 

påverkas av denna metod. I en fenomenografisk ansats är det uppfattningar och tankar kring 

ett visst fenomen som undersöks (Dahlgren & Johansson, 2009). Syftet med en 

fenomenografisk ansats är att få fram de olika delar som den undersökta personen uppfattar 

som viktigast i upplevelsen av fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2009). Forskaren i studier 

med en fenomenografisk ansats utgår från empirin istället för en fastställd teori, och ska i 

analysen inte göra egna tolkningar utan endast beskriva det centrala som framkommit i 

undersökningen. Den metod för datainsamling som jag har valt till min studie är 

halvstrukturerade intervjuer vilket även är en typisk datainsamlingsmetod för en 

fenomenografisk ansats (Dahlgren & Johansson, 2009). Halvstrukturerade intervjuer innebär, 

att den som blir intervjuad ges möjlighet att berätta fritt utifrån ett antal frågeställningar eller 

teman som intervjuaren utgår ifrån (Dalen, 2008). Dessa centrala teman eller frågeställningar 

utgör en intervjuguide som forskaren använder sig av vid intervjun. Jag utformade mitt 

förslag till intervjuguide under december 2013 och med feedback från min handledare 

fastställde jag slutligen min intervjuguide under januari 2014.  Forskaren bör även använda ett 

tekniskt hjälpmedel för att spela in intervjun för att senare kunna transkribera och analysera 

materialet (Dalen, 2008). Jag valde att genomföra intervjuerna via telefon och tillfrågade mina 

informanter i god tid innan om jag skulle kunna få spela in intervjun vilket alla fyra lärarna 

tackade ja till. 

 

5.2 Urval 

Mitt mål var att få ta del av uppfattningar och erfarenheter från lärare som arbetat med 

Wittingmetodens ominlärning för att hjälpa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga. Mitt urval är ett icke slumpmässigt strategiskt urval vilket 
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innebär att forskaren på förhand har valt ut ett antal kriterier utifrån vilka man vill intervjua 

(Trost, 2007). Många lärare som undervisar elever med hjälp av Wittingmetoden är med i en 

förening som heter Wittingföreningen och via den föreningen kan man få tag på 

kontaktuppgifter till ett flertal lärare. Jag valde att maila fyra lärare redan under tidig 

hösttermin 2013 för att höra om de hade intresse av att delta i en intervju om metoden senare 

under vårterminen 2014, se Bilaga 1. Alla tillfrågade tackade ja till mitt erbjudande. Under 

januari månad 2014 mailade jag dessa lärare igen där jag föreslog en dag och tid för intervjun, 

återigen påminde jag dem om deras rätt att tacka nej till att delta samt deras rätt att tacka nej 

till att intervjun blev inspelad, se Bilaga 2. Alla fyra informanterna är utbildade lärare och tre 

av dem är även utbildade speciallärare. De kommer alla från olika kommuner och skolor och 

de har alla arbetat med ominlärning med elever från olika åldersgrupper. Två av mina 

informanter har arbetat med Wittingmetoden i ca 25 år och de andra två informanterna har 

arbetat med Wittingmetoden i ca 35 år. 

 

5.3 Studiens genomförande 

Under höstterminen 2013 utarbetade jag ett första utkast till intervjuguide. Denna 

intervjuguide förändrade jag lite under januari 2014 i samarbete med min handledare, se 

Bilaga 3. Eftersom mina informanter hade visat intresse av att få ta del av frågorna i förväg 

valde jag att skicka en kopia på mina huvudfrågor till dem två veckor innan intervjun. Under 

vecka sju genomförde jag sedan intervjuerna med lärarna vid de tider vi tillsammans hade 

kommit överens om. Jag genomförde en intervju per dag mellan måndagen och torsdagen för 

att jag skulle hinna transkribera intervjuerna samma dag som de hölls, vilket jag även 

lyckades med. Jag valde att transkribera intervjuerna direkt efter att de avslutats eftersom jag 

ansåg att en tidig repetition av den information jag nyss tagit del av skulle gynna mig i min 

kommande analys. Jag spelade in samtalet med hjälp av två mobiler, en av mobilerna hade jag 

i högtalarläge och den andra mobilen använde jag för att spela in samtalet med hjälp av 

mobilens mikrofon. Kvaliteten på inspelningen blev mycket god och jag är i efterhand 

tacksam att jag valde att spela in mina intervjuer eftersom allt mitt fokus gick till att lyssna 

och ställa följdfrågor under själva intervjuerna vilket även Dalen (2008) betonar att 

inspelningen underlättar.  Jag hade innan intervjuerna beräknat ca 20 minuter åt själva 

intervjun men i verkligheten pågick intervjuerna mellan 20-40 minuter. 

 

Innan jag påbörjade inspelningen av intervjun presenterade jag återigen syftet med intervjun 

och gav informanterna möjlighet att ställa eventuella frågor. Därefter påbörjade jag 
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inspelningen och inledde med mer generella frågor så som hur de kommit i kontakt med 

Wittingmetoden, om de arbetat med andra metoder tidigare samt hur länge de arbetat med 

Wittingmetoden. Jag kände att det var en stor fördel att mina informanter fått ta del av 

huvudfrågorna tidigare då intervjun skedde via telefon men jag upptäckte också att jag hade 

hjälp av spontana följdfrågor då jag ville ha fördjupade svar. Jag ville även förmedla tydligt 

till dem att jag var intresserad av att lyssna på deras erfarenheter vilket jag gjorde via 

följdfrågor och ”hummanden” eftersom jag inte kunde visa intresset med ögonkontakt eller 

kroppsspråk då intervjuerna skedde via telefon. Trots att telefonintervjuerna hade vissa 

begränsningar, anser jag ändå att det var rätt beslut att genomföra dem via telefon eftersom 

alla informanterna bor i andra kommuner och det skulle gått åt för mycket tid för mig att resa 

runt i Sverige för att hålla intervjuerna på plats. 

 

5.4 Bearbetning och analys av data 

Det är en fördel att intervjuer transkriberas direkt efter att de har genomförts (Dalen, 2008), 

därför valde jag att göra det samma dag. Jag hade i förväg avsatt flera timmar under varje 

intervjudag för att jag skulle kunna transkribera intervjuerna i lugn och ro vid ett och samma 

tillfälle. Min transkription var ordagrann och jag upptäckte att jag redan under transkriptionen 

såg mönster och begrepp som återkom i svaren hos de olika informanterna vilket gjorde att 

jag redan i tidigt skede började tänka analyserande på svaren. Jag hade redan under tidig 

hösttermin 2013 bestämt mig för att jag ville prova en kvalitativ innehållsanalys som 

resulterar i olika teman, vilket enligt Braun och Clarke (2006) är en metod för att identifiera 

olika teman och mönster i den empiri man analyserar. Med hjälp av en tematisk analys kan 

man belysa olika aspekter av det valda området som man ska göra en analys på, skriver 

författarna vidare. Ett tema innebär något som fångar en aspekt eller ett visst mönster i 

empirin/ materialet, ett tema kan uppta en stor del av det insamlade materialet som analyseras 

men det kan även endast beröra en mindre del av materialet (Braun & Clarke, 2006). Det som 

avgör om det är ett tema är något den som analyserar får överväga och jämföra i relation till 

de frågeställningar som finns i undersökningen. Vidare skriver Braun och Clarke att det inte 

endast finns ett sätt att hitta teman, ibland kan man räkna antalet gånger som en viss sak har 

nämnts i materialet och då ser den som analyserar det som ett tema och ibland kan det vara så 

att en sak nämns en gång men att det beskrivs på olika sätt i materialet och därför har den som 

analyserar en viss flexibilitet i hur han/hon hittar sina teman. Det som är viktigt är dock att 

den som analyserar är konsekvent i den metod han/hon använder i sin analys för att plocka ut 

de olika temana. Är det så att den som analyserar önskar återge de teman som är centrala för 
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hela empirin är det viktigt att de större temana identifieras som representerar hela empirin och 

inte endast en del, men det kan även vara så att man bör göra en mer detaljerad beskrivning av 

de teman och underteman som framkommer om det är relevant för de olika frågeställningar 

man utgår från. 

