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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadie- 
eller gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras 
erfarenheter. I studien ingick även att undersöka hur informanternas upplevelser förhåller sig 
till forskning. Det sociokulturella perspektivet låg till grund för den teoretiska 
utgångspunkten. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer i 
livsberättelseform där tre personer fick en konkretiserad ritad livsväg i pappersform innan 
intervjun för att i förväg skriva ner sina tankar och minnen innan intervjun. Gemensamma 
temaområden söktes i data vilket resulterade i fyra områden: lärarupplevelse, motivation, 
självkänsla och upplevelsen av sin läs- och skrivförmåga. I analysen delades områdena in i 
tre avsnitt: före, under och efter träning med Wittingmetoden. Informanternas livsberättelser 
visade på att kontakten med läraren, hur denne agerade samt valde interventioner var viktigt 
för informanterna. Berättelserna visade att lärarkontakten hade stor inverkan på deras lärande. 
Den påverkade även deras motivation. Vidare var en egen målbild om att läsning var en 
viktig del för att klara sig i samhället inom olika områden centralt för motivationen samt att 
andra trodde på deras förmåga att lära. Resultaten visade att upplevelsen av att kunna, samt 
bevis på utveckling i sin läsförmåga var viktig för självkänslan och gav dem mod att våga 
mer. En omgivning som visade att de trodde på informanternas kapacitet var också positivt 
för självkänslan. Genom de områden som trätt fram ur livsberättelserna har betydelsen av 
interaktion med andra visats vara central för dessa tre informanter. Upplevelserna i 
livberättelserna kunde knytas till den sociokulturella teorin om lärande. 
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1 Inledning 
Idag möter människan text konstant. Redan hos de första stadsstaterna innebar läs- och 

skrivförmågan en möjlighet till påverkan, att utöva makt och kontroll över sitt och andras liv 

(Säljö, 2014). Att kunna läsa och skriva är idag en förutsättning för att verka i samhället och 

många av dem som går ut med otillräckliga läskunskaper i årskurs nio har ofta känts till, men 

ändå inte fått korrekta insatser: 

Deras svårigheter med läsning och skrivning har i de allra flesta fall varit uppenbara för 

såväl lärare och föräldrar som för dem själva genom hela skoltiden utan att man lyckats 

göra något åt dem. (Sverige. Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 73) 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2014) gjorde en omfattande 

litteraturöversikt över tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi (se vidare i 2.5). 

I slutsatsen presenterar de att framgångsrik träning bygger på att den utgår från strukturerade 

övningar med fokus på sambandet mellan ljud och bokstav. Enligt Myrberg (2007, s. 73) 

tillhör Wittingmetoden en av de "metoder med grundtanken att stärka elevens 

uppmärksamhet på språkljuden och deras bokstavsmotsvarigheter" samt är en av de 

interventioner som "har visat sig stämma väl överens med modern forskning om dyslexins 

fonologiska grund" (s. 73). Han påtalar också vikten av tidiga insatser för barn med tecken på 

läs- och skrivsvårigheter som annars riskerar hamna i utanförskap (ibid.). Idag förespråkas 

intensivträning i korta perioder på 8–16 veckor och två till tre gånger i veckan (Torgesen, 

2005; Wolff, 2011a).  

Jag avser undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadie- eller 

gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras 

erfarenheter. 

Jag har erfarenhet av området genom att är jag legitimerad lärare i svenska och svenska som 

andraspråk samt har en magisterexamen i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi från Lingvistiska 

institutionen/Stockholms Universitet. Jag har dessutom erfarenhet av eget praktiserande av 

Wittingmetoden sedan 2012.  

2 Bakgrund 
Jag kommer presentera forskning som anknyter till de områden som är centrala i samband 

med studien: lärarens betydelse, motivation, självkänsla samt deras beskrivning av hur läs- 
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och skrivförmågan förändrades med hjälp av träning med Wittingmetoden. Dyslexi beskrivs 

kortfattat. Vidare redogörs exempel på hur forskare framställer läsning samt framgångsrika 

interventioner för dyslexi. Slutligen presenteras Wittingmetoden i ett avsnitt.  

2.1 Lärarens betydelse för eleven 

Frost (2002) anser utifrån sin forskning att, för att skapa ett professionellt lärande bör läraren 

skaffa sig en god kunskap om vad som är elevens träningsbehov och svårigheter samt skapa 

en miljö där eleven känner sig trygg och vågar vara svag, men ändå sedd och accepterad. För 

att skapa förutsättningar för eleven att självmant gå vidare i sin läsutveckling, menar Fälth 

(2013) i sin forskning att läraren behöver veta var eleven befinner sig och arbeta med eleven 

därifrån. Utifrån kunskap om eleven, skriver Timperley (2013), att läraren bör planera för att 

”förbättra de elevresultat som betraktas som viktiga i samhället – resultat som har att göra 

med lärande, engagemang och välbefinnande” (s. 45).  

Hattie (2014) har i sin forskning gjort en metasyntes. Han har samlat en stor mängd 

forsningsartiklar och undersökt vilka framträdande delar som mest påverkar elevers resultat. 

Han konstaterade att läraren och dennes förmåga att undervisa är den mest framträdande 

anledningen för en elevs framgång i skolan. Enligt Skolverket (2016) har de skickliga lärarna 

även sitt syfte med undervisningen klar: 

Skickliga lärare är ständigt lärande lärare som bygger sin undervisning på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. De har ett klart syfte med sin undervisning och framför 
allt involverar de sina elever i detta syfte. (s. 23)  

2.2 Motivation 

Skolinspektionen (2014) beskriver att det finns en svårighet för lärare att balansera 

lektionerna mellan de som behöver utmaningar och de som får kämpa för att klara sig. De 

förklarar att båda grupperna riskerar att tappa intresset och i förlängningen sin motivation. 

Om nivån är för hög eller utmaningarna för stora äventyras orken att kämpa.  

När det gäller forskning för Giota (2013) fram att det är svårt att mäta motivation hos 

individer och att forskare samt skolans personal därför endast kan förlita sig på elevens eget 

sätt att uttrycka det, muntligt, skriftligt eller agerande. Enligt Eccles och Wigfield (2002) 

hänger elevers motivation ihop med hur bemötandet är från lärare och hur deras undervisning 

genomförs. Skinner, Zimmer-Gembeck och Connell (1998) fann i sin longitudinella studie att 

elever upplevde större kontroll och visade på starkare motivation samt bättre resultat vid 

upplevelse av värme och support från sina lärare. Giota (2001) beskriver i sin studie att de 

mest framgångsrika elevernas motivation drevs av egna och andras krav för att kunna 
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förverkliga drömmar i framtiden och de näst mest framgångsrika drevs av prestations- och 

inlärningsmål. Eriksson och Lindström (2005) beskriver hur Antonovsky myntade begreppet 

KASAM – känsla av sammanhang, då han uppmärksammat en grupp kvinnor i Israel som 

trots svåra umbäranden i koncentrationsläger under andra världskriget hade klarat sin 

psykiska hälsa väl. Genom deras upplevelse av begriplighet (att förnuftsmässigt förstå den 

aktuella situationens skeende), hanterbarhet (upplevelse av att ha resurser att hantera 

situationen) samt meningsfullhet/motivation (värdet att kämpa genom det som sker) 

framträdde det Antonovsky kom att kalla KASAM, en känsla av sammanhang vilken skapade 

förutsättningar för att ta sig igenom en situation (ibid). Dweck (2017) menar utifrån sin 

teoriforskning om mänskliga behov och mål, att motivation styrs av ett antal psykologiska 

behov: förutsägbarhet – en förståelse för hur ens omgivning fungerar, acceptans – hur 

människan förmår bejaka social interaktion, samt kompetens - hur man agerar i sin 

omgivning (s. 689/691). Genom att dessa behov verkar i olika kombinationer med varandra 

skapar det uppfyllelse av ytterligare fyra andra behov menar Dweck (ibid.). Genom att få 

acceptans och förutsägelse uppfyllt skapas förtroende/tillit, och vid uppnådd förutsägelse och 

kompetens uppfylls behovet av kontroll. Om kompetens och acceptans uppnås skapas 

självkänsla. Hon beskriver att syftet med behoven (förutsägbarhet, acceptans, kompetens 

samt förtroende/tillit, kontroll samt självkänsla) är att de stöttar och används för att uppnå ett 

centralt sammanhang, eller en balans i självet, self-coherent. Vidare menar hon att behoven är 

det som skapar mål för människan och motivation är det som driver individen att sträva mot 

målet för att kunna uppnå behovet (ibid). 

2.3 Självkänsla 

Enligt Shaywitz (2003) känner sig många med dyslexi dumma och skäms för det 

tillkortakommande som dyslexin skapar. Frost (2002) menar att elevens upplevelse av att dels 

själv kunna påverka sin situation samt dels av att lästräning lönar sig är viktig för att inte 

fastna i en negativ självbild. Det är annars vanligt vid specialundervisning under en längre 

period (ibid). Unga med lässvårigheter behöver mer uppmuntran än andra och upplevelsen av 

att de är på väg att "bemästra något som de tidigare inte kunde" (Lundberg, 2010, s. 175).  

Høien och Lundberg (2013) för fram att svaga elever tappar tron på sig själva som en 

"lärande individ" och förmågan att ta till sig kunskap (ibid, s.128). Giota (2006) samt Giota 

och Lundborg (2007) beskriver att elever riskerar välja strategier som att avstå från att göra 

läxor eller prov för att kunna skylla på detta istället för sina läs- och skrivsvårigheter.  Taube 

(2007) menar att det man själv och människorna i den kulturella omgivning som personen rör 
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sig i, prioriterar som viktiga delar eller betraktar som misslyckanden i samhället påverkar 

uppfattningen om en själv. Detta är betydelsefullt för självkänslan (ibid). Upplever man att 

man inte kan påverka sitt liv och självkänslan är låg riskerar den negativa upplevelsen sprida 

sig till andra områden också, menar hon.  

I sin forskning har Ingesson (2007) studerat 75 ungdomar mellan 14 och 25 år för att 

undersöka hur det varit för dem att växa upp med dyslexi. I avhandlingen undersöktes bland 

annat vilka salutogena aspekter som påverkade ungdomarna hälsofrämjande. Fokus låg på 

god självkänsla. Genom intervjuer av ungdomar och en av respektives förälder delade 

Ingesson in dem i tre grupper: ”obekymrade”, ”uppgivna” och ”kämparna”.  De 

”obekymrade” och ”kämparna” visade sig ha en relativt hög självkänsla och KASAM (känsla 

av sammanhang). Här fann hon att starkt intresse för något eller en talang ofta bidrog till 

hälsofrämjande för de obekymrade. Hos de så kallade ”uppgivna” återfanns låg självkänsla 

och emotionella bekymmer i kombination med lågt föräldrastöd och dåliga kamratrelationer. 

”Kämparna” hade högst resultat på både KASAM och självkänsla. En acceptans för sin 

svårighet utmärkte dem och dyslexin var inte en central del av synen på dem själva. De hade 

även god stöttning av vuxna i sin närhet som trodde på dem samt andra goda relationer. Likt 

de ”obekymrade” hade de ett starkt intresse eller en talang för något. Det som också utmärkte 

denna grupp var deras envishet. Andra salutogena faktorer som nämndes i delstudien var en 

omgivning som trodde på ens kapacitet att lyckas samt ett val av utbildning och 

sysselsättning som passade personernas styrka och talang (ibid).  

Skaalvik (1994) för i sin forskning fram att det kan vara svårt att studera som vuxen på högre 

nivå efter tidigare misslyckanden i skolan och att gamla upplevelser av stress och 

tillkortakommanden kan göra sig påminda när man åter sätter sig vid skolbänken. 