Jag ansåg tidigt att denna analysmetod skulle passa mig då den ger mig som analyserande en 

viss flexibilitet över hur jag väljer att plocka ut relevanta teman. Det finns sex steg i en 

tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006, s.16) och dessa är:  

1) Gör dig bekant med empirin, läs den flera gånger. Det kan även vara av värde att skriva ner 

kortare anteckningar då man läser. 

2) Kom på koder som lämpar sig för det material du läst för att i ett inledande skede börja se 

olika mönster. Det gör inget om det är många olika koder inledningsvis.  

3) Sök efter teman bland de koder du valt ur materialet.  

4) Se över de teman du har valt och läs de textextrakt som du har valt ut som ingår i de olika 

temana, sortera bort/lägg till.  

5) Definiera och namnge de olika temana du har valt ut. För varje tema ska du skriva en 

detaljerad analys, hur de hör ihop med övriga teman samt vilka frågor som detta tema berör 

och eventuella underteman.  

6) Skriv din rapport över analysen. 

Jag valde att inleda analysen av det transkriberade materialet genom att markera de olika 

områden som lärarna pratade om med olika färger för att först få en överblick över hur många 

olika områden som berördes. Därefter valde jag att titta på ett område i taget och jämföra det 

mellan alla informanterna för att hitta olika begrepp och fraser. Dessa begrepp och fraser som 

jag valde ut skrev jag direkt ner i ett annat word-dokument under de olika områdesrubrikerna. 

Jag noterade likheter mellan informanternas svar men även skillnader och i vissa fall valde jag 

att använda mig av citat för att ytterligare belysa uppfattningen. Därefter valde jag att se över 

de begrepp och fraser jag plockat ut och sortera dem i olika teman och jag valde även att 

återigen läsa de textdelar som jag valt ut för att kontrollera att jag placerat dem under ett 

passande tema. När väl denna fas var avklarad påbörjade jag en sammanställning av min 

analys. 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Jag har inför och under mina intervjuer utgått från de forskningsetiska principerna som 

fastställdes 2010 av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Det finns fyra 

huvudkrav i dessa forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet menas att man som 

forskare informerar dem som berörs av forskningen om syftet med intervjun samt vad deras 

delaktighet i forskningen kommer att innebära. Detta gjorde jag via mail till alla berörda 

lärare redan under tidig hösttermin 2013. Med samtyckekravet menas att de som forskaren 

erbjudit att delta i forskningen har rätt att själva bestämma om de vill delta eller inte i studien 

och på vilka villkor. I de första mail som jag skickade ut under höstterminen 2013 

presenterade jag förutom syftet med studien och deras roll i studien även deras möjlighet att 

tacka ja eller nej till att delta.  Jag skrev även att de hade rätt att ändra sig när som helst innan, 

under och efter intervjun.  Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i forskningen ska 

ges så stor konfidentialitet som möjligt samt att forskaren avidentifierar deltagarna så att 

ingen utomstående ska kunna veta vilka som deltagit i studien. Detta informerade jag dem om 

i de mail jag skickade under höstterminen, jag var mycket tydlig med att deras riktiga namn 

aldrig kommer att nämnas. Nyttjandekravet innebär att forskaren endast använder det 

insamlade materialet till forskningsändamål. Även detta var något som jag nämnde 

återkommande i de mail jag skickade till lärarna, jag skrev att efter intervjun kommer jag att 

transkribera materialet som endast är avsett för mitt examensarbete, och att de när som helst 

hade möjlighet att tacka nej till att delta i studien om de skulle ångra sig. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Med begreppet reliabilitet menas, enligt Dalen (2008), undersökningens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Reliabilitet innefattar även hur väl studien ska kunna kontrolleras och 

replikeras av andra forskare, menar författaren. Det innebär vidare att tillvägagångsättet i 

arbetet ska presenteras på ett tydligt sätt. Med begreppet validitet menas i vilken utsträckning 

de metoder som använts, samt forskningen i sig, undersöker det som är tänkt att undersökas 

(Thornberg & Fejes, 2009). Den som gjort undersökningen ska först klargöra på vilket sett 

han/hon berörs av ämnet och hur urvalet har gjorts (Dalen, 2008). Vidare menar författaren att 

om ett arbete har en god validitet är resultatet även till viss del generaliserbart. Anledningen 

till att jag valde att fokusera på lärares uppfattningar om ominlärningen istället för enskilda 

elevers uppfattningar var att lärarna har mött en större mängd elevfall med skilda svårigheter 
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och från olika nivåer och därmed anser jag att det resultat som framkommer skulle kunna vara 

mer rikt än om det endast var några få individers egna upplevelser av metoden. När det gäller 

arbetets datainsamling menar Dalen (2008) att inspelning av intervjuer är ett sätt att stärka 

arbetets validitet och reliabilitet, därför valde jag att använda mig av inspelning och 

transkription av intervjuerna innan jag påbörjade min analys. Kvaliteten på inspelningen blev 

mycket god och även det stärker validiteten och reabiliteten då jag kunde transkribera ord för 

ord. Vidare valde jag även att låta informanterna tala så fritt som möjligt utifrån mina 

frågeställningar då det är deras uppfattningar som ska vara ledande i intervjun.  

 

5.7 Metoddiskussion 

Eftersom min intention med studien var att höra lärares erfarenheter och upplevelser av 

Wittingmetodens ominlärning var första steget i min urvalsprocess att hitta några lärare som 

hade erfarenhet av denna metod. Min strategi blev att via Wittingföreningens hemsida 

kontakta lärare som arbetar med denna metod, då det i annat fall skulle varit svårt och 

tidskrävande att söka efter lärare med erfarenheter av Wittingmetoden endast genom att 

kontakta olika skolor i Sverige. Jag valde att kontakta fyra lärare då jag anser att fler lärare än 

så skulle kräva mer tid än jag har tillgång till inom ramen för mitt arbete.  Dessutom anser jag 

att fyra informanter i detta arbete kan vara tillräckligt då de har mött ett flertal elever med 

skiftande svårigheter och från olika nivåer, men hade jag arbetat med detta tema inom ramen 

för ett större projekt hade jag önskat intervjua fler lärare och flera elever för att ytterligare 

berika och fördjupa området. Alla de lärare som jag valde att kontakta tackade ja till att 

medverka i min undersökning och intervjuerna genomfördes utan problem. Den tekniska 

delen med inspelning fungerade utmärkt och alla informanterna kunde delta vid sitt respektive 

avtalade intervjutillfälle. Jag anser att det var en stor fördel att de fått ta del av mina 

intervjufrågor innan intervjun då de talade fritt utifrån dessa och jag hade möjlighet att 

komplettera med följdfrågor. Den enda svårigheten med intervjun var att den var via telefon, 

vilket till viss del gjorde att jag inte kunde visa mitt intresse med hjälp av mitt kroppsspråk på 

samma sätt som om vi hade gjort en intervju på plats. Men jag anser inte att detta begränsade 

mina intervjuer då informanterna talade fritt och de uttryckte att det var intressant och roligt 

att få tala om ämnet med någon som ville fördjupa sig inom det. 

 

Enligt Dalen (2008) bidrar alltid forskaren med sin förförståelse vid en intervju och analys av 

materialet då forskaren själv har idéer och tankar kring ämnet. Detta kan vara positivt om 

förförståelsen bidrar till en förståelse av informanternas utsagor menar författaren. Vidare 
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skriver författaren att en intervjuare som både lyssnar och kan ta emot det som sägs, på grund 

av sin förförståelse inom ämnet, bidrar till en skapande process under intervjun. Jag har i mitt 

eget arbete mött många elever med läs- och skrivsvårigheter och jag har arbetat med dem på 

olika sätt vilket gör att jag har viss förförståelse inför problematiken. Däremot har jag aldrig 

arbetat med Wittingmetodens ominlärning. Jag tror därför att min förförståelse gällande läs- 

och skrivsvårigheterna kan vara positiv eftersom jag i min studie fokuserar på upplevelserna 

av en speciifik pedagogisk metod att hjälpa eleverna med läs- och skrivsvårigheter. 
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6. Resultat 

I denna del kommer jag att redovisa de olika teman som är reultatet av min analys av 

lärarintervjuerna. Under varje tema har jag även flera olika delaspekter som inbegrips i temat. 

Jag kommer med citat och sammanfattning kring vad lärarna har förmedlat visa hur de olika 

delaspekterna hör ihop med respektive tema. De frågeställningar jag har i mitt arbete är: 

 

 Hur upplever lärarna att det är att arbeta med Wittingmetodens ominlärning? 

 Hur upplever lärarna att elevernas syn på sig själva som läsare och skrivare påverkas 

av att arbeta med Wittingmetoden?  

 Hur upplever lärarna att eleverna påverkats emotionellt av att arbeta med metoden? 

 

De teman jag har valt ut är direkt kopplade till mina frågeställningar och jag inleder 

resultatdelen med de teman som berör hur lärarna uppfattar att det är att arbeta med metoden 

och därefter redovisar jag hur lärarna uppfattar att eleverna påverkas av den. 

 

De teman som redovisas och som handlar om hur lärarna upplever att det är att arbeta med 

metoden är: 

 

Positiv lärarroll med delaspekterna konkret och tydlig, intressant och roligt samt aktiva 

elever. 

Individanpassad träning med delaspekterna flexibel metod, utgår från elevens behov, samt 

utvecklande. 

 

De teman som redovisas och som handlar om hur lärarna upplever att eleverna påverkas av 

metoden är: 

 

Självförtroende med delaspekterna ökad självkänsla och ökat självförtroende samt tilltro till 

sin egen förmåga. 

Eleven som läsare och skrivare med delaspekterna förmågemedvetna, framstegsmedvetna, 

förbättrad läs- och skrivförmåga samt möjliga hinder. 
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Det första temat här, självförtroende refererar till den tredje frågeställningen, dvs. hur 

eleverna påverkas emotionellt. Jag har med andra ord slagit ihop den andra och tredje 

frågeställningen i denna redovisning. 

 

6.1 Positiv lärarroll 

Under denna del presenterar jag hur lärarna uppfattade sin egen lärarroll i arbetet med 

ominlärning utifrån följande delaspekter inom detta tema: konkret och tydligt, intressant och 

roligt samt aktiva elever. 

 

Konkret och tydligt 

Lärarna upplever säkerhet i att de vet vad de ska göra och hur de ska möta eleverna då 

ominlärningen enligt dem är tydligt beskriven och konkret: 

 

Det viktigaste var väl att det var … att metoden var konkret … jag visste vad jag 

skulle göra och jag visste hur jag skulle möta eleverna … vi tog en sak i taget så 

eleverna hann lära sig det vi tänkte att de skulle lära sig… det innebar ju att dom 

blev säkra på det vi jobbade med. 

 

 

Halva tiden av ominlärnings arbetet med eleven så jobbar man ju väldigt, väldigt 

strukturerat med ljuden med avlyssningsskrivningen… jag upplevde att det var 

fantastiskt intressant det här med att vara med på avlyssningsskrivningen och att 

jag fick sitta med en elev i taget som kunde berätta hur det kändes om någonting 

var tveksamt och jag såg ju på ett helt annat sätt vilka svårigheter man har när 

man inte har lärt sig läsa ordentligt. 

 

Lärarna upplever att det noggranna antecknandet som de gör över vad som händer på 

lektionerna är till stor hjälp i ominlärningsarbetet då de lätt kan titta tillbaka på vad de gjort 

och se progressionen. De upplever det konkreta arbetsmaterialet som ominlärningen utgår 

ifrån som positivt då det finns en så stor mängd övningar så att eleverna kan öva tills de blir 

säkra på bokstavssymbolerna. 

 

Intressant och roligt 

Eftersom ominlärningens övningar är tydligt strukturerade trodde lärarna då de först kom i 

kontakt med metoden att detta skulle bli en nackdel när de skulle påbörja arbetet med 

ominlärningen eftersom de hade uppfattningen att de som personer var kreativa och tyckte om 
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att prova olika sätt och inte följa någon mall. Men när de väl påbörjade arbetet med 

ominlärningen upplevde de det styrda strukturerade upplägget som positivt och roligt. Lärarna  

beskriver arbetet med ominlärningen som både intressant och lärorikt: 

 

Sådana framsteg jag har sett med metoden, det är ju också det som har fascinerat 

mig, det kan ju vara elever som har kämpat och kämpat och kämpat och fått jätte 

mycket spec och ändå har inte läsningen fungerat … Det kan ta två och ett halvt 

år för barn som har stora svårigheter som jag jobbat med som har haft diagnos 

på lågstadiet till exempel, där har jag kanske hållit på i tre år … ja så att man får 

verkligen jobba stegvis hela vägen. Jag tycker att det är en fantastisk metod för 

att den är inte bara läs och skriv utan det är också det här med läsförståelse 

genom att du arbetar med orden och sökvägarna in till det egna ordförrådet o 

associeringen.  

 

Lärarna uttrycker att de trivs mycket bra med att arbeta med metoden, att det är både 

spännande och roligt. 

 

Aktiva elever 

En annan delaspekt i den positiva lärarrollen upplever lärarna är att metoden låter eleverna 

vara de som styr arbetet vilket gör eleverna aktiva. Det är eleverna själva som upptäcker vad 

de kan och vad de är osäkra på, och på så vis styr eleverna vad de ska börja arbeta med och 

hur länge träningen av de olika symbolerna ska fortgå och när de ska utöka antalet symboler. 

Det är alltså inte lärarna som avgör vad eleverna måste arbeta med och hur länge utan 

eleverna blir medvetna om sina förmågor och brister. Eleverna styr över sitt eget lärande. 

Lärarna upplever detta som lärorikt, eftersom de får en tydlig bild över elevernas förmågor, 

och de menar att det är intressant att följa processen i elevens lärande: 

 

Lärarrollen trivs jag väldigt bra med… som lärare så står jag för metod och 

principer och jag diskuterar med eleverna men det är ju dom som driver … det 

är dom som iakttar sitt eget… sitt eget lärande… Så det, lärarrollen är en stor 

fördel tycker jag och det är den som gör att jag får så aktiva elever.   

 

Lärarna upplever även att detta medför att metoden är effektiv för eleverna eftersom det är de 

själva som driver detaljerna i arbetet. De upplever att eleverna är mycket medvetna om vad de 

arbetar med, när de har lärt sig något och hur det känns att kunna något, de blir aktiva i att 

själva känna efter om de kan det eller inte. Vidare upplever de det som positivt att redan i 
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början av ominlärningen vid analyssamtalet så är det eleven som är den aktiva och berättar 

hur den känner inför de olika språkljuden som kommer upp. 

 

 

6.2 Individanpassad träning 

Under denna del presenterar jag lärarnas uppfattningar att ominlärningen är individanpassad 

utifrån följande delaspekter inom detta tema: flexibel metod, utgår från elevens behov samt 

utvecklande. 

 

 

Flexibel metod 

Lärarna har alla arbetat med ominlärning i olika åldrar. Lärarna har arbetat med elever från 

mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, och med universitetsstuderande och vuxna.  Lärarna 

upplever en stor fördel med att metoden är så pass flexibel och individanpassad att den passar 

alla elever i alla åldersnivåer:  

 

Metoden är alltid densamma men den anpassar sig ju till eleven genom att det är 

eleven som är som liksom är aktiv … är aktiv i arbetet och bidrar till med sitt 

språk och sina tankar och sina frågor.  