2.4 Läsning 

Lundberg (2010) menar att det som ofta skiljer goda läsare från dem som har svårigheter är 

ofta förmågan att ta till sig texten. En god läsare tar sig an texten med medvetet syfte, 

bevakar om den förstått innehållet eller ej, samt kan stanna upp vid vissa delar i texten där det 

krävs och öka läshastigheten vid behov. Den motsatta läsaren, med lässvårighet, anpassar inte 

sin läsning utan håller samma fart i läshastigheten oavsett om förståelse finns eller inte, 

vidare menar han att en sådan läsare inte ställer några frågor till texten eller knyter an till 

tidigare kunskaper personen har. 
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Hjälme (1999) för fram att synen på läsinlärning har diskuterats under lång tid och 

resonemanget om vilken inlärningsstrategi som ansetts som bäst har pågått ända sedan 30-

talet. I Whole Language/Helordsmetoden utgår man från det talade språket och förståelsen. 

Den innebär till exempel att man använder färdiga texter för att förstå att det finns ett 

budskap och sedan gå ner på ordigenkänning. Phonics/Ljudningsmetoden utgår från 

ordavkodningen, att automatisera fonem- och grafemkopplingen först och sedan fokusera på 

helheten, förståelse (ibid).  

Høien och Lundberg (2013) beskriver läsning som att en ”syntesprocess sker då språkljud 

sätts ihop och skapar ord” (s. 229). I läsandet av ett ord tas flera delar i beaktande: stavning 

(ortografisk uppbyggnad), hur det låter och dess betydelse (Lundberg, 2010). Genom 

avkodning identifieras ordet. Om det är bekant sker en igenkänning och med språkförståelsen 

får det en betydelse (Elbro, 2004).  

När det gäller forskning presenterar Coltheart (2005) läsning genom "The Dual-Route 

Cascaded Model" som beskriver att det finns två vägar att nå lexikon. Lexikon kallas det 

långtidsminne som samlat allt vi känner till om de ord vi mött och lärt oss (Høien & 

Lundberg, 2013). Colthearts (2005) modell skildrar två strategier/vägar, att läsa. En direkt 

väg som utgår från direkt ortografisk igenkänning medan den andra, den indirekta vägen 

måste gå via fonologisk (ljudande) ordavkodning. Genom den indirekta vägen delas ordet 

upp, varje bokstav avkodas till ljud och sätts därefter samman till ett ord. Initialt, i början av 

läsinlärning, eller vid möte av nytt skrivet ord, används den indirekta vägen. Varje gång 

läsaren sedan möter ordet igen går processen allt fortare. Till slut är det automatiserat och blir 

till en ortografisk läsning och den direkta vägen tar över. Detta sparar på de kognitiva 

resurser som krävs vid läsning (ibid). För att kunna läsa ut ett ord måste man först avkoda 

det, menar Apel och Swank (1999). Gough och Tunmer (1986) anser att man kan avkoda, 

dvs. ljuda text på italienska utan att för den skull förstå innehållet, samt att någon muntligt 

kan uttrycka sig och auditivt behärska ett språk utan att kunna avkoda text eller uttrycka sig i 

skrift. De beskriver läsprocessen genom en matematisk formel, multiplikation. Det krävs ett 

värde i varje faktor för att bli en produkt, 1x1=1. Modellen är känd som "A Simple View of 

Reading”. Faktorerna är D=decoding/avkodning samt C=linguistic comprehension/språklig 

förståelse. Behärskas båda faktorerna blir produkten:  R=reading/läsning. ”R = D x C” (ibid, 

1986, s 7).  Om avkodningen inte fungerar saknas en faktor i talet och ingen läsning kan ske 

(0 x C=0). Orsaken till att avkodningen brister kan vara dyslexi.  
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2.5 Dyslexi 

Dyslexi innebär att man inte behärskar de olika bokstavsljuden fullt ut. Detta hindrar 

förmågan att stava korrekt. Høien och Lundberg (2013) presenterar en sammanfattande 

beskrivning av dyslexi:  

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 

svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen visar 

sig också tydligt genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i 

arv i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. 

Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är kvarstående. Även om läsningen 

efter hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer 

grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på 

detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (s. 21) 

Författarna förklarar att personer med dyslexi även kan ha bekymmer att förstå textinnehåll 

men att det oftast är ett följdproblem till avkodningssvårigheten. De presenterar några 

primära och sekundära symptom vid dyslexi. Primära är: försenad ordavkodning och 

rättstavning vid textproduktion. Att avkoda non-ord, vilka inte har ett semantiskt innehåll att 

stötta sig mot innebär också problem. Några sekundära svårigheter som nämns påverkas i 

förlängningen är problem med läsförståelse, risk för negativ självbild. 

2.6 Interventioner, framgångsrik träning 

Både nationella och internationella studier och forskningsgenomgångar med frågeställning 

om vilka interventioner som fungerar bäst för de med läs- och skrivsvårigheter har kommit 

fram till att phonics ger bäst resultat (SBU, 2014; National Reading Panel/NRP, 2000; Hattie, 

2014). I forskningssammanhang har man kommit fram till att de phonicsmetoder som 

fokuserar på att träna utifrån den fonetiska svagheten hos läsaren är de som ger mest effektivt 

resultat (Lovett, Ransby, Hardwick, Johns & Donaldson, 1989; Slavin, Lake, Davis & 

Madden, 2011; Sowling & Hulme, 2010; Torgerson, Brooks & Hall, 2006). Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering/SBU (2014), har, på uppdrag av 

Socialstyrelse och regering, samlat in resultat från olika forskningsprojekt om bland annat 

insatser för barn och ungdomar med dyslexi och utvärderat dem.  De drar utifrån sin rapport 

Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser, slutsatsen att de funnit underlag för att: 

Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver 

(grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, 
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läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad 

(fonologisk medvetenhet). (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

[SBU], 2014:225, s. 13) 

Myrberg (2007) menar att forskningen kommit fram till att fonemmedvetenhet är en 

förutsättning innan lästräningen och att detta bör tränas som en intensiv intervention om 

svårigheter finns, innan läsinlärningen. Høien och Lundberg (2013) för fram ett antal 

principer för framgångsrik träning för personer som har dyslexi: undervisning byggd på 

grundlig diagnostisering, tidig identifiering och tidig hjälp. Här ingår att ta reda på vad som 

gjorts tidigare och utfallet av det. Ju tidigare desto snabbare kan adekvat stöd sättas in annars 

riskerar eleven en ond cirkel av undvikandebeteende (ibid.). När det gäller forskning menar 

Stanovic (1986) att, ju högre upp i skolålder en dålig läsare kommer, desto mer riskerar den 

negativa upplevelsen av läsning öka. Han kallar den onda cirkeln för Matteus-effekten och 

åsyftar Matteusevangeliet i Bibeln, som handlar om att den som redan har ska få mer och den 

som endast har lite ska få mindre. Det innebär här att om man tycker att läsning är lätt gör 

man det gärna och man får därmed mer träning medan den som kämpar med sin läsning 

undviker den. Undvikandet av läsning leder till mindre övning och än större svårigheter. 

Vilket vidare leder till sämre avkodning som i sin tur belastar läsförståelsen och kanske 

påverkar självförtroendet i längden (Taube, 2007). Høien och Lundberg (2013) talar också 

om behovet av ett fonologiskt grundarbete då det är här dyslektikerns problematik ligger. 

Utifrån sin forskning, menar Gustavson, Ferreira och Rönnberg (2007) att deras studie visar 

på att bäst resultat sker genom att utgå från elevens svaghet i ordavkodning vilket innebär att 

om eleven har fonologiska svårigheter bör fonologisk avkodning tränas och inte ortografisk. 

Att träningen är riktad och anpassas samt att eleven hela tiden vägleds tydligt och får mycket 

tid är av betydelse presenteras i både forskning och forskningssammanställningar (Høien & 

Lundberg, 2013; NRP, 2000; Slavin m.fl., 2011). I sina studier har både Gustavson m.fl. 

(2007), samt Slavin m.fl (2011) och Wolff  (2011a) kommit fram till att direkt en-till-en-

undervisning är en framgångsrik metod vid träning av ordavkodningssvårigheter . Flera 

forskare för också fram att bäst resultat sker med utbildade lärare (Hattie, 2014; Slavin m.fl., 

2011; Therrien, 2004). 

För att behärska avkodning obehindrat och därmed kunna fokusera på förståelsedelen i 

läsning menar Høien och Lundberg (2013) att det krävs överinlärning för att uppnå 

automatisering och förklarar att det tar extra lång tid för personer med dyslexi.  
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Multisensorisk träning innebär att stimulera flera sinnen, så som kinestetiskt (rörelser), taktilt 

(känselsinnet) samt visuellt (syn) och auditivt (hörsel) och redan när det rör "tal och visuella" 

tecken i träningskombination kan det betraktas som multisensorisk träning. De hänvisar till 

Hulme som har kommit fram till att avkodningsträning främjas då intrycken förstärks genom 

muskelminne i den multisensoriska träningen. Bland annat påverkar motoriska rörelser det 

visuella minnet och artikulatoriska rörelser påverkar det auditiva minnet. 

2.7 Framgångsrik intervention för äldre läsinlärare 

Apel och Swank (1999) menar utifrån sin forskning att man bör stärka vuxna läsinlärare 

känslomässigt på grund av att de ofta har misslyckats innan. De för fram att man bör bekräfta 

deras känslouttryck under träningen samt bejaka när det går bra, samt att ge dem 

tankeverktyg då de stöter på svårigheter att ta sig an en text. Taktiken kan vara att, istället för 

att personerna med svårigheter tidigare tänkt att de inte kan och sedan givit upp, kan de 

fortsätta tanken med: "...men jag vet några strategier jag kan använda för att hjälpa mig själv" 

(ibid, s. 238, min översättn.). De anser att det finns en syn i samhället om att det är för sent att 

träna vuxna med lässvårigheter vilka tidigare inte fått alls eller fått otillräcklig träning och för 

fram att det till och med finns de som anser att det är en omöjlighet att lära vuxna personer att 

läsa.  

2.8 Wittingmetoden  

Myrberg (2007) presenterar Wittingmetoden som att vara en av de metoder som "visat sig 

stämma väl överens med modern forskning om dyslexins fonologiska grund" (s. 73). Den 

startade under femtiotalet som en ominlärningsmetod av Maja Witting (2011). Hon hade som 

nyutbildad lärare fått ansvar för de elever som andra lärare inte lyckats lära läsa.  

2.8.1 Lärare- och elevsamarbete och metoden 

Tillsammans med sina elever prövade hon olika lästräningsmaterial som fanns vid den tiden. 

Genom arbetet och elevernas information om hur de upplevde träningen förstod hon att hon 

var tvungen att omvärdera sina egna tankar om hur lästräning skulle gå till och hon insåg 

värdet av att lita på att det var eleven som bar på kunskapen om sig själv och denne kunde ta 

eget ansvar. Utifrån det nära samarbetet med eleverna utarbetades ett material som tog 

hänsyn till deras upplevelse av startnivå, övningsmängd, inlärningstakt, övningstidens 

längdsekvensering av stoff, arbetsmaterialets karaktär och tillvägagångssätt (Witting, 2011, s. 

7). Hon förklarar att hon själv inte hade kunnat komma fram till den kunskapen utan 

samarbetet med eleverna. Resultatet blev ett träningsmaterial som utgick från 
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innehållsneutrala språkstrukturer vilket innebär korta eller längre ljudkombinationer som 

finns i svenska språket. Dessa användes sedan i "två separata, samverkande delar: 

avlyssningsskrivning och fritt associerande". Elevansvaret och metakognition var en viktig 

faktor inte bara under skapande av Wittingmetoden utan är fortfarande viktig i träningen. Det 

märks bland annat i avlyssningsskrivning där eleven, utifrån tidigare kunskap om hur det 

känns att behärska en innehållsneutral språkstruktur, ansvarar för att berätta för läraren när en 

struktur genom träning uppnått samma behärskningsnivå som tidigare inövade. Bara eleven 

kan känna till detta, menar Witting (2010). Först därefter går man vidare och tar sig an en ny 

innehållsneutral språkstruktur. Elevernas förmåga till metakognition och att uttrycka den var 

en viktig förutsättning för metodens tillkomst och är fortsatt betydelsefull i träningen. 