 

Lärarna upplever det som att åldern på eleven inte är det avgörande för om metoden ska 

fungera eller inte, utan det som är viktigt är att eleven är medveten om att den har svårigheter 

och att eleven vill ha hjälp. De upplever att trots att eleverna är så olika, både åldersmässigt 

och språkförmågemässigt så passar metoden eftersom det är elevens ordförråd som är 

utgångspunkten och då gör det inget om en elev har ett mindre ordförråd och en annan har ett 

större – metoden anpassar sig efter det de kan och utgår därifrån: 

 

När det gäller både barn och vuxna så … bokstavsljudet och symbolen de måste 

förstå vilka som hör ihop…hitta rätt ljud till rätt bokstav helt enkelt.. och det är 

ingen som kommer undan det utan det måste man alla klara. 
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Utgår från elevens behov 

Lärarna upplever att metoden automatiskt anpassar sig efter den elev man arbetar med 

eftersom metoden har sin utgångspunkt i de språksymboler eleven själv kan vid träningen 

liksom i elevens eget ordförråd vid associeringen. Då metoden även betonar elevens eget 

ansvar och aktivitet så är det eleven själv som känner efter när han/hon känner sig säker på ett 

språkljud /en språkljudskombination. På så vis varierar träningens längd och progression efter 

elevens behov, upplever alla lärarna. Detta gör även att varje elev arbetar i den takt han/hon 

själv behöver och får den träning och repetition som just den eleven behöver. Lärarna 

poängterar att de upplever att de arbetar med rätt saker med eleverna, att de tränar på rätt 

saker och på så vis även hjälper eleven med hans/hennes specifika svårigheter: 

 

Vi tog en sak i taget så eleverna hann lära sig det vi tänkte att de skulle lära sig 

… vi hastade inte på, det innebar ju att dom blev säkra på det vi jobbade med.  

 

Lärarna upplever att ominlärningens anpassning efter elevens behov ger resultat som eleverna 

inte lyckats nå tidigare med andra stödinsatser:  

 

Det kan ju vara elever som har kämpat och kämpat och kämpat och fått jätte 

mycket spec och ändå har inte läsningen fungerat och när man då får arbeta med 

ominlärning o då ska man ju tänka på att man får inte ha för bråttom o forcera 

ominlärnings arbetet … utan man jobbar som man ska och lyssnar på eleven så 

att eleven verkligen får en säker grund ,då händer det ju så otroligt mycket. 

 

De upplever det som att andra arbetssätt går ofta för fort fram när det gäller 

avkodningsträningen, men i ominlärningen är arbetsmaterialet anpassat så att elevernas 

individuella behov av träningsmängd och träningstid beaktas och träningen anpassas efter 

eleverna. Detta upplever lärarna som positivt för eleven. 

 

Utvecklande 

Lärarna anser att metoden synliggör vad eleverna kan och vad de inte kan vilket dessutom gör 

elevens progression synlig, och det upplever lärarna som positivt och utvecklande, dels för 

eleverna men även för läraren. Lärarna upplever att eleverna gör stora framsteg som de själva 

kan se och förstå:  
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… att det verkligen skett resultat …det har blivit såna fantastiska förändringar 

hos eleven och de kan själv berätta det när allt faller på plats och de kan börja 

läsa igen.  

 

Lärarna upplever ominlärningen som språkligt utvecklande på flera sätt för eleverna eftersom 

även elevernas passiva ordförråd utvecklas med hjälp av denna metod. Under den del av 

ominlärningen som kallas fritt associerande får eleverna själva associera kring de olika 

språkneutrala konstruktionerna och komma på så många olika ord som möjligt. Då kan 

eleverna även nämna ord de kanske bara hört eller sett men aldrig använt själva eller kanske 

inte ens förstår innebörden av, och då får eleven en möjlighet att lära sig dessa ord och 

begrepp i denna del av metoden vilket lärarna upplever som utvecklande.  

 

6.3 Självförtroende 

Under denna del presenterar jag hur lärarna upplever att metoden påverkar eleverna 

emotionellt utifrån följande delaspekter: ökad självkänsla och ökat självförtroende samt tilltro 

till sin egen förmåga 

 

Ökad självkänsla och ökat självförtroende 

Lärarna upplever att elevernas självförtroende och deras självkänsla ökar när de arbetar med 

metoden eftersom eleverna kan se sin progression och förstå vad som varit svårt för dem: 

 

…dom får ett mycket större självförtroende och bara det att dom …vågar och 

vill avslöja, under lektionerna så vill dom berätta att det där förstod jag inte förut 

och det där kan jag inte o det där kan jag inte höra och det där vet jag inte … 

man måste ju ha ganska stort självförtroende för att kunna säga jag kan inte.  

 

 

Dom känner sitt ansvar och, och då när dom känner det och förstår …att det 

beror på dom själva ja då stärks ju självförtroendet när dom ser att det går.   

 

Lärarna menar också att arbetet med ominlärningen gör det tydligt för eleverna vari deras 

svårigheter består: 

 

… att få se sina fel och brister på ett sånt tydligt och klart sätt o att det är att 

dom själva kan se det … dom själva kan utrycka det och förstå det, det är ju en 

enorm lättnad istället för att det bara är nåt stort dimmigt obegripligt oåtkomligt 

jätte moln av svårigheter så ser dom tydligt vad det är för småsaker som orsakar 
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deras problem o att själv kunna se det, att själv kunna bidra med detta och 

avslöja det är enormt positivt.  

 

Lärarna upplever det som att eleverna blir såväl säkrare som tryggare i sig själva under 

ominlärningen: 

 

Eleverna förstår att dom lär sig och förstår vad dom lär sig och förstår hur dom 

ska göra för att lära sig och förstår att det finns mer att lära sig men då har de 

lyckats med lite och då är det bara till att fortsätta … då ökar deras självkänsla 

och självförtroendet ökar och det syns på dem också. Det sa mina kollegor på 

högstadiet att nu har den där eleven börjat komma in i ominlärningen sa dom nu 

går han eller hon mitt i korridoren och ser trygg och lugn ut; det är en helt annan 

människa, säger dom.  

 

Vidare upplevde lärarna att eleverna kände att de fick makt över sitt eget lärande:”Och att 

man har makt över det själv…det ger ju ett enormt självförtroende”. 

 

Tilltro till sin egen förmåga 

Lärarna uttrycker sig så här om hur eleverna påverkas:  

 

När man väl förstår att man kan göra något åt det, den här problematiken, så då 

blir man tryggare i sig själv och får en tilltro till sin egen förmåga också för man 

ser att man har lyckats. Det här tar några månader… det är inte så att man från 

början förstår att den här metoden är jätte bra och jag kommer lära mig… man 

måste jobba och man måste se framstegen och då får man tilltro till sin egen 

förmåga. 

 

Lärarna upplever att eleverna de arbetar med i ominlärningen får en ökad tilltro till sin egen 

förmåga. Eleverna blir klara över vad de kan och vad de ännu inte kan, det blir tydligt för dem 

och det är de själva som kan se det vilket gör dem säkra och trygga. ”Tilltro till sin egen 

förmåga, ja den blir mycket, mycket större”, säger lärarna. De upplever att eleverna känner en 

större makt över sitt eget lärande och att de blir klokare beträffande sin egen kompetens. 

Vidare upplever lärarna att eleverna oftast tidigare, innan ominlärningen satte igång, varit 

osäkra i läs- och skrivsammanhang och inte vetat när de skulle misslyckas och hur de skulle 

undvika att misslyckas. Men när de arbetar med ominlärningen står de på en helt annan grund, 

en stadig grund där de vet vad de kan och att det inte uppstår fallgropar. Lärarna upplever att 

eleverna stärks av att se att de själva är de som kan påverka sin läs- och skrivförmåga. 
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6.4 Eleven som läsare och skrivare 

Under denna del presenterar jag hur lärarna upplever att elevernas syn på sig själva som läsare 

och skrivare påverkas av ominlärningsarbetet utifrån följande delaspekter:  

förmågemedvetna, framstegsmedvetna, läs- och skrivförmåga samt möjliga hinder. 

 

Förmågemedvetna 

Lärarna uttrycker det såhär:  

 

Dom förstår att jag är inte allmänt dåligt utan det är specifika svårigheter som 

jag har och dom har sett vad det är som har förstört så att i analyssamtalet får 

man ju se vilka bokstäver det är som krånglar … det där upptäcker eleverna då 

och det är dom som ser det och förstår att det här har sabbat för mig i så många 

år.  

 

Vidare: 

 

Eleverna förstår att dom lär sig och förstår vad de lär sig och förstår hur dom ska 

göra för att lära sig och förstår att det finns mer att lära sig.  