Vid läsning ingår symbolfunktion och förståelse. Symbolfunktion är detsamma som att 

behärska ljudens symboler och förstår hur dessa ska användas. Förmågan kan övas upp 

genom överinlärning för att uppnå automatisering. Förståelsen bygger på tidigare 

erfarenheter, upplevelser, kunskap och förförståelse som erhållits genom livet och kan inte 

automatiseras eller överinläras (Witting, 2010). I skrivandet ingår symbolfunktion och 

innehållsskapande. I skrivande ska man behärska val av symboler och själv skapa innehåll. 

Man ska också behärska hur symboler ska placeras för att bilda ord och förstå hur orden delas 

upp när man skriver meningar. För att bli såväl en god skribent som en god läsare behöver 

symbolfunktionen vara automatiserad. Genom god symbolfunktion vågar sig läsaren på att 

läsa ut vilka ord som helst oavsett om innehållet förstås eller ej (ibid.).  

Enligt Witting (2010) utgår ominlärning från analyssamtalet. Hon menar att det är läraren, 

som kan metoden, som ansvarar för att skapa förutsättningar för en träning där eleven är 

beredd att tillsammans med pedagogen aktivt ta ansvar för sin träning. Vidare för hon också 

fram att det är personen i svårighet som innehar kunskapen om sig själv och bäst kan beskriva 

sina bekymmer. Om personen är under arton år inbjuds även föräldrar. Elevens ordinarie 

lärare välkomnas också. Efter personens beskrivning av sina svårigheter prövar läraren hur 

personen behärskar symbolfunktionen. Det görs genom att eleven får både läsa och skriva 

olika kombinationer av innehållslösa språkstrukturer. Läraren går igenom resultaten direkt 

under mötet. Eleven får även pröva hur ett träningspass kan gå till vilket beskrivs i nästa 

avsnitt, 2.8.2. Praktiska detaljer för träningens genomförande så som: tid, plats och längd 

diskuteras för att passa med övriga delar i vardagen. Dessutom ingår att läraren gör eleven 

införstådd i att han eller hon förväntas ta ansvar för sin delaktighet om eleven väljer att träna 
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med Wittingmetoden. Efter mötet får eleven en viss tids betänketid för att ta beslut om han 

eller hon vill acceptera träningserbjudandet.  

2.8.2 Träning med Wittingmetoden 

Witting (2011) menar att passen ska ske ofta och inte mer sällan än två gånger per vecka. De 

ska anpassas och inte pågå längre än att eleven orkar koncentrera sig hela tiden. Själva 

träningstillfället delas in i två separata delar. Det första, där överinlärning av symbolfunktion 

sker, kallas för avlyssningsskrivning. Det andra är fritt associerande, ett förståelsespass som 

utgår den kreativa delen i språket. Avlyssningsskrivning kan antingen utgå från ett färdigt 

program med innehållsneutrala strukturer ur boken "Vägledning i det praktiska metodarbetet" 

(Witting, 2010) eller från ett individuellt program som läraren skapat utifrån från elevens 

aktuella behärskningsnivå.  

Lärare och elev är placerade mitt emot varandra vid ett bord. Det är viktigt för att eleven ska 

kunna se lärarens artikulation vid avlyssningsskrivningen (Witting, 2010). Läraren säger en 

struktur medan eleven lyssnar. Eleven repeterar sedan strukturen och håller den i minnet en 

kort stund och skriver därefter strukturen samt kontrollerar att den skrivits rätt. Rutinen 

upprepas för samtliga planerade strukturer. För att fokusera på den fonologiska färdigheten 

består avlyssningsskrivningen av innehållslösa språkstrukturer. Inget ordinnehåll riskerar 

störa och lägga inlärarens fokus på annat. När första träningsdelen är avslutad arbetar man 

med Fritt associerande. Det är en språkstimulerande del av passet. Här utgår man från en 

enskild innehållsneutral språkstruktur och försöker komma på vilka ord som börjar på eller 

har den aktuella strukturen i sig. Förståelsen är viktig i Fritt associerande och här utnyttjar 

eleven sin bank av erfarenheter och kunskap samt sitt befintliga språk och sitt aktiva och 

passiva ordförråd för att hitta ord som matchar strukturen. Dessa ord används sedan för att 

utforskas och bearbetas utifrån olika aspekter. Man prövar innehållet och undersöker ordens 

betydelse, söker synonymer och motsatsord eller kanske man undersöker ordens tillhörighet i 

ordklasser och laborerar med deras böjningar, man kanske prövar olika sorteringsövningar 

och skapar meningar. Syftet är att hitta kreativa sätt att närma sig språket. Här är det läraren 

som håller i pennan fram tills att eleven känner sig stavningssäker. Maja Witting förklarar att 

"idén är att eleverna skall arbeta med språket och det betyder inte nödvändigtvis att man 

skriver" (s. 60). Det är först när symbolfunktionen är automatiserad som eleven bör börja läsa 

och skriva fritt. Syftet med ominlärning är att de ska lära om till nya korrekta lässtrategier. 

Witting (2011) menar att riskerna för att använda gamla felaktiga lässtrategier bör undanröjas 

och därför ska läsande och skrivande utanför ominlärningsträningen undvikas.  
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När det gäller forskning undersökte Swärd (2008) Wittingmetoden i sin avhandling. Hon 

presenterar metoden som neutral i fler aspekter än att bara inneha innehållsneutrala 

språkstrukturer som material. Hon menar att den också är neutral utifrån tid och rum samt att 

det inte finns någon åldersbegränsning. Avlyssningsskrivningen beskrivs som sensorisk och 

associationsdelen som kreativ och öppen där individen kan nyttja sitt tidigare liv som 

material. Hon påtalar betydelsen av lärarens tro på att eleven är en lärande individ och för 

även fram elevens medverkan i arbetet som central förutsättning för metoden. 

2.9 Teoretisk utgångspunkt – sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1896-1934) anses vara det sociokulturella perspektivets ”fader”. Som ung 

studerade han både medicin och juridik  (Säljö, 2015). Lindqvist berättar i förordet till hans 

bok Tänkande och språk (Vygotskij, 2001) att han först dock fokuserade på forskning inom 

psykologin efter att ha doktorerat i studier om konst och människan. Lindqvist menar att han 

kan jämställas med namn som Freud och Piaget om man ser till hans insatser inom 

psykologin. När det sociokulturella perspektivet beskrivs nedan används är det till Vygotskijs 

begrepp det hänvisas. 

2.9.1 Lärande ur sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2014) menar att den sociokulturella teorin utgår från att människan redan som litet 

barn strävar efter samspel och att detta är genetiskt. Det finns ett naturligt behov av 

samverkan och kommunikation. Lärandet bygger på samspelet mellan människor (ibid.). 

Säljö (2015) beskriver att Vygotskijs utgångspunkt i det sociokulturella synsättet på lärande 

utgick från att biologiska, sociala, kulturella och historiska aspekter hos människan 

interagerade. Vidare förklarar Säljö att olika mänskliga förmågor: fysiska, intellektuella och 

sociala också utnyttjas i lärandet. Dessa förmågor bestäms dock inte utifrån biologiska 

förutsättningar utan med utgångspunkt i förmågan att nyttja redskap i vår omvärld. 

Människan använder redskap, fysiska och intellektuella. Fysiska redskap kallas ofta artefakter 

inom den sociokulturella teorin. Exempel på dessa kan vara pennan och papper, vilka gör att 

vi kan skriva ner och synliggöra tankar. Tankar i text där intellektuella, mentala redskap gör 

att beskrivande begrepp blir tydliga för andra. Genom de fysiska och intellektuella redskapen 

kan människan mediera, förhålla sig, till omvärlden vilket är unikt för människan som 

varelse, menar Säljö. Att ta till sig och förstå någon annans perspektiv är också unikt. Säljö 

(2014) förklarar att inom det sociokulturella perspektivet anser man att människan och 

dennes handlingar och förståelse ingår som en del i en kontext och att kontexten förändras 

utifrån människans handlingar vilket genererar en ny kontext (s. 135). Han presenterar fyra 
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olika kontexter: fysisk kontext, där något sker samt kognitiv kontext som rör om hur vi agerar 

till exempel utifrån tidigare erfarenheter i andra kontexter samt kommunikativa kontexter 

med olika sätt att uttrycka sig och slutligen en historisk kontext med olika traditioner. Han 

exemplifierar med beskrivningen att skolan ingår i både den kommunikativa och den 

historiska kontexten.  

Säljö (2014) för fram att man i den sociokulturella teorin talar om att lärande kan ske utifrån 

en primär och sekundär form av socialisation. Primär socialisation innebär att lärandet sker 

inom den grupp som står personen närmast, till exempel familj, släkt eller vänner. Säljö 

hänvisar till de ”man har en mångsidig relation som också är starkt emotionell och existentiell 

till sin karaktär” (s. 40). En sekundär socialisation, innebär lärande i en extern organisation. 

Skolan är en sådan inrättning. Den styrs utifrån samhällets riktlinjer. Kunskapen i skolan kan 

sägas vara ”dekontextualiserad” (s. 41). Det kan innebära att kunskapen inte sker i direkt 

sammanhang till den aktuella miljön där kunskapen kan förväntas att användas. Som exempel 

kan ges att en lektion handlar om bondesamhällets sätt att bruka jorden på bästa sätt medan 

undervisningen sker i en storstadsskola med barn som kanske aldrig kommer utnyttja 

kunskapen själva i praktiken. 

Appropriering är det sociokulturella begreppet för lärande (Säljö, 2015). Lärandet utifrån 

sociokulturell syn sker i flera faser, en inledande med första mötet av något nytt, därefter talar 

man om en fördjupad exponeringsfas där inläraren tränar det svåra med hjälp av någon som 

redan besitter kunskapen. Det följs av en partiell (=delvis) behärskningsfas som byggs upp 

för att till slut utvecklats till en fas av självständig behärskning (s. 98). Självständig 

behärskning innebär att en person till slut själv förstår att behärskningen är så pass god att 

kunskapen är "relevant att bruka" (s. 99). Säljö hänvisar approprieringens faser till det som 

inom den sociokulturella teorin kallas för den "proximala inlärningszonen", ZPD (s. 99). Den 

handlar om skillnaden mellan vad någon kan klara av att lära sig på egen hand och vad 

personen kan lära sig genom vägledning av en person som redan kan det som ska läras in, en 

vuxen, alternativt ”mer kapabla kamrater” (Säljö, 2014 s. 120). Det är här man är redo att ta 

nästa steg, då inläraren behärskar något och "det nya kopplas till det man uppnått" (s.102). 

Det som lärs in genom approprieringens faser och sedan behärskas leder vidare till nya 

kunskaper som i sin tur leder vidare ytterligare mot något som initialt, från första början, inte 

hade kunnat uppnås direkt (ibid.).  
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2.9.2 Läsning ur sociokulturellt perspektiv 

Människan är den enda djurart som kan återberätta situationer muntligt och numera även 

formulera i text. Med konstruerade skriv- och läsredskap kan vi stå i förbindelse med andra 

utan att ha direktkontakt menar Säljö (2014). Genom att läsa om erfarenheter eller händelser 

som någon annan varit med om kan människan lära sig av något som inte finns i dennes 

direkta närhet och genom att skriva om någon annans upplevelse eller erfarenheter kan man 

sprida kunskap och låta någon annan som inte är i ens närhet använda den. Han förklarar att 

”mening, innebörd och betydelse går mellan användaren och artefakten vid läsandet och 

skrivandet” (s. 75). Texten stöttar när man använder de inre redskapen, när man försöker 

"förstå eller analysera världen" (s.156). Jakobsson (2012) förklarar att text sig är en form av 

redskap. Att som världsmedborgare inte ha tillgång till dessa verktyg riskerar att skapa 

svårigheter, menar Säljö (2014). Om man inte kan nyttja dessa redskap får man svårt att nå 

kunskap och därmed försvåras möjligheterna att röra sig fritt i samhällskulturen. Han menar 

att dagens människor ideligen möter text som de måste kunna avkoda för att göra tolkningar, 

ta beslut för att kunna påverka i sin vardag.  

2.10 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadie- 

eller gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras 

erfarenheter.  