 

Lärarna upplever att eleverna blir medvetna om vilka styrkor och svårigheter de har och hur 

dessa förändras under arbetets progression. Lärarna uttrycker det på följande sätt:  

 

Man kan liksom titta på går det framåt o man kan titta bakåt att här kunde du 

bara fyra vokaler och nu kan du ju faktiskt sju vokaler, det är ju fantastiskt alltså 

de ser de här ständiga framsteg …och att dom också blir medvetna om hur det 

känns att kunna, de blir metakognitiva. 

 

Lärarna upplever att eleverna blir medvetna om vad det är som de hade haft svårt för tidigare 

och att de tydligt kan se exakt vad, vilka språksymboler, de har svårt för just nu. Att de själva 

kan uttrycka det och är medvetna om det tycker eleverna är en stor lättnad.  Eleverna blir 

medvetna om vad de behöver arbeta med och vad de lär sig. 

 

 Framstegsmedvetna 

Eleverna är aktiva och delaktiga i hela arbetsprocessen och blir därmed också 

framstegsmedvetna, upplever alla lärarna. Lärarna upplever att eleverna får känna hur det 



 

37 

 

känns att kunna något och skillnaden mellan att kunna och att inte kunna det än. Lärarna 

uppgav även att de upplever att detta leder till en ökad motivation hos eleverna: 

 

Dom börjar känna efter inåt om dom behöver träna mer eller om dom är nästan, 

nästan säkra eller att dom har ganska mycket kvar. Det känner dom ju inom sig 

själva och kan använda det även när det är inlärning i andra ämnen.  

 

Lärarna upplever det som positivt att eleverna själva kan se sin progression och förstå 

skillnaden mellan hur det känns att kunna något och ännu inte kunna: 

 

…att eleven visste vad vi sysslar med, visste när han eller hon hade lärt sig 

något nytt och visste hur det kändes att kunna något nytt … så 

framstegsmedveten tänker jag som den största fördelen. 

 

Förbättrad läs- och skrivförmåga 

Innan de påbörjade ominlärningen kände många elever osäkerhet kring vad det var som 

gjorde att de inte kunde läsa och skriva så snabbt och rätt som deras klasskompisar. Efter 

ominlärningsarbetet har de en tilltro till sig själva, till sin förmåga att läsa och skriva då de fått 

träna på den tekniska delen, avkodningen, och blivit så säkra på den att den är automatiserad, 

så faller det som tidigare varit ogripbart för dem på plats: 

 

Innan om man inte arbetar på det här sättet så är det som om dom alltid känner 

att dom riskerar i vilken sekund som helst kan dom falla i ett stort svart hål och 

dom vet inte när det där svarta hålet…var det finns någonstans, när det kommer. 

Och det gäller o försöka undvika det där svarta hålet (…) då har man ju ingen 

tilltro till sin egen förmåga, men här, här finns det inga svarta hål för dom står 

på stadig mark o den blir stadigare o stadigare. 

 

Vidare: 

När jag följer metoden som jag ska då har det verkligen skett resultat, det är det 

som har varit så roligt att det har blivit sådana fantastiska förändringar hos 

eleven och dom kan själv berätta det när allt faller på plats och dom kan börja 

läsa igen. 

 

Lärarna beskriver elever som gått hos dem och som hade haft stora svårigheter att stava och 

läste oerhört långsamt innan de påbörjade ominlärningen. När de var klara med ominlärningen 

kunde eleverna läsa med mer flyt och var säkrare i sin stavning.  
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Lärarna berättar att eleverna de arbetar med i ominlärningen lär sig läsa och skriva, de blir 

olika skickliga och olika snabba på det, men alla utvecklar sin förmåga att läsa och skriva till 

att bli säkrare: 

 

…alla kan ju lära sig läsa säger jag och dom som är dyslektiker lär sig också 

läsa fast det kanske tar längre tid om dom får rätt chans att lära sig läsa… 

 

Vidare: 

Kan man läsa och skriva bra då behöver man aldrig tänka på tekniken o tekniken 

säger jag i analyssamtalet att det är att koppla ett visst ljud till en viss bokstav … 

en ren teknik som ska...överinläras och automatiseras. 

 

Lärarna framhåller att: 

 

När det gäller både barn och vuxna så … det är ju det att de måste … förstå 

vilka som hör ihop … hitta rätt ljud till rätt bokstav helt enkelt.  

 

Lärarna säger även att de upplever det som en fördel att det övningsmaterial (av 

innehållsneutrala språksymbolskombinationer) som finns i Wittingmetoden är mycket stort. 

De upplever att metoden ger den tid som krävs för att träna på bokstavsljuden och 

bokstavssymbolerna för att eleverna ska bli säkra på dem i sin egen takt. Här menar lärarna 

dessutom att:   

 

Många av dom elever som jag mött skulle inte ha behövt ha dom problemen 

dom har … om dom hade fått börja i lugn och ro på rätt sätt … dom kan lära sig 

läsa och dom lär sig läsa när man gör en ominlärning tillsammans med dom men 

dom hade inte behövt stå ut med en ominlärning om dom hade fått rätt hjälp från 

början. 

 

Möjliga hinder 

Det som lärarna nämner som ett möjligt hinder för eleverna är hur andra lärare arbetar med 

dessa elever medan ominlärningen pågår, eftersom eleverna helst inte ska läsa eller skriva 

något alls under ominlärningsperioden: 

 

Om eleven utsätts för att tvingas läsa och skriva ändå fast han går under det här 

wittingprogrammet då blir det ju en nackdel… det är negativt för eleven …då 
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blir det ju så att eleven tränar ju på felen... det är viktigt att även dom andra 

lärarna förstår för då… det kan ju bli väldigt negativt för eleven. 

 

Lärarna uttrycker att det är svårt för dem som inte är insatta i metoden att förstå att det tar tid, 

att det måste få ta tid:  

 

Det här arbetet tar lång tid och det är svårt att förklara för omgivningen för 

andra lärare och för skolan … hur framstegen ser ut i arbetet för … alla andra 

förväntar sig på nåt sätt att efter en månad då så kommer dom och säger nå hur 

går det hur långt har ni kommit? …och då vill dom att man ska säga att ja nu 

läser han mycket fortare än han gjorde förut … men det är ju inte så det ser ut i 

wittingmetoden …det är svårt att för omgivningen göra tydligt hur arbetet går 

framåt. 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Lärarna i intervjuerna upplever det som positivt att arbeta med Wittingmetodens ominlärning. 

De upplever att med denna metod arbetar de med rätt saker, den ger möjlighet till ett stort 

övningsmaterial och att eleven får den tid som krävs för att få träna på rätt saker. De uppger 

även att de tycker det är roligt att arbeta med metoden och att den fungerar för olika åldrar. 

 

Lärarna upplever även att elevernas tilltro till sin egen förmåga som läsare och skrivare ökar, 

deras förmågemedvetenhet ökar, liksom deras självförtroende och självkänsla och de 

utvecklar sin läs- och skrivförmåga. Lärarna uppger att det finns ett par möjliga hinder för 

elevernas läs- och skrivutveckling i denna metod. Det är att alla lärare som undervisar eleven 

kanske inte förstår att eleven inte ska läsa och skriva under tiden som ominlärningen pågår 

och låter dem läsa och skriva på sina lektioner. Detta påverkar elevernas läs- och 

skrivutveckling negativt eftersom de då övar på fel sätt och de fel de alltid gjort blir befästa. 

Dessutom förväntar sig de andra lärarna att det ska gå snabbare att få resultat, de inser inte att 

det här arbetet tar tid, eftersom eleverna verkligen behöver lära om, dvs. de har lärt sig fel och 

inte från början förstått hur avkodningen går till. Men, om alla i skolan som möter eleven är 

insatt i arbetet och vad det innebär kan dessa hinder undanröjas 

 

 

. 
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7. Diskussion 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare som arbetat med Wittingmetodens 

ominlärning upplever att det är att arbeta med metoden samt hur de upplever att eleverna 

påverkas av den. I denna del kommer jag att diskutera det som framkommit i min resultatdel 

genom att koppla det till forskning och teoretiska perspektiv. Jag kommer att utgå från de 

frågeställningar jag har i mitt arbete vilket innebär att jag först kommer fokusera på hur lärare 

upplever att det är att arbeta med metoden och därefter hur de upplever att eleverna påverkas. 

 

7.1 En metod anpassad efter elevens behov 

De intervjuade lärarna upplever metoden som positiv då den anpassar sig efter elevens behov 

gällande vad eleven ska arbeta med, hur arbetsprocessen fortlöper och vilken träningstid som 

lämpar sig för eleven. En metod eller ett arbetssätt som lämpar sig för elever med specifika 

läs- också skrivsvårigheter ska enligt Bäckman, Frylmark och Olofsdotter-Lemne (2004) 

innehålla särskild träning i en lugn arbetsmiljö där de får tillräckligt med tid för sin träning.  

Lärarna uttrycker även att de känner en trygghet i att de arbetar med rätt saker då metoden 

tydligt visar vad elevens styrkor och svagheter ligger på en konkret nivå. Detta menar även 

forskningen är en viktig del i det arbetssätt man använder, läraren måste enligt forskning utgå 

från elevens förmåga och anpassa åtgärden efter det (Heimann & Gustafson, 2009). Om lärare 

gör en intensiv pedagogisk satsning kan elevernas problem avhjälpas till stor del (Hagvert, 

2009). Vid mina intervjuer framkommer att elevernas svårigheter övervinns med hjälp av 

metoden. Elever som befinner sig i svårigheter behöver känna att de blir uppmärksammade av 

lärare som tar tillvara de förmågor eleven har och bygger på dessa (Holmsten, 2002). Skolan 

ska fokusera på elevens kompetenser och påbörja de pedagogiska insatserna utifrån det 

(Gustafsson, 2002). Lärarna upplever det som positivt att metoden utgår från elevens 

förmågor och successivt lägger till de språksymboler som eleven har svårigheter med och på 

så vis blir det en progression i elevens utveckling som även eleven kan se.  

Skolans synsätt på elevernas svårigheter är av vikt för hur resultatet blir (Gustafsson, 2002). 

Ser skolan enbart elevens problem och svårigheter eller ser de möjligheter och elevernas 

kapacitet?  Lärarna i mina intervjuer uttrycker att alla elever, även de som har specifika läs- 

och skrivsvårigheter, kan lära sig läsa och skriva. Vidare framkommer att redan under 

analyssamtalet tar läraren och eleven reda på vilka symboler eleven känner sig säker på och 

börjar sedan arbeta med dem som grund för träningen. Lärarna upplever det som positivt att 
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metoden startar med de språksymboler som eleven känner sig säker på, då tas elevens 

förmågor tillvara och förmågorna byggs på. Därmed utgår de redan från början från elevens 

kapacitet och vidareutvecklar den. 

Eleverna är de som är aktiva i ominlärnings-arbetet vilket lärarna upplever som en styrka med 

metoden. Forskningen visar att en god inlärningssituation innebär att eleven befinner sig i en 

miljö som känns trygg och att eleven får vara aktiva i arbetet, skriver Holmsten (2002). 

Lärarna i mina intervjuer påpekar vid flertalet tillfällen att det i metoden är eleven som driver 

arbetet framåt, det är eleven som aktivt känner efter om han/hon är säker på den språksymbol 

de arbetar med och när det är dags att gå vidare i träningen. Alla lärarna upplever detta som 

positivt med metoden. 

Lärarna i mina intervjuer påpekar att det är viktigt att eleverna inte ska läsa och skriva i andra 

ämnen under den pågående ominlärningen vilket ställer krav på skolans organisation. Detta 

upplever lärarna som en viktig utmaning om man ska arbeta med metoden. Skolans personal 

måste vara insatt i varför eleverna som arbetar med ominlärningen inte ska läsa och skriva 

under tiden som träningen pågår. Denna utmaning berör skolans sätt att se på elever i 

svårigheter och skolans sätt att se på stöd. Frågor som rör resurser gällande stödundervisning, 

hur stödet läggs upp och till vilka elever det ges beror på hur det strukturella perspektivet är 

på skolan (Hammarberg, 1998). Detta perspektiv påverkar i sin tur hur stödundervisningen 

utformas och därmed elevens utveckling.  

7.2 Positiv emotionell utveckling hos eleven 

Lärarna i mina intervjuer upplever att eleverna påverkas emotionellt i en positiv riktning av 

ominlärningsträningen. Eleverna känner, enligt lärarna, att de själva kan påverka sin situation 

och utveckla sina förmågor. Forskning visar att alla, såväl barn som vuxna, har grundläggande 

behov av att känna trygghet och känna att de själva kan påverka sin situation (Holmsten, 

2002). Lärarna upplever att eleverna får en ökad tilltro till sin förmåga när de kan se, på ett 

tydligt och konkret sätt, vilka förmågor och svårigheter de har samt hur progressionen 

fortskrider. Forskning visar att om kraven anpassas till elevens förutsättningar är chansen 

större att eleven upplever sig själv som duktig och kan känna att det går att lyckas (Fischbein, 

2009). Brist på stöd och att lärare inte hjälper dem vidare kan påverka självförtroendet i 

negativ riktning. 
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Elevens egen känsla av kontroll och tilltro till sin egen förmåga att klara svårigheter hör 

samman med hur läraren bedriver sin undervisning med eleven (Fischbein, 2009). Läraren ska 

inte vara för kontrollerande eller lotsande utan använda arbetsformer och arbetssätt som 

stöttar elevens eget lärande, menar författaren. Detta är något som framkommer i mina 

intervjuer då lärarna upplever det som positivt att eleverna själva blir medvetna om sin egen 

förmåga och kan se sin egen utveckling vilket stärker eleverna. Att metodens arbetsform är 

sådan att den startar i vad eleverna känner sig säkra på och endast tar in en ny språksymbol i 

taget upplever lärarna som positivt för eleven. 

De uppgifter som eleven får arbeta med måste vara på en nivå som är anpassad efter elevens 

nivå, då det påverkar elevens självförtroende i positiv riktning om eleven kan se att hon/han 

kan lyckas med uppgifterna (Fischbein, 2009). Detta nämner lärarna i mina intervjuer vid 

flera tillfällen, att metoden är flexibel och anpassar sig efter eleven vilket lärarna upplever 

påverkar eleverna positivt. Både Taube (2009) och Ingestad (2009) hänvisar till ett flertal 

forskare som funnit att det är av vikt att eleven själv får vara delaktig i att sätta upp mål, att 

själv se att han/hon kan uppfylla dem och följa sin progression. Det bidrar till att eleven 

utvecklar känslor av kontroll över sitt eget lärande och ökad tilltro till sin egen förmåga då de 

kan se att de kan utveckla sina förmågor i positiv riktning. Eleven ska kunna se sina 

möjligheter och sin egen utveckling (Ingestad, 2009). Detta gör eleverna i ominlärningen 

enligt lärarnas upplevelser som framkommer i intervjuerna. 

De intervjuade lärarna påpekar ett flertal gånger att tack vare att eleverna får tiden för 

träningen anpassad efter sina behov, svårigheten på träningen likaså, samt att de får arbeta i 

den takt som lämpar sig för dem själva påverkas elevernas självkänsla och känsla av makt 

över sin egen inlärning. Lärarna uttrycker att eleverna utvecklar ett större självförtroende och 

en större självkänsla då de själva kan se och känna vad de lärt sig och vad de kan. Eleverna 

blir såväl förmågemedvetna som framstegsmedvetna, upplever lärarna. Forskning har visat att 

det sätt som en elev uppfattar sig själv och sin egen förmåga påverkar även hur eleven ser på 

sina framsteg och misslyckanden (Taube, 2009).  