2.11 Frågeställning 

Forskningsfrågorna utifrån syftet var: 

• Vilka områden har varit framträdande för personerna utifrån deras 

livsberättelse om tiden före, under och efter sin lästräning med 

Wittingmetoden? 

• Hur förhåller sig informanternas upplevelser från tiden före, under och efter 

träning med Wittingmetoden till den sociokulturella teorin om lärande? 

3 Metod 
Initialt presenteras metodval och sedan urval av informanter. Därefter redogörs för 

genomförandet vilket innefattar avsnitt om intervju, bearbetning och analys, samt 

tillförlitlighet och etiska överväganden.  
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3.1 Metodval 

Jag inspirerades av den kvalitativa forskningsansatsen livsberättelse, även kallad livshistoria 

(Johansson, 2005) då den är lämplig för att undersöka upplevelser. Jag ville med hjälp av tre 

personers berättelser få kunskap om deras upplevelser i en specifik händelse. Fokus låg på att 

undersöka vad som varit viktigt för dem och därmed framträdande i deras upplevelse av att 

ha lärt sig läsa som tonåring. Studien kan därmed betraktas som en explorativ undersökning 

(Creswell, 2013). Genom att använda livsberättelsen som metod i studien skapades 

förutsättningar för att ”förstå aspekter av människors liv”, samt att få veta hur deltagarna 

själva ”uppfattar att det hänger ihop” (Jepson Wigg, 2015 s. 239). Jepson Wigg menar att det 

gemensamma intresset för forskare inom denna genre är ”intresset för ett livsperspektiv” (s. 

240).  Det kan till exempel handla om hur någon erfarit eller upplevt en speciell kontext och 

dess betydelse (Creswell, 2013; Jepson Wigg, 2015; Johansson, 2005; Kvale & Brinkmann, 

2014). Creswell (2013) förklarar att livsberättelsen är en form av narrativ intervjumodell där 

det fungerar att ha en eller ett fåtal informanter.  

Det är bra med fler intervjuer att kunna ställa parallellt med varandra för att jämföra, se 

mönster, likheter, skillnader eller både ock (Jepson Wigg, 2015). Fokus kan ligga på innehåll 

som till exempel tematiskt sammanställa ett antal personers livberättelser i grupper utifrån 

likheter eller skillnader, men även utgå från varje enskild berättelse separat (Creswell, 2013; 

Jepson Wigg, 2015). Enligt Jepson Wigg (2015) innebär livsberättelsen en retrospektiv 

intervjuform där deltagaren tittar tillbaka på hur denne upplevde något som skett och där 

fokus ligger på längre perspektiv och reflektioner kring händelsen. Detta stämde med mitt 

mål att undersöka upplevelser utifrån en specifik situation som inträffat tidigare och 

sammanställa personernas citat kronologiskt. 

Forskaren är delaktig i processen att skapa livsberättelsen, att uppmana till berättandet samt 

vara den aktivt lyssnande och leda historieberättandet framåt (Creswell, 2013; Jepson Wigg, 

2015, Johansson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Även om intervjuformen i 

livsberättelsen ska vara öppen och fri för informanten att berätta i, menar Jepson Wigg 

(2015), att man ändå bör ha förberett uppföljningsfrågor. Kvale och Brinkman (2014) anser 

att man bör ha förberedda frågor som stämmer överens med det tema som intervjuerna rör för 

att veta vad man vill ha ut och ska söka efter i analyserna samt veta varför man söker. Syftet 

med min studie var att undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadie- eller 

gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras 

erfarenheter. Genom min första frågeställning: vilka områden har varit framträdande för 
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personerna utifrån deras livsberättelse om tiden före, under och efter Wittingmetoden, är det 

framträdande områden, eller teman, jag ska undersöka. Istället för att använda styrande 

frågor, inspirerades jag att använda en tecknad ”livsväg” som lämpar sig för återblick av 

minnen (Garpelin, 2003). 

Jepson Wigg (2015) menar att det är bra att kunna ta till sig den kontext som är aktuell för 

temat i livsberättelsen som ingång till samtalet. Att jag hade kännedom om Wittingmetoden, 

dess uppläggning samt Wittings tankar teoretiskt genom litteratur och eget praktiskt 

genomförande av metoden som pedagog, kan ha varit positivt när de berättade om sina 

upplevelser av att träna med Wittingmetoden. Jag kunde om behov uppstod stötta 

informanten i dennes berättelse framåt. Kännedom och egen erfarenhet kan även vara ett 

hinder, till exempel kan man riskera att missa viktigt innehåll. För mig med kunskap om 

träningsmetoden kan kännas uppenbart. Varje aktiv handling påverkar riktningen i intervjun 

men så länge man är medveten om sin egen påverkan och tar det i beaktande behöver det inte 

vara negativt, förklarar Jepson Wigg (2015).  

3.2 Urval 

Studiens urvalsform utgick från det Thornberg och Fejes (2015) kallar ett tillgänglighetsurval 

eftersom jag var beroende av Wittingmetodens pedagoger och deras kontakt med sina tidigare 

elever. En utgångspunkt för vilka informanter som skulle komma ifråga var att de skulle ha 

avslutat sin träning med Wittingmetoden. Det skulle även ha gått en tid sedan träningen skett 

för att säkra ett retrospektivt perspektiv. För att nå informanter kontaktades 

Wittingföreningen vars syfte är: ”att sprida kunskap om metoden” (Wittingföreningen). Via 

föreningen kom jag i kontakt med tre utövare av metoden och genom dem tre informanter. 

Informanterna är två kvinnor födda i början och i slutet av sjuttiotalet och en ung man, född i 

mitten av 90-talet. Deras namn har fingerats. Ytterligare information återfinns i resultatdelen. 

3.3 Genomförande 

Först redovisas hur intervjuerna genomfördes, därefter bearbetningen och analysens 

tillvägagångssätt. Därefter diskuteras tillförlitlighet och slutligen redogörs för etiska 

överväganden  

3.3.1 Genomförande av intervju 

Vid mitt initiala telefonsamtal med blivande informanter presenterade jag syftet med studie 

och intervjun. Dessutom informerades respektive person att de skulle få ett formellt 

missivbrev samt ett dokument hemskickat. Med tillstånd av Anders Garpelin (personlig 
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kommunikation, 2017) använde jag en ritad "livsväg" (se bilaga 2). En konkretisering, avsedd 

för att underlätta informantens retrospektiva, tillbakablickande, tankeresa bakåt i tiden. Där 

kunde informanten i förväg göra kronologiska minnesanteckningar längs vägen och 

strukturera sina minnen innan det var dags för intervju (Garpelin, 2003; Kvale & Brinkmann, 

2014). I missivbrevet informerades deltagarna åter om syftet. Då det var svårt för samtliga 

deltagare att träffa mig personligen för individuell intervju föreslog jag för var och en att 

förmedla livberättelsen via telefon med högtalarfunktion. Samtliga tre personer accepterade. 

Längden på telefonintervjuerna varierade mellan sextio och nittio minuter.  

3.3.2 Genomförande av bearbetning och analys 

För att säkerställa dokumentationen av de intervjuade livsberättelserna använde jag diktafon 

som stöd. För att få bättre läsbarhet utgick transkriptionsarbetet från att orden skrevs ut enligt 

skrivregler. Därför valdes talspråklig transkription bort. Detta kan vara lättare för ett ovant 

öga, menar Kvale och Brinkmann (2014). Beslutet togs även utifrån att fokus låg på innehåll i 

intervjun, ej form. Det är viktigt att texten ska stödja tolkningen, påpekar Jepson Wigg (2015, 

s. 251).  

Informanterna hoppade fram och tillbaka i tiden under berättandet. För att få översikt under 

analysarbetet användes markeringspennor med olika färger. Det förtydligade informanternas 

citat för respektive temaområde som framträdde i transkriptionerna. 

Jag har inspirerats av Jepson Wigg (2015) som beskriver det som ”att både göra en samlad 

innehållsanalys av samtliga berättelser och ordna dem i teman”, vilka kom att konstrueras 

”under läsningen av intervjuerna” (s. 244). Ett dokument med rutsystem skapades. Vågrätt 

skrevs temaområde och tidsperiod in och lodrätt skapades spalter för respektive informant. 

Citat från informanterna fördes in i dokumentet för respektive område och tid. Det som 

skrivits inom citationstecken sades i ett svep.  

3.3.3 Tillförlitlighet 

Vid användandet av livsberättelse som intervjuform förhållit mig till de upplevelser och 

erfarenheter som informanten själv ansett haft betydelse och valt att berätta. Genom att låta 

informanterna skriva ner sina tankar i lugn och ro utifrån Garpelins konkretiserade ”livsväg” 

gavs möjlighet till förberedelse. Som kritik till detta kan ges att det funnits en risk att de valt 

bort viss information som kunnat anses som viktig. De hade ända fram till intervjutillfället 

kunnat ändra och, eller lägga till information. Till stöd för möjligheten att de kunnat 

förbereda sig kan man också utgå från att de hann väga sina minnen utifrån om de varit mer 
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eller mindre betydelsefulla i förhållande till varandra. Vid intervjutillfället hade de sitt 

dokument som stöd vid berättandet. Minnen som annars riskerat ha fallit bort om de inte haft 

sin konkretiserade livsväg på papper.  

Livsberättelser innebär en form av subjektivt återberättande av minnen. Om deras 

minnesbilder stämmer helt med erfarenheten eller inte går inte att kontrollera. Minnesbilder 

och upplevelser är så de minns dem utifrån den person de är idag. Jag upplevde inte att 

informanterna hade för avsikt att hålla med osanningar utan jag har betraktat källorna som 

tillförlitliga vid tiden för intervjun. Som stöd för sina livsberättelser kan man använda externa 

källor (Johansson, 2005). Här har forskning med anknytning till de olika gemensamma teman 

som funnits i analysarbetet, använts.  

Studien har utgått från tre livsberättelser, vilket inneburit ett avgränsat urval. Målet var inte 

att använda den som generaliserbart material representativt för gruppen, utan syftet var att 

undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadie- eller gymnasieåldern med 

Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras erfarenheter. Den kan 

därmed betraktas som explorativ (Creswell, 2013).  

3.3.4 Etiska överväganden 

För att säkerställa en god forskningsetik för arbetet tog jag del av råd och riktlinjer till 

forskaren från Vetenskapsrådet (2011). Dess syfte är att handleda forskare i kontakt med 

deltagare, samt i hantering av det material som genereras, agerar forskningsetiskt korrekt. Där 

finns rekommendationer för vilka överväganden som behöver tas. De påtalar vikten av 

individskyddskravet som har delats upp i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

intervjudeltagarna informeras om syftet med intervjun och hur informationen kommer 

användas i forskningen samt vilka förutsättningar som ingår i deltagandet, till exempel att det 

är frivilligt och kan brytas när personen så önskar (ibid.). Detta uppnåddes muntligt vid 

telefonkontakt samt skriftligt genom formellt missivbrev i form av ett mejl med information 

om syftet med studien. Där fanns även information om de övriga tre huvudkraven. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste samtycka till att ingå i projektet. De 

informerades om samtycke till att delta och möjligheten att kunna hoppa av och vid tillfället 

för intervjun gavs informationen åter igen då informanten gav ett formellt svar, varmed 

kravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om deltagare ska förvaras på 

säker plats samt att materialet hanteras varsamt så medverkande inte kan identifieras av 
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obehörig.  Nyttjandekravet går ut på att införskaffat material endast kommer nyttjas i det 

aktuella projektet och inte spridas vidare till annat användningsområde. Även dessa 

informationer gavs i missivbrevet. Vidare erbjöds deltagarna muntligt vid intervjutillfället att, 

enligt Vetenskapsrådets rekommendationer, få möjlighet att ta del av uppsatsen när den är 

klar. Vetenskapsrådet rekommenderar även att de informanter som ingår i projektet ska ha 

rätt att få kännedom om och läsa eventuellt känsligt material innan det publiceras. Projektet 

är inte av den karaktären att detta torde bli aktuellt men finns med i mina överväganden.  