För att stärka lässvaga elevers självbild måste läraren ha goda kunskaper om läs- och 

skrivprocessen och lägga upp undervisningen på ett sätt som gör att eleven inte möter alla sina 

svårigheter på en gång utan att det blir en process (Taube, 2009). Lärarna i mina intervjuer har 

tidigare arbetat med läsning och skrivning i skolan innan de kom i kontakt med metoden. De 

upplever att arbetssättet i ominlärningen är stärkande för eleverna eftersom de endast möter en 
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svårighet i taget tills den övervinns och därmed byggs elevens styrkor successivt upp. Det är 

även viktigt att läraren vet var eleven befinner sig, vilka svårigheter och styrkor eleven har 

och att kraven ställs utifrån elevens befintliga nivå (Taube, 2009). Detta upplever lärarna som 

en trygghet med metoden då det redan i analyssamtalet blir tydligt var eleven befinner sig 

förmågemässigt. Varje undervisningstillfälle ska dessutom ge eleven positiva upplevelser av 

hans/hennes förmåga, och enligt Taube ska utgångspunkten hos läraren vara att alla elever 

kan lära sig läsa och skriva men att det däremot kan ta olika lång tid för varje elev och att alla 

elever är olika. Lärarna i mina intervjuer uttrycker på olika sätt just detta, att alla elever kan 

lära sig läsa och skriva men att de tar olika lång tid. Lärarna upplever även att eftersom 

metoden går framåt i en takt som anpassas efter elevens förmåga och att endast en liten del av 

svårigheterna (en språksymbol) introduceras i taget och att man i metoden först går vidare när 

eleven känner sig säker på den språksymbolen, blir träningen anpassad till vad eleven kan 

klara av vid varje tillfälle. Detta påverkar eleverna positivt.  

Har en elev en låg självbild om sig själv som läsare är det även viktigt att hon/han ges täta 

tillfällen till att uppleva framsteg, vilket i sin tur kan påverka självkänslan positivt (Taube, 

2009). Detta understryker lärarna i intervjuerna, då de upplever att elevens självförtroende 

stärks successivt eftersom de genom hela metoden får se hur deras förmågor utvecklas och 

svårigheterna övervinns. 

I mina intervjuer berättar lärarna att eleven är den som själv får känna efter om hon/han kan 

eller inte och förmedla det till läraren under träningen. Lärare bör skapa tillfällen då eleverna 

kan prata om det de har lärt sig och att det påverkar eleverna positivt att få delge någon annan 

sina tankar och uppfattningar (Taube, 2009). Detta gör lärarna i ominlärningen då det är ett 

återkommande moment i metoden att eleven är den aktiva och ansvarar för att förmedla till 

läraren hur träningen upplevs. Den träning och den uppgift eleven deltar i ska ha en 

meningsfull struktur, eleverna ska förstå syftet med uppgiften och kan se att det finns en 

progression dvs. en början och ett slut med arbetet, detta bidrar till att en elev vill lära sig 

något, får en inre drivkraft, menar författaren. Ominlärningen har en tydlig struktur med ett 

rikt och varierat övningsmaterial, berättar lärarna, och varje träningspass är kort och intensivt 

med ett tydligt upplägg som eleverna arbetar efter. Elever stärks emotionellt av att de får 

uppgifter som de förstår, att de känner sig delaktiga i arbetet, får den tid som de behöver för 

att slutföra arbetet liksom det stöd och den hjälp som de behöver (Taube, 2009). 
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Om en elev har svårigheter med sin läsning är det fonologisk träning som är nödvändig att 

sätta in och när elevens avkodning blir säkrare påverkas också elevens självförtroende i 

positiv riktning (Shaywitz, 2005). Dessa elever behöver dessutom en välstrukturerad och 

tydlig inlärningssituation. De arbetssätt som används är avgörande för om eleven kommer att 

göra framsteg, skriver författaren vidare. Lärarna upplever att metoden hade en tydlig och 

konkret struktur vilket påverkar såväl lärarna själva som eleverna positivt. 

Lärares positiva förväntningar av stor betydelse för elevernas skolframgång och har en positiv 

inverkan på elevernas självförtroende (Ingestad, 2009). De lärare som ingår i min studie delar 

uppfattningen att alla kan lära sig läsa och skriva och de uppfattar ominlärningen som ett 

fungerande sätt att arbeta med eleverna, alltså har de positiva förväntningar på de elever de 

möter. 

 

7.3 Utveckling till säkrare läsare och skrivare 

De lärare som medverkade i mina intervjuer upplever att elevernas läs- och skrivförmåga 

utvecklas i positiv riktning av ominlärningen. De upplever även att eleverna själva känner sig 

mer trygga i sin roll som läsare och skrivare efter ominlärningen då de har automatiserat 

avkodningen. Enligt Duff och Clarke (2011), Shaywitz (2005), Af Trampe och Andersson 

(2005) samt Høien och Lundberg (2013) visar forskning att det finns starka indikationer på att 

fonologisk träning är ett effektivt sätt att arbeta med elever som har dyslexi/specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Författarna menar även att det är av vikt att träningen anpassas efter varje 

enskild elevs behov. Detta är något som lärarna upplever som framträdande i metoden. Alla 

elever de möter har olika förmågor och svårigheter inom avkodningen, och eftersom de redan 

i analyssamtalet tar reda på elevens behov och utformar träningen efter dessa, upplever de 

metoden som effektiv för eleverna. 

Heimann och Gustafson (2009) och Shaywitz (2005) bland många andra skriver att de flesta 

forskare idag är överens om att specifika läs- och skrivsvårigheter, så som dyslexi, beror på 

fonologiska svårigheter, dvs. svårigheter med språkljuden. Det hävdas också bland forskarna 

att fonologisk träning kan förbättra läsförmågan men att det är ännu mer effektivt om 

träningen på ett tydligt sätt kopplar ett språkljud till respektive bokstavssymbol. Høien och 

Lundberg (2013), Af Trampe och Andersson (2005), Shaywitz (2005) samt Heimann och 

Gustafson (2009) skriver att forskning visar att elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 

och dyslexi har nytta av att få träna på de fonologiska grundstrukturerna, överinlära och 
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automatisera dessa grundstrukturer. Vidare menar författarna att de flesta elever kan lära sig 

läsa om de får ett anpassat undervisningsupplägg efter deras behov. Lärarna i mina intervjuer 

upplever det som en fördel att metoden använder sig av en-till-en-träning. De upplever även 

att metoden ger varje elev den mängd träning på fonem-grafem kopplingen som behövs för att 

avkodningen ska överinläras och därmed automatiseras. Sämfors (2009) samt Høien och 

Lundberg (2013) skriver att forskning tyder på att en-till-en-undervisning är det effektivaste 

undervisningsättet för att komma till rätta med elevers svårigheter inom läsning och skrivning. 

Om elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi får träna på de fonologiska 

grundstrukturerna, kopplingen mellan bokstavsljuden och bokstavssymbolerna, har forskare 

med hjälp av ny teknik läst av vilken effekt träningen får genom vissa hjärn-observationer 

(Shaywitz, 2005). Innan träningen påbörjas har personerna med läs- och skrivsvårigheter ett 

annorlunda hjärnaktivitetsmönster vid läsning och skrivning jämfört med personer som inte 

har läs- och skrivsvårigheter, men efter träning i fonologiska grundstrukturer har dessa 

hjärnaktiviteter förändrats och de har samma hjärnaktivitetsmönster som en person utan läs- 

och skrivsvårigheter. Detta tyder på att med hjälp av träning i de fonologiska 

grundstrukturerna kan läs- och skrivsvårigheter övervinnas. Vidare skriver Shaywitz att en 

person som har specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan övervinna sina svårigheter 

men det kräver att rätt form av insats tillsätts. Alla lärarna i mina intervjuer upplever en 

trygghet i att Wittings ominlärningsmetod arbetar med det de anser är effektivt för att 

utveckla elevens läs- och skrivförmågor, nämligen den fonologiska avkodningen med start i 

enskilda symboler. Lärarna menar även att eleverna får rätt mängd träning, till skillnad från 

andra arbetssätt som några av dem upplevt tidigare. 

Gordon (2012) har i sina studier av lärare som arbetar med dyslektiker funnit att de synsätt 

och attityder som läraren har gällande dyslexi och vad det innebär har en påverkan på det 

resultat som uppstår när läraren arbetar med eleven. Gordons studier visade att de lärare som 

upplever att de vet hur de kan möta elevernas svårigheter och därmed hjälpa dem är de lärare 

som ger positiv effekt på elevens läs- och skrivutveckling. Enligt Thinsz Fjellström och 

Lindvert (2011) har lärares förväntningar på eleven påverkan på de resultat och den 

utveckling som kommer att ske hos eleven. Enligt författarna är höga positiva förväntningar 

hos läraren viktigt då detta påverkar resultaten i positiv riktning. Lärarna i mina intervjuer 

upplever att eleverna får rätt form av stöd i metoden och att den lyckas utveckla deras 

förmågor, därmed har lärarna en positiv inställning till metoden och positiva förväntningar på 
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utvecklingen och resultatet. Lärare ska enligt forskning även utgå från att alla elever kan göra 

framsteg och att läraren förmedlar detta till eleven (Thinsz Fjellström & Lindvert, 2011).  

Algozzine, McQuiston, O'Shea och McCollin (2008) skriver att det framkommit i studier att 

elever som tidigare inte lyckats lära sig läsa kan lära sig läsa om de får tillräckligt med tid att 

träna, anpassad träning efter sina svårigheter samt tillräckligt intensiva åtgärder. Författarna 

skriver vidare att om eleverna ges möjlighet att träna på kopplingen mellan fonemet och 

grafemen kommer deras avkodningsförmåga att utvecklas, vilket i sin tur utvecklar deras 

läsförmåga. Detta är något som framkommer i mina intervjuer vid flertalet tillfällen då lärarna 

upplever att många av eleverna de möter tidigare har fått olika typer av träning som inte hjälpt 

dem utveckla sin läs- och skrivförmåga, men att med Wittings ominlärningsmetod utvecklas 

den.  

7.4 Sammanfattande diskussion 

Syftet och frågeställningarna i min studie riktas mot hur lärare upplever arbetet med 

Wittingmetodens ominlärning och hur dessa lärare upplever att elever med läs- och 

skrivsvårigheter påverkas av att få arbeta med metoden. I mina intervjuer framkommer en 

positiv bild av Wittingmetoden hos alla lärare, att metoden är lämpad för elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi samt att man i metoden arbetar med rätt saker vilket 

även påverkar elevernas utveckling i positiv riktning. Det som framkommer i avsnittet om 

tidigare forskning visar att det är en-till-en-träning, individanpassad fonologisk träning, som 

är den effektivaste metoden att arbeta med för elever som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Forskning visar också att personer som har dyslexi kan utveckla sin 

läs- och skrivförmåga, att problemen går att avhjälpa, med rätt stöd, liksom att elever som har 

specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ofta utvecklar en negativ syn på sig själva, på 

sin tilltro till sin egen förmåga som läsare och skrivare, och även en negativ självkänsla. Det 

som forskningen visar kan påverka personernas tilltro till sin egen förmåga och sin självkänsla 

i positiv riktning är att få rätt hjälp med sina svårigheter, få känna att de kan påverka sin 

situation och få lyckas med att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Forskningen visar även att 

skolorna ska utgå från elevens förmågor och behov, stärka elevens förmågor och utforma stöd 

anpassat efter elevens behov. 

Det som framkommit i mina intervjuer stämmer väl överens med den forskning jag läst om 

specifika läs- och skrivsvårigheter och vilka arbetssätt och pedagogiska insatser som är 

effektivast för dessa elever för att utveckla sina förmågor.  
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7.5 Fortsatt forskning 

Min studie har väckt nya idéer hos mig till vidare forskning, jag skulle vilja att en omfattande 

studie görs med elever som arbetat med denna metod samt att en longitudinell studie görs med 

elever som i nuläget har specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som får påbörja 

Wittingmetodens ominlärning. Det sistnämnda förslaget kräver dock att studien sträcker sig 

över en längre period, minst tre år, eftersom det framkommit i min studie att arbetet med 

ominlärningen tar tid och att resultaten när det gäller läs- och skrivsvårigheterna visar sig när 

eleverna fått utveckla sin avkodningsförmåga. 

Det vore också intressant att efter de ovannämnda förslagen på vidare forskning gå ut till ett 

flertal skolor i Sverige och fråga rektorerna och speciallärarna samt specialpedagogerna hur 

de har valt att arbeta för att hjälpa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Är deras sätt att arbeta i enlighet med vad forskningen 

visat ger bäst effekt på specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? Vilken syn har 

skolorna på elever i behov av särskilt stöd gällande läs- och skrivförmågorna? Hur väljer 

skolorna att anpassa organisationen efter de behov som finns? Min studie har varit oerhört 

intressant och den har väckt många nya frågeställningar som jag gärna vill se svar på i 

framtiden. 
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(Bilaga 1) 

Hej! 

  

Mitt namn är Ann-Christin Svärd och jag arbetar som lärare i svenska, engelska samt 

speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling på Brinellgymnasiet i Nässjö. Just nu går 

jag mitt sista år på speciallärarutbildningen i Linköping (som jag läser på distans) och 

planerar mitt examensarbete. 

 

Jag brinner starkt för att hjälpa elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter och jag har 

på olika sätt kommit i kontakt med Wittingmetoden under det senaste året. Min tanke är att 

mitt examensarbete ska beröra hur lärare och elever upplever att det är att arbeta med denna 

metod. Jag vill belysa upplevelser när det gäller läs- och skrivförmågor men även de 

emotionella upplevelserna. (självförtroende, tilltro till sin egen förmåga etc).  

  

Det skulle vara oerhört värdefullt om jag fick möjligheten att intervjua dig vid ett tillfälle 

under vårterminens början för att höra hur du upplever att det är att arbeta med denna metod. 

Skulle du vilja delta i en intervju med mig? 

  

Med vänlig hälsning 

  

Ann-Christin Svärd 

Lärare i svenska och engelska 

Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling 

0739063301 

ann-christin.svard@nassjo.se 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

(Bilaga 2) 

Hej!   

 Nu har vårterminen börjat och jag har inlett mitt examensarbete om Wittingmetoden. Jag är 

mycket glad att du tackade ja till min förfrågan om jag kunde intervjua dig gällande 

Wittingmetoden och hur den påverkar eleverna.  

  

Jag tänkte planera in en dag och en tid som passar oss båda att genomföra intervjun. Jag 

räknar med att den kommer ta ca 20 minuter och min önskan är att jag får göra den via 

telefon. Jag arbetar 100% som speciallärare i Nässjö så det är svårt att åka ifrån på 

vardagarna. 

  

Har du någon möjlighet att låta mig genomföra denna intervju en dag under vecka 7? (Jag har 

lov då och är därmed tillgänglig under hela dagarna och kan vara flexibel med tider och 

anpassa mig efter vad som passar dig). 

  

Ser fram emot svar, jag kommer även skriva de centrala teman jag kommer beröra i min 

intervju så att du i lugn och ro kan förbereda dig innan intervjun. 

  

Tillägg till föregående mail som jag skickade vid svar från lärarna:  

 

Det ska bli spännande att ta del av det du har att berätta! Jag kommer använda min telefon för 

att spela in intervjun, och det är endast för att jag ska kunna transkribera intervjun sedan. Jag 

kommer självklart avidentifiera dig i mitt examensarbete och självklart har du när som helst 

före, under eller efter intervjun rätt att tacka nej till att medverka. Stort tack ännu en gång för 

att du ville medverka! 

 

Ann-Christin Svärd 

Lärare i svenska och engelska 

Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling 

0739063301 

ann-christin.svard@nassjo.se 



 

 

 

 

Intervjuguide:     (Bilaga 3) 

 

1)Hur kom du i kontakt med wittingmetoden? 

- Har du arbetat med andra metoder tidigare? Skillnader? 

- Hur länge har du arbetat med wittingmetoden? 

 

2) Hur upplevde du att det var att arbeta med den metoden? 

-Fördelar 

-Nackdelar 

 

3) Vilka åldrar har du arbetat med? 

-Om du arbetat med olika åldersgrupper, vilka skillnader har du uppmärksammat gällande 

metoden? 

 

4) Hur upplever du att wittingmetoden påverkar elevernas syn på sig själva som läsare och 

skrivare? 

  - Känslomässigt 

  - Förmågemässigt  

  - Självförtroende 

  - Tilltro till sin egen förmåga  

 

5) Något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 



 

 

 

 