För att säkerställa deltagarnas identitet har informanter, samt andra personer som nämnts i 

deras berättande skyddats genom fingerade namn. Namn på skolor uteslöts också för att inte 

riskera att någon blir identifierad. Genom anonymisering har jag förebyggt för "hur dessa 

problem måste åtgärdas" (Creswell, 2013, s. 56).  

4 Resultat och analys i relation till sociokulturellt perspektiv 
I resultatdelen första del presenteras först informanterna. Samtliga har tilldelats fingerade 

namn och så har även gjorts med platser och personer som de nämner. Detta för att säkra 

rätten till konfidentialitet. Resultatdelens andra avsnitt presenteras material för de två 

frågeställningarna. Här redovisas de fyra framträdande temaområden som kommit fram i 

livsberättelsernas transkription. Resultat sammanförs utifrån de gemensamma framträdande 

områden som blivit synliga: lärarupplevelse, motivation, självkänsla och upplevelse av sin 

läs- och skrivförmåga. De delas upp i avsnitt för tiden före, under och efter träningen där det 

var möjligt. Upplevelserna kopplas till sociokulturell teori.  

4.1 Informanter 

Anna är född i slutet av 1970-talet och gick på högstadiet under första hälften av 1990-talet. 

Wittingträningen genomfördes inom skolans ramar i årskurs åtta och nio. Hon gick två 

gånger per vecka, med pass på ca 30 minuter. Hon studerade vidare och utbildade sig till 

kurator. Hon är nu verksam på en högstadieskola som skolkurator. 

Basse är född i mitten av 1990-talet. Träningen genomfördes efter att han gått ut gymnasiet 

och pågick under två och ett halvt år, tre till fyra gånger per veckan med pass på ungefär 40 

minuter. Första kontakten med Wittingpedagogen togs under gymnasieperioden men 

träningen började efter studenten. Detta bekostades privat av hans föräldrar. Basse studerar 

nu på Komvux. 
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Cissi är född i början av 1970-talet och gick på gymnasiet under andra halvan av 1980-talet. 

Under gymnasiet skedde träningen, inom skolans ram första två gånger per vecka i två år. 

Träningen fortsatte sedan inom ramen för Komvux. År 1 skedde träningen 2 ggr/v, under 

andra året en gång per vecka 1, och slutligen, sista året en gång varannan vecka. Hon arbetar 

nu som specialiserad jurist, som konsult med eget företag.  

Informanterna var mellan fjorton och nitton år vid start för sin läs- och skrivträning 

Tidsspannet mellan träning och tiden för återblicken blir mellan cirka tjugofem och fyra år 

beroende på informant. 

4.2 Framträdande områden 

I analysarbetet blev fyra områden synliga. Lärarkontakt, motivation, självkänsla samt läs- och 

skrivförmågan har varit framträdande hos informanterna. Dessa delades in, så långt det var 

möjligt i delavsnitt för tiden innan, under och efter. Informanternas citat är individuellt 

samlade inom samma temaområde. Har en informant återkommit till ett tema flera gånger 

under intervjun är dessa citat placerade tillsammans men med blankrad emellan. Personen är 

den samme som nämns inom parentes.  

4.2.1 Framträdande område – upplevelse av lärarkontakt 

Lärarkontakt - innan träning med Wittingmetoden 

Anna beskrev en speciallärare i början av högstadiet som, likt de under lägre årskurser, hade 

fokuserat på stavning. Träning som redan då upplevts som negativ vilket påverkade 

lärarupplevelsen negativt. Hon själv hade velat lära sig att läsa.  

Hon var som pesten för mig. 

Hon gjorde precis samma sak som de hade gjort på A-skolan innan. För mig 

blev det så fördummande och jag ville inte gå dit och jag protesterade och jag sa 

ifrån, men jag skulle tvingas dit för jag skulle lära mig att stava rätt.” (Anna) 

Basse berättade att det fanns erbjudande om studiestöd och anpassningar men inte att få 

lästräning. Han hade fått ett papper av någon där det var beskrivet hur han skulle göra och hur 

han skulle träna. Han kände sig tvingad.  

Jag fick inte hjälp att lära mig läsa. De där redskapen i hela mitt liv för att ta in 

information och det var... Det tyckte jag var helt åt helvete så det slutade med 

att jag inte ville ha någonting med det att göra istället. 
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Jo, och då fick jag papper och där stod det ditten och datten du behöver hjälp 

bla, bla, bla med det och detta och jag kände bara det rätt snabbt att jag, jag 

tyckte inte om den hjälpen. Det hjälpte inte mig, utan det var otroligt bara, du 

måste göra det här eller så här... Dumåsteliksom-känsla och då var det istället så 

här, Nej, ingen lust. (Basse) 

Inte heller Cissi upplevde att hon fick rätt stöd i skolan för det hon ville ha hjälp med. Hon 

nämnde inte något om hon hade fått stöd i de lägre årskurserna. Om läraren på högstadiet 

berättade hon denne hade utgått från korsord och att detta var något den personen själv hade 

intresse i. Cissi berättade att hon inte hade märkt någon skillnad av träningen. 

Och i högstadiet så bestod stödundervisningen av att sitta och lösa korsord för 

läraren. Den specialläraren var svensk mästare i korsordslösning och det hjälpte 

ju inte ett dugg. (Cissi) 

Med hänvisning till den sociokulturella teorin kan man referera till informanternas 

beskrivningar som att skolan inte skapat förutsättningar för lärande då det inte finns tecken på 

att läraren skapade en kommunikation eller ett samspel mellan lärare och elev. Annas och 

Basses beskrivningar om ”måste- och tvångupplevelse” uppfattas som att de inte upplevde sig 

delaktiga i sitt lärande. Annas kommentar om att läraren inte tagit reda på vad som redan 

gjorts av tidigare lärare uppfattades som negativ. Cissis beskrivning av att ha suttit med 

korsord kan beskrivas som en aktivitet utan samspel med någon annan, vare sig lärare eller 

annan elev.  

Lärarkontakt – under och efter träning med Wittingmetoden  

Anna tog upp att mamman hade trott att hennes positiva upplevelse av träningen till stor del 

handlade om Wittinglärarens sätt att vara och agera. Denna lärare hade inte skapat någon 

upplevelse att nu skulle hon läras upp. Hon uttryckte att lärare hade gjort att hon känt sig 

stark. Den positiva upplevelsen fanns där hela tiden berättade Anna. 

Hon gjorde sådan direkt, sån otrolig skillnad. 

Det kan ju faktiskt vara som min mamma sa, att femtio procent handlar bara om 

vem Asta var och hennes bemötande av mig. Att hon inte kom in med nått, nån 

form av att, nu ska jag lära dig. Alltså, hennes bemötande av mig som gjorde att 

jag inte kände mig fördummad. Men nåt där, ja. Det finns liksom inte en gång 

som jag känt att det varit annat än stärkande hos just henne. (Anna)  
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Hon berättade även att hon upplevt att Wittingläraren gav svar på vad hennes svårigheter 

handlade om och att läraren också hade givit henne strategier för hur hon skulle göra när det 

var svårt vilket innebar en trygghet.  

Jag vet att Asta förklarade lite grann som att jag skulle tänka som att det var ett 

järnvägsspår som hade blivit parallellagda. Att de inte kopplade ihop som det 

skulle, så att och det där sitter liksom kvar i mig att varje gång jag stavar 

nånting som, tänker jag järnvägsspåren så jag ljudar rätt och då blir det rätt när 

jag skriver. Så hon hade fört in något, ett tänk, tankeverktyg i mitt huvud som 

jag använder mig utav även idag. (Anna) 

Både Basse och Cissi beskrev att lärarna ställde upp på olika vis. Bland annat hade deras 

lärare anpassat tiden för träff och lästräning och kunnat ses vid andra tillfällen om det 

behövts. Basse skriver att han fick gehör för sina behov och att Wittingläraren anpassade 

träfftiderna.  

Bea var ju väldigt flexibel när jag inte kände för det. Jag pallar inte idag, jag har 

haft en skitdag liksom. Då var det okej. Ja, då bestämde vi en annan tid bara. 

(Basse) 

Även Cissi tog upp lärarens flexibilitet. Att ändra tiden till en helg hade skett. Cissi beskrev 

också hur hon upplevde att Wittingläraren på högstadiet hade visat på och fått henne att förstå 

att det skulle gå bra.  

...en sån där lärare som kom in på helger om jag missade och sa att: - Vi ska 

göra det här rätt. - Det kommer att gå bra. Det var vad jag, det trodde jag på, var 

övertygad om och tänkte: nu gör vi det här rätt. För hon, när hon ställde upp, när 

man har någon som lägger ner sin själ för en själv. (Cissi) 

Cissi var den ende av informanterna som hade tränat med två Wittinglärare och beskrev både 

övergången till gymnasiet och den andra Wittingläraren där i positiva ordalag.  

Samma sak med Cajsa.  

Och det var ingen stor sak att gå över till Komvux, de var gamla vänner och 

båda. De var helt olika personer men båda gjorde det så himla bra och var så 

proffsiga och man kände sig omhändertagen.  (Cissi) 
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Samtliga informanter tog upp hur upplevelsen var att sitta mitt emot sin Wittinglärare och 

följa dennes instruktioner och hur det känts eller kunde ha uppfattats av andra att eftersäga 

innehållslösa strukturer. Både Anna och Basse beskrev att det borde ha känts avvikande att 

sitta så men ändå hade de valt att göra det. De hade en upplevelse att de lärde sig något men 

de framställde som att något hände det men utvecklade det inte. 

Man satt med dom här hittepåorden eller vad, om ljudningarna att hur, alltså 

egentligen, nu när jag tänker på det nu, så borde det ha varit nåt som var 

fördummande. Vad då - ava?! Ja, det var väl inget svårt att säga - ava? Men det 

gjorde, det gav nånting ändå och jag kände aldrig att det var fördummande. 

Aldrig någonsin. (Anna)  

Bokstavskombinationer som inte har nått att göra och den...Vilken annan person 

som helst som inte gör övningarna, så ser det efterblivet ut. Men någonstans i 

mig så var det ju värt det. (Basse) 

Cissi förde fram att det hade känts larvigt under träningen men att lärarens sätt hade skapat en 

vilja att släppa upplevelsen och göra det ändå.  

Däremot kände man sig larvig ibland när man satt där men det kommer man ju 

över. Samma sak där, när nån gör det väldigt seriöst bär det vägen, så framåt, så 

gör man ju det. Nej, det är att säga just li och sitter och tittar på någon, alltså det 

är ju.... Det är ju lite speciellt när man är tonåring och går på gymnasiet. (Cissi) 

Utifrån sociokulturell teori tyder informanternas beskrivning av sina Wittinglärare på ett 

samspel vilket inbegrep en inkännande förmåga av läraren som visat att de kunnat sätta sig in 

i sina elevers perspektiv och anpassa undervisningen efter ungdomarnas aktuella behov. 

Wittingläraren skildrades inte som att ha skapat någon känsla tvång utan presenterades istället 

som en viktig del i processen att lära sig läsa som tonåring. Annas exempel om tågspåren kan 

analyseras som att läraren förmedlade sin kunskap vidare till eleven som fick både insikt och 

sociokulturella redskap att använda för att klara vardagen. Annas och Basses försök att 

berätta om varför de fortsatt träningen, men inte kunde uttrycka mer än att det gav någonting 

och någonstans var värt det, kan utifrån den sociokulturella teorin hänvisas till att de saknade 

inre mentala redskap, begreppsord som hörde till kontexten, för att mediera, förhålla sig till 

sin upplevelse och omgivning. Detta gjorde det svårt för dem att uttrycka och förmedla sina 

tankar. 
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4.2.2 Framträdande område – motivation 

Informanterna nämnde inte området motivation för tiden innan träning med Wittingmetoden. 

Motivation - under träning med Wittingmetoden 

Om valet att genomföra träning med Wittingmetoden, skildrade informanterna ett 

egenintresse och en upplevelse att de själva haft något att vinna på att gå. Anna berättade att 

hon kände att hon fått det hon eftersökt tidigare, hjälp. Det hade gjort att hon prioriterat 

träningen.  

Jag tror att det var för att jag kände att det gav mig någonting. Jag kände att jag 

fick hjälp och blev hjälpt av det och då var det värt att gå dit. Så pass att, jag 

skulle inte ha missat det. Jag skulle inte ha valt att missa det utan jag 

prioriterade det och gick. Därför att jag kände att det här hade jag en vinning av. 

Ja, så jag tror att det var det som hela vägen var min motivation, att jag kände 

att ja, men det är jag som vinner på att gå hit. Det var för min skull och bara för 

min skull. (Anna) 

Basse berättade att han inte hade velat träna parallellt med gymnasieskolan utan hade bestämt 

med föräldrar och sin Wittinglärare han skulle starta efter studenten och efterkommande 

sommarledighet. Enligt överenskommelsen hade han påbörjat den och kombinerat det med 

arbete i ett vaktmästeri. Träningen på gick i drygt två år och trots att märkbar upplevd 

utveckling hade dröjt samt att motivationen varierat hade han fortsatt. Basse beskrev att det 

berodde på en vilja genomföra och att han sett en framtida nytta i det.   

Men någonstans i mig så var det ju värt det. Eller så kändes det ju bra, för jag 

ville ju fortsätta att göra det. För att, ja, jag vet inte, jag såg inga direkta 

framsteg säkert förrän ett år in. 

Jag kände för att göra det här och så bestämde vi att jag skulle köra på det. 

Vissa dagar var det inte alls kul att gå dit. Andra var det jättekul och vi har 

skrattat så hutlöst mycket åt dumma svenska stavningsregler." "Under två och 

ett halvt år hade jag koncentrerat och dedikerat till det här, för att det ska hjälpa 

mig i livet. (Basse) 

Cissi beskrev att hon inte haft något val och att det hade handlat om hennes framtid. Utan 

träningen hade det inte gått. Viljan att klara var till stor del Wittinglärarens förtjänst. Hennes 

visade övertygelse hade motiverat Cissi och skapat en tro på att det skulle gå vägen.  
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Det var liksom inget snack om saken, för jag kommer inte klara nånting. Och 

hon sa att jag inte kommer kunna ta körkort och läsa och vad får jag för liv 

liksom?  

Om jag verkligen kan och få en väg att bli av med det här. Jag var ju så himla 

ung. Jag hade ju hela livet framför mig. 

Det hade väl mycket med henne som person att göra, att man kände att, men nu, 

nu kommer det här att fixa sig. För hon förmedlade det väldigt tydligt och det 

var, hon var inte ett dugg osäker på det. (Cissi) 

Med hänvisning till sociokulturell teori kan man tolka att deras motivation låg i att uppnå 

förmågan att behärska vissa fysiska redskap som krävdes som del i målet för att kunna läsa. 

God läsförmåga var en förutsättning för att som andra i deras omgivning, kunna mediera 

(förhålla sig till) sin omvärld både genom egen skrift och andras text, men det var också ett 

villkor för att förverkliga ytterligare andra framtidsplaner. Planer som endast skulle bli 

möjliga att uppnå efter att ha lärt sig läsa. Då först kunde de lära sig ännu fler sociokulturella 

redskap, både fysiska och mentala, vilka krävdes för att lära sig andra kunskaper. Lärarna och 

samspelet under träningen med Wittingmetoden gav dem motivation och en tro på att de 

kunde.  

4.2.3 Framträdande område – självkänsla 

Självkänsla – innan träning med Wittingmetoden  

Anna beskrev att hon upplevt sig själv som dum och att hon trott att det varit hennes fel. Hon 

berättade att hon hade struntat i läxor som en strategi för att slippa uppleva sin svårighet.  

Det är jag som är dum och jag har inte lärt mig, och jag tog det på mig. Fast jag 

sa inte det högt. 

I hela sjuan så tror jag aldrig att jag gjorde en enda läxa. Att jag på något sätt 

valde att inte göra den alls istället för att misslyckas varje gång. (Anna) 

Basse hade tidigt märkt av skillnaden i läsförmåga mellan honom och klasskamraterna och att 

det hade påverkat honom negativt.   

Sen drog ju folk ifrån mig rätt snabbt i både kunskap och hur snabbt dom läser. 

Ja, det är ju då man lär sig läsa liksom, på lågstadiet och då blir det liksom dålig 

cirkel eller spiral. (Basse) 
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Cissi berättar att hon upplevt sig kunna läsa ord redan i förskolan och varit bra på det. Men 

hon beskrev också att när de kom upp i årskurs två då började hon uppleva svårigheter och 

hon hade även lagt märke till att de andra kommit ifatt henne.   

Och redan då började problemen och jag stavade och läste fel och redan där 

hade folk, eller människor i klassen kommit ikapp mig. (Cissi) 

Utifrån sociokulturell teori kan deras beskrivningar hänvisas till att de upplevde att de inte 

klarat av att leva upp till egna och andras förväntningar av vad man förväntas klara och lära 

sig. Redan tidigt hade de märkt skillnader mellan sig och andra. Det kan åberopas till tanken 

inom den sociokulturella teorin som påtalar att människan har en förmåga att sätta sig in i 

olika perspektiv. Inte bara sina egna utan även förhålla sig till andras. Besvikelsen över att 

inte klara att följa den sekundära socialisationens kultur och utbildning och komma efter sina 

jämnåriga kamrater hade bland annat lett till undvikande för att slippa fler motgångar. Dock 

kan man utifrån den sociokulturella teorin hänvisa detta till att de utestängde sig själva 

ytterligare från det sociala samspelet. 

Självkänsla - vid analyssamtalet, strax innan träning med Wittingmetoden 

Analyssamtalet och självkänslan tas upp som eget avsnitt då samtliga informanter nämnde 

tillfället och beskrev hur de upplevt insikten om och vidden av sina lässvårigheter. Anna 

berättade att det varit känslostarkt och skapat en stor oro över hur klasskamraterna skulle 

agera när de fick kännedom om hennes läsproblem.  

...och jag var helt förstörd och jag var helt säker på att nu skulle de kunna 

mobba mig på skolan. Det var min skräck. (Anna) 

Basse mindes hur mycket han hade kämpat för att inte visa läraren vid testtillfället under 

analyssamtalet hans stora svårigheter med läsningen.  

Jag anstränger mig för att inte visa svaghet. (Basse) 

Cissi beskrev att hon innan analysmötet hade känt sig obegåvad och att det hade varit jobbigt. 

Vid analyssamtalet hade hon känt en befrielse då hon förstått att hon inte varit ”korkad” utan 

att svårigheterna hade berott på annat. Cissi kom ihåg att hon då hade förstått att hon inte 

varit som sina kamrater och känt en oro för vilka reaktioner som skulle komma efter 

diagnosen. Hon berättade att vid tiden för hennes utredning var kunskapen om dyslexi inte 

lika känd.  
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Jag vet att jag blev så där generad och besvärad och det hade ju varit så mycket 

trauma kring det där. Men att jag också kände det som en lättnad när hon sa att 

det här, ja som jag berättade förut att: Men det här går ju inte! Du har problem. 

Men det var ju det här kontra hur vrålkorkad... 

Sen var det ju lite tråkigt också, för då tyckte jag liksom att på gymnasiet ville 

man ju vara som alla andra. Att jag skulle hamna utanför den allmänna 

gemenskapen. Och sedan visste jag inte riktigt hur folk skulle reagera när jag sa 

att jag hade dyslexi. Det var ju inte så vanligt då. (Cissi) 

Med hänvisning till sociokulturell teori kan deras oro härledas till en rädsla att hamna utanför 

sin grupps gemenskap. Beroende på hur de tidigare har socialiserats hade de dragit slutsatser 

om vad som skulle kunna hända om de inte följer normen. De reagerade eller agerade utifrån 

situationens kontextuella natur. 

Självkänsla – under och efter träning med Wittingmetoden 

Annas upplevelse av förbättrad läs- och skrivförmåga stärkte hennes självkänsla att kunna 

och våga. Hon märkte hur hon vågade utmana sig i områden hon tidigare inte trott sig klara. 

Jag tror att det som gjorde störst skillnad för mig, alltså hur jag märkte att 

Wittingmetoden eller ominlärning hjälpte mig, det var att jag märkte att min 

självkänsla ökade. Jag vågade mer och mer för jag kände att jag kunde. 

Jag vågade börja prova istället när jag kände att, jo men jag kunde ju lite grann 

och det blev det ju bättre och så vågade jag prova mer och så blev det bättre och 

bättre. Och på gymnasiet så vågade jag till och med att läsa spanska. Jag kunde, 

så det gjorde ju jättestor skillnad. (Anna) 

Basse berättade att det som upplevts ha varit bäst efter träningen med Wittingmetoden var det 

stärkta självförtroendet och att han hade lyckats med något.  Han beskrev också att han 

upplevt att han vågat pröva tankar även om de stämt eller inte. Han hade fått utveckla sina 

svar. Detta hade varit stimulerande och påverkat honom positivt. Träningen hade givit honom 

mod att göra fel.  

Just alltså, höjdpunkterna är ju egentligen självförtroende. För jag känner att jag 

kan lyckas och bli bättre och man får ju självförtroende. Filosofin med Witting 

är att man aldrig säger att: det är fel, som man gör i skolan. Så är det ju i skolan, 

att det är rätt och fel. Men i Witting är ingenting fel, utan där är: hur tänker du 
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nu? Ja, och man får otroligt självförtroende av det och då vågar man 

misslyckas. (Basse)  

Cissi beskrev att hennes Wittinglärares förmåga att skapa trygghet bidragit till hennes 

förbättrade självkänsla. Att bli peppad av läraren hade inneburit att hon orkat sträva mot och 

vågat kämpa för att både söka och tro på att klara sin drömutbildning.  

Jag kände mig så trygg. Jag kände mig väldigt trygg med Christina. Och ja, hon 

kan man säga skapade en god självkänsla för hon sa, jag sa, att jag kommer nog 

faktiskt försöka jobba för att komma in på juristlinjen, som jag sa. Hon var den 

som sa, ja det är klart att du ska, du kan ju det här nu. Ingen tvekan om det.  

Men jag kan ändå säga att jag var sjutton år när jag lärde mig läsa och skriva 

och tio år senare var jag utbildad jurist. Men jag tycker att det är väldigt talande 

för Wittingmetoden. Liksom det är nästan trolleri, tycker jag. 

Jag känner mig helt oberoende. (Cissi)  

Utifrån sociokulturell teori kan man hänvisa deras beskrivningar av stärkt självkänsla till att 

teorins lärandeprocess, approprieringen, synliggjorts för dem som en konkret upplevelse. 

Redan den partiella behärskningsfasen bidrog till att Anna såg att övning ger färdighet, vilket 

resulterade i att hon vågade mer inom fler områden. Cissis kommentar om att känna sig 

oberoende kan hänvisas till sociokulturella teorins beskrivning av approprieringens sista fas. 

Självständig behärskning uppnåddes och nu för tiden upplever hon att kunskapen kan 

användas fullt.  

Basses beskrivning kan hänvisas till den sociokulturella teorin utifrån att han för fram 

lärarens erbjudande om att utveckla det han sa som viktigt. Han tillåts lyfta fram och pröva 

tankar om ords betydelse genom att verbalisera och tillsammans med läraren pröva dem.  

4.2.4 Framträdande område – läs- och skrivförmåga 

Läs- och skrivförmåga - före träning med Wittingmetoden 

Informanterna beskrev sina upplevelser av svårigheter innan lästräning med Wittingmetoden 

på olika vis. Anna tog upp att hon inte kunnat bevaka sin text och se vad som faktiskt var fel. 

Det gjorde att hon ofta hade fastnat i uppgifter och skrev om flera gånger utan att förstå felet.  

Jag kunde någonstans känna att det jag skrev blev fel men jag kunde inte hitta 

felen och då suddade jag, och suddade. (Anna) 
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Att varken kunna forma eller avkoda bokstäver i egenproducerad text hade gjort att Basse 

hade haft svårt med anteckningar. Det hade medfört att han inte velat göra något alls i skolan. 

Han mindes en vikarie som hade gjort undervisningen problematisk. Även provtillfällen hade 

varit jobbiga för honom.  

...och hennes lektion gick ut på att hon skriver på tavlan och vi skulle skriva av. 

Det var totalt meningslöst. Och jag försökte. Jag hade ju sån skrivstil. Jag skulle 

ju aldrig kunna läsa. Jag hade ju inte lärt mig att skriva ordentligt heller. Liksom 

skriva ner bokstäver så jag kan läsa, som veta vad det är för något. 

Så kände jag då att, jag ville inte och då neglektade jag det helt och hållet. Jag 

skrev så mycket som jag kunde och då lämnade jag bara in liksom. Då fick det 

vara som det var. (Basse) 

Cissi berättade att ju äldre hon blev desto mer blev hennes svårigheter tydliga. Vid ett tillfälle 

trodde hon sig ha fått en förklaring på varför läsningen var problematisk. I en bok om en 

flicka som blivit sjuk hade hon tyckt att flickans symptom hade liknat hennes egna upplevelse 

av sin svårighet. 

Och redan i trean och fyran, då började vi läsa högt och då märktes ju mina 

problem. 

I trean vet jag en händelse. Vi läste en berättelse, en bok i skolan om en tjej som 

hade blindtarmsinflammation och symptomen börjar med att bokstäverna 

hoppar omkring på papperet och att hon då inte kunde läsa och då tänkte jag att, 

aha, jag kanske har fått blindtarmsinflammation. Och jag vet, jag kände ju redan 

då att bokstäverna hoppade runt och det var rörigt och konstigt. Men jag fick 

aldrig ont i magen så det, den tanken försvann. (Cissi)  

Med hänvisning till den sociokulturella teorin kan man beskriva Annas suddande till att hon 

inte behärskade skrivandet som ett sociokulturellt redskap vilket visade sig i att hon varken 

kunde avgöra vad som var fel i hennes producerade text eller klarade av att redovisa sin 

kunskap för ämnesläraren optimalt. Även Basses svårighet att läsa lärarens text på tavlan 

samt själv föra anteckningar läsligt kan hänvisas till att inte kunna hantera sociokulturella 

redskap som krävs för att ta till sig och bevara kunskap för att använda den senare. Cissis 

upplevelse av boken kan hänvisas till den sociokulturella teorin utifrån att hon använder sig 

av en flickas upplevelse i en bok för att hitta förklaring till sin egen svårighet att läsa. Genom 
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att mediera boken som utomstående text, används händelsen i boken som uppslag till att 

förhålla sig till liknande svårighet hennes liv. 

Läs- och skrivförmågan - under och efter träning med Wittingmetoden 

Utvecklingen av läs- och skrivförmågan genom träning med Wittingmetoden tog olika lång 

tid för informanterna och bevis på förändring tedde sig olika. Anna hade upplevt att lärarna 

tidigt hade uppmärksammat och påtalade en skillnad hos henne. Hon själv hade också noterat 

att hon inte behövde rätta sina på samma sätt som innan och att hennes handstil hade 

förbättrats.   

Det hade inte ens gått en halv termin innan pedagogerna började reagera på att 

det var sån skillnad på hur jag skrev. 

Min mattelärare märkte att det inte bara var suddande när jag skrev prov. Det 

var tal där jag skulle och förklara. Jag behövde inte sudda sjutton gånger. 

Och det gick att läsa det jag skrev vilket också var en jätteskillnad, att man 

kunde läsa mina ord och det var inte bara kluddande utan det kom bokstäver 

som såg ut som bokstäver. (Anna) 

För Basse gick det inte lika snabbt med bevis. Han hade inte upplevt någon märkbar 

förändring i läsandet och skrivandet förrän en längre bit in i träningen. Dock beskrev han hur 

han upplevt skillnad i sin avkodningsförmåga när han hade tränat bokstaven G. Han berättade 

hur han och läraren gått tillväga och upplevelsen av att ha lärt sig den. 

Jag såg inga direkta framsteg säkert, förrän ett år in. 

Nej, jag hade jätteproblem med G och alltså otroliga problem med G, som P och 

B. Den bara kändes fel. Det var två tre lektioner som gick åt att analysera G och 

jag skrev säkert tusen G. Göra G och liksom säga G här och höra ljudet och få 

ner det på papperet och liksom att känna vad G är gör någonting. Jag hade 

otroliga problem med det. Bokstaven G. Men så helt bara, släppte det. Så en 

dag, så körde vi lite övningar med G och det var hur lugnt som helst. Ja, det 

hade satt sig liksom. (Basse) 

Hans starkaste upplevelse av förändring i sin läsförmåga blev riktigt tydlig för honom på en 

resa. Det hade blivit en överraskande och känslosam stund då han insett att läsningen inte 

längre var ett hinder utan en positiv upplevelse.  
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Men jag märkte verkligen att det funkade när jag efter två år satt på flygplanet 

på väg hem från Australien. I alla fall, så tar jag upp en bok och läser den och 

anstränger mig inte. Utan jag tyckte faktiskt att det var kul. Och det blev en 

känslosam grej. Jag blev helt varm. Jag blev tårögd. Jag liksom, det var 

jättekonstigt. Ja, då kände jag verkligen att det hände. Ja, att det har hänt på 

riktigt. Det var värt två och ett halvt år. (Basse) 

Cissi berättade att hon idag upplever sig läsa mycket bättre än många andra. Hon har nytta av 

det i arbetet men att hon föredrar att lyssna på skönlitteratur.  

Jag läser snabbare än de flesta. Jag har otroligt nog fått upp läshastigheten 

fantastiskt. Men jag tycker fortfarande, än idag, att det är svårt att läsa 

skönlitteratur. Av någon anledning är det som att jag lyssnar hellre på talband. 

Inte yrkesmässigt så där men, det är inte lustfyllt att läsa skönlitteratur. Jag 

lyssnar på band, det märker jag. Men jag har inga problem att läsa. Det är en 

mental inställning. (Cissi)  

Utifrån sociokulturell teori kan man i detta avsnitt hänvisa till lärandets, approprieringens, 

faser. Annas beskrivning om hur hon från att ha suddat prov till att inte längre behöva det och 

dessutom producera tydliga svar kan refereras till den sociokulturella teorins partiella fas där 

kunskapen delvis behärskas men inte ännu fullt ut. Basses beskrivning av hur han tränade upp 

sitt G till automatiserad nivå beskriver också den lärandeprocessen och approprieringens 

faser. Hans berättelse om flygresan kan hänvisas till en känslosam upplevelse av självständig 

behärskning. Även Cissis upplevelse handlar om att självständig behärskning av läsning 

uppnåtts.   

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Jag upplevde att livsberättelsen fungerade bra i denna studie då den fokuserade på en 

återblick av specifik period med ett före och efter. Det var svårt att komma i kontakt med 

ominlärare för denna studie. Därför fungerade livberättelseformen då den öppnar för att så få 

informanter som endast en är tillräcklig (Creswell, 2013). Svårigheten att nå informanter 

begränsade även möjligheten att genomföra pilotintervjuer för att pröva formen för intervjun. 

Dock har jag prövat intervjumetoden tidigare under speciallärarutbildningen varför den var 

känd men under delvis andra former. Då prövades arbetssättet i ett personligt möte. På grund 
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av avstånd och tidsbegränsning genomfördes livsberättelserna per telefon. Det kan tänkas att 

resultaten varit annorlunda om de skett vid personlig kontakt. Som kritik kan man påpeka att 

det borde funnits en tydlig intervjuguide. Men utifrån målet och uppmaningen i missivbrevet, 

som var att låta informanterna själva lyfta fram upplevelser av att lära sig läsa i tonåren 

utifrån punkterna tiden före, under och efter träningen med Wittingmetoden, upplever jag att 

den intervjutekniken fungerade och att både teman och utgångspunkten före, under och efter 

gick att finna i data. Genom att ge informanterna tid för förberedelse kan den ändå förväntas 

varit i linje med en personlig intervju. Hållbarheten med den konkretiserade livsvägen av 

Garpelin (2003) är att informanten inför intervjun själv får reflektera i lugn och ro samt i 

förväg skriva ner sina minnen, upplevelser och reflektioner. Detta möjliggör att han eller hon 

kan följa sitt personliga manuskript och riskerar inte att tappa viktiga delar som personen vill 

föra fram. Delar som annars kunnat kommit bort genom att jag under intervjun riskerat 

påverka till exempel genom att störa deras tankeprocess med frågor som riskerat leda dem åt 

annat håll än det de själv funnit vara av vikt. Detta tolkar jag påverka trovärdigheten i studien 

positivt. Som berördes i början av detta avsnitt menar Creswell (2013) att livsberättelser kan 

göras med endast en informant. Viktigt är dock att intervjuerna är tillräckligt fördjupade för 

att ge gott underlag. Genom att här ha tre informanter samt ovan beskrivna intervjumodell 

med den konkretiserade livsväg av Garpelin (personlig kommunikation, 2017) som stöd 

förstärks detta djup. Livberättelsen öppnar upp för att strukturera sitt material på olika vis 

(Creswell, 2013; Jepson Wigg, 2015). Genom att i analysarbetet sortera och placera 

informanternas livsberättelsers händelser parallellt i en ordning utifrån gemensamma teman 

samt kronologiskt - före, under och efter skapades en tydlig översikt.  

Som nämnts vid presentation av respondenterna var de mellan fjorton och nitton år vid 

träningsstart och tiden mellan träning och återblick var, beroende på informant, mellan 

tjugofem och fyra år. Oavsett skillnad i tidsspann och förutsättningar att retrospektivt 

återblicka har resultaten skapat innehåll för det Johansson (2005) beskriver att livsberättelsen 

formar förutsättningar för – det vill säga att "förstå aspekter av människors liv" och "hur det 

hänger ihop" (s. 239). Det stärks även genom att livberättelserna ställs mot yttre fakta 

(Jeppson Wigg, 2015) i detta fall forskning. Det är dock viktigt är att inte låta dessa 

informanter representera hela kollektivet. Det är särskilt angeläget när det gäller människor 

som är, eller som här har varit, i utsatthet (Göransson & Nilholm, 2009). Även om studien är 

liten och bygger på endast tre personers upplevelser och erfarenheter och att generaliserbarhet 

därmed inte kan skapas, ger materialet fördjupad kunskap om hur läsinlärning i tonåren kan 
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vara.. De kan inte representera alla med samma erfarenheter utan endast sig själva. Men det 

gör deras berättelser inte mindre intressanta för det.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka några personers upplevelse av att lära sig läsa i 

högstadie- eller gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var 

framträdande i deras erfarenheter. De två frågeställningarna var: Vilka områden som har varit 

framträdande utifrån deras livsberättelse om tiden före, under och efter sin lästräning med 

Wittingmetoden? samt; Hur förhåller sig informanternas upplevelser från tiden före, under 

och efter träning med Wittingmetoden till den sociokulturella teorin om lärande? De 

temaområden som framträtt i analysarbetet var: lärarkontakt, motivation, självkänsla och 

deras upplevelse av sin läs- och skrivförmåga. Det har varit svårt att särskilja motivation och 

självkänsla, varför dessa diskuteras placeras i samma avsnitt. Resultaten har slutligen 

betraktats utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

5.2.1 Lärarkontakt 

Det samlade resultatet i området Lärarkontakt visar på att kommunikation mellan elev och 

lärare är central. För tiden innan träningen med Wittingmetoden kunde lärarkontakten 

uppfattas som negativ och att inget samspel mellan elev och lärare fanns. Anna beskrev hur 

en lärare inte hade tagit reda på hur hon tränat tidigare och hur det upplevts för henne. 

Läraren hade fortsatt på samma vis som de tidigare, vilket hade känts meningslöst. Att som 

lärare undersöka vilka interventioner som gjorts tidigare, förs i litteraturen fram som viktigt 

(Frost, 2002). Detta hade inte skett i Annas fall. När Basse tog upp sin lärarkontakt för tiden 

innan saknade han möjligheten att få lära sig ett verktyg för framtiden. Detta behov kan 

kopplas till Timperley (2013) rekommendation som för fram att lärare bör fokusera på 

samhällsnyttiga kunskaper. Witting (2011) för fram att samarbetet mellan lärare och elev var 

en förutsättning för tillkomsten av Wittingmetoden. I kontakten med Wittingläraren 

förändrades informanternas beskrivning av lärarkontakt. Här kände sig informanterna 

involverade vilket förs fram som viktig faktor av Skolverket (2016) när det handlar om 

framgångsrika lärares sätt att undervisa. Eccles och Wigfield (2002) menar att lärarens 

bemötande och undervisningens genomförande har stor betydelse för elevens motivation. 

Utifrån resultat i sin forskning förde Giota (2013) fram att det var svårt att mäta motivation 

hos elever och att bästa sätt var att utgå från hur eleven berättade, skrev eller agerade.  
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5.2.2 Motivation och självkänsla 

I informanternas livsberättelser tog de inte upp något om motivation men för tiden innan 

kunde man utifrån informanternas utsago och med hennes forskning påstå att Basses och 

Annas visade på bristfällig motivation genom deras agerande i avsnittet om lärarkontakt 

innan Wittingträning. De ville inte gå och Basse avstod helt och hållet vilket kan ske om man 

har lässvårigheter (Giota & Lundborg, 2007). Betydelsen av bemötande kom upp som en 

viktig upplevelse i Annas berättelse som även för fram att lärarens förklaring till hennes 

svårighet och stödstrategier vid stavning hade stor betydelse. Samtliga informanter för fram 

lärarnas flexibilitet och tro på deras kapacitet som viktiga upplevelser i deras lästräning som 

tonåringar. Det ligger i linje med Skinner et. al. (1998) som menar att lärares värme och 

support ledde till en elevupplevelse av kontroll, större motivation, samt bättre resultat. Att 

som Anna få kontroll över varför och hur skapas en förståelse för svårigheten. Detta kan 

relateras till Antonovskys begrepp KASAM, en känsla av sammanhang (Eriksson & 

Lindström, 2005). Genom begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet/motivation 

skapades förutsättningar för att lära sig läsa och träna med Wittingmetoden som tonåring. 

Wittinglärarnas sätt att kommunicera och förmedla en trygg och stärkande upplevelse bidrog 

till att de klev över sin komfortzon och vågade träna på ett vis som egentligen hade kunnat 

uppfattas som märkligt. Likt Shaywitz (2003) påstående, beskrevs en känsla av att vara dum i 

livberättelserna innan träningen med Wittingmetoden. Som Lundberg (2010) för fram 

uppskattade informanterna den uppmuntran som gavs av Wittinglärarna. Deras support togs 

upp som en viktig del i upplevelserna. De fick också genom sin egen upplevelse av 

utveckling, direkta bevis på att de började ”bemästra något som de tidigare inte kunde” (ibid., 

175). Likt ”kämparna” i Ingessons (2007) forskning hade informanterna accepterat sin 

svårighet, med hänvisning till att de beslutat sig för att träna med Wittingmetoden. De förstod 

att inte blanda ihop svårigheten med identitet. Och de hade en tydlig stöttning av 

omgivningen, inte minst från Wittinglärarna som trodde på dem. Cissis upplevelse av tidigare 

stress som gjorde sig påmind på Komvux bekräftar resultaten i Skaalviks (1994) studie, men 

trots det kämpade hon vidare och gick vidare och tog en juristexamen.  

5.2.3 Upplevelse av sin läs- och skrivförmåga 

Informanternas upplevelse av sin läs- och skrivförmåga för tiden innan träning med 

Wittingmetoden, då avkodning, skrivstil och högläsning var bristfällig innebar svårigheter för 

informanterna. Vid avkodningssvårigheter och dyslexi har forskning visat att bäst 

intervention har de metoder som fokuserar på avkodning och den fonetiska svårigheten 
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(Lovett, et. al, 2011; Snowling & Hulme, 2010; Torgerson et. al., 2006). Informanternas 

beskrivningar av sin träning finns att relatera till punkter som beskrivs som väsentligt för 

framgångsrik intervention. Høien och Lundberg (2013) för fram att ett grundligt fonologiskt 

arbete är betydelsefullt. Informanterna beskrev träningen som att man överinlärde tills det 

satt, till exempel Basses beskrivning av träningen med G. De hänvisar också till vikten av 

multisensorisk träning där man i informanternas livsberättelser förstår att de lyssnar till 

läraren, eftersäger och skriver ner varje innehållslös struktur som läraren sagt. Utifrån 

informanternas beskrivning av Wittingmetoden kan man hänvisa till att både visuellt minne 

och auditivt minne stimuleras i träningen (Høien & Lundberg, 2013). Annas beskrivning av 

att fått strategier att ta till vid stavningssvårigheter ligger i linje med forskning om 

framgångsrik intervention för vuxna (Apel & Swank, 1999). 

5.2.4 Resultat kopplad till den sociokulturella teorin 

Informanternas upplevelser har kunnat relateras till den sociokulturella teorin. I analysarbetet 

har jag hänvisat till delar av den sociokulturella teorin. Informanternas upplevelser kan 

kopplas till teorins syn på lärande och begreppet appropriering. Basse uttryckte det 

bokstavligen: ”- De där redskapen i hela mitt liv för att ta in information…”. Likaså har jag 

kunnat härleda informanternas upplevelser till teorins syn på människans behov av olika 

fysiska och mentala redskap för att kunna verka i samhället både praktiskt och intellektuellt. 

De har förstått att, för att klara sig i framtiden måste de behärska läsning och skrivandet för 

att uppnå andra mål som ligger ovanför. De använder sig av Wittingläraren och lästräningen 

som redskap för att komma dit. Här kan man hänvisa till den ”proximala inlärningszonen”. 

Hade inte informanterna haft tillgång till en lärare och dennes kunskap i läs- och 

skrivutveckling hade de inte lärt sig detta. Utan läs- och skrivkunskap hade de inte kunnat 

lära sig andra saker som de ansåg att de behövde för framtiden, såsom möjlighet att ta körkort 

(Anna), ta till sig viktig information (Basse) och utbilda sig till sitt drömyrke (Cissi). Genom 

Basses beskrivning av bokstavsljudet G, kan man säga att approprieringens faser beskrevs i 

ett ”mikroformat”. Den stora approprieringen, i ”makroformat” kan till exempel beskrivas 

genom hans berättelse av att först inte kunnat vare läsa och skriva, via träningen av G och 

andra tecken och ljud tillslut fått vara med om den självständiga behärskningsfasen tack vare 

upplevelsen på flyget. 

5.3 Avslutande reflektion  

Trots att studien är liten och baseras på innehåll ur tre informanters livsberättelser om deras 

upplevelse och erfarenhet av en läs- och skrivmetod har den gett exempel på vikten av 
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interaktion med lärare för utveckling av läsförmågan. Jag har också fått exempel på att 

informanter betonar vikten av att bli litade på samt att de tillåts och själva vill ta en medveten 

och aktiv roll i sitt lärande samt att detta varit bränsle för motivation och stöttande för 

självkänsla och mod att våga lära mer. Det är centralt i samtliga temaområden. Deras 

upplevelser som framträtt i de fyra temaområden i analysen tolkar jag ligga i linje med det 

sociokulturella perspektivet på lärande och läsande. Mina forskningsfrågor är därför 

besvarade.  

Det skulle vara intressant att utvidga studien och undersöka ungdomars upplevelser från 

andra interventionsmetoder, där de som tonåringar lärt sig läsa. Att jämföra dessa med 

varandra vore ett intressant sätt att betrakta olika metoder. Vidare kan frågeställningar om 

skillnader och likheter mellan de olika informanternas livsberättelser ställas och jämföras 

utifrån de olika interventionerna.  

Som blivande speciallärare har jag användning av min studie. Jag kan ta med mig den 

kunskap jag fått genom livsberättelserna in i verksamheten. Att arbeta som speciallärare på 

högstadiet innebär att jag kan komma att möta elever som haft liknande upplevelser som 

informanterna. Genom att ha fått sätta mig in i informanternas perspektiv kan jag använda 

deras exempel och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter med ny kunskapsnivå. Utifrån 

den sociokulturella teorin kan man avsluta med att jag genom informanternas livsberättelser 

fått mentala och fysiska redskap, att mediera med i min professionella kontext. Vidare har jag 

genom uppsatsens text skapat tillgång till fysiska och mentala redskap för andra som inte är i 

min närhet, som därmed kan få kunskap och sätta sig in i hur det kan upplevas att lära sig läsa 

som tonåring.  
 

Bright dyslexic adolescents love to think, but for them it´s hard to take in the raw 

material – the printed words – that serve as the source of inspiration for new ideas. 

(Shaywitz, 2003, s. 115) 

  



 40 

6 Litteraturförteckning 
 

Apel, K. & Swank, L. (1999). Second chances: Improving decoding skills in the older 

student. Language, Speech and Hearing services in Schools, 30, ss. 231-242. 

Coltheart, M. (2005). Modeling reading: The dual-route approach. i M. J. Snowling, & C. 

Hulme (red.), The Science of reading. A handbook. Oxford: Blackwell. 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. (3., [updated] ed.). Thousand Oaks: SAGE. 

Dweck, S. C. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified 

theory of motivation, personality, and development. Psychological Review, 124, No. 

6, ss. 689-719. 

Eccles, J. S. & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals. Annual Review 

och Psychology, 53, ss. 109-132. 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. (1. uppl.). Stockholm: Liber. 

Eriksson, M. & Lindström, B. (2005). Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: A 

systematic review. Journal of Epidemiology &Community Health., 20(1), ss. 460-466. 

Fälth, L. (2013). The use of interventions for promoting reading development among 

struggling readers. Växjö: Linnéuniversitetet. 

Frost, J. (2002). Läsundervisning: praktik och teorier (1. uppl.). Stockholm. 

Garpelin, A. (2003). Ung i skolan: om övergångar, klasskamrater, gemenskap och 

marginalisering. Lund: Studentlitteratur. 

Giota , J. & Lundborg, O. (2007). Specialpedagogiskt stöd i grundskolan: omfattning, former 

och konsekvenser. Institutionen för pedagogik och didatik. Göteborg: Göteborgs 

universitet, Institutionen för pedagogik och didatik. 

Giota, J. (2001). Adolescents' perceptions of school and reasons for learning. Göterborgs 

universitet. Göteborg: Göteborgs univ. 

Giota, J. (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och 

prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige, 11(2), ss. 94-115. 



 41 

Giota, J. (2013). Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Gough, P. & Tunmer, W. (1986). Decoding, reading and reading disability. Remedial and 

Special Education, 7, ss. 6-10. 

Gustafson, S., Ferreira, J. & Rönnberg, J. (2007). Phonological or orthographic training for 

children with phonological och orthographic decoding deficits. Dyslexia, 13(3), ss. 

211-229. 

Göransson, K. & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 14(2), ss. 136-142. 

Høien, T. & Lundberg, I. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. (2., [uppdaterade och 

omarb.] utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Hattie, J. (2014). Synligt lärande: en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som på 

verkar elevers skolresultat. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Hjälme, A. (1999). Kan man bli klok på läsdebatten?: analys av en pedagogisk kontrovers = 

[Can you get any wiser from studying the reading debate?] : [analysis of a 

pedagogical controversy]. Uppsala Universitet. Solna: Uppsala Universitet. 

Ingesson, S. G. (2007). Growing up with dyslexia: cognitive and psychosocial impact, and 

salutogenic factors. Lunds universitet. Diss. (sammanfattning): Lunds universitet. 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. Lärande som 

begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 

17, nr 3-4, ss. 152-170. 

Jepson Wigg, U. (2015). Att analysera livsberättelser. i I. A. Fejes, & R. Thornberg (Red.), 

Handbok i kvalitativ analys (ss. 238-255). Stockholm: Liber. 

Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, P. (oktober 2015). Ödmuk orubblighet - En avgörande (och rimlig) kvalitet i 

lärares yrkeskunnande. Nordisk Tidsskrift för Allmän Didaktik, 1(1), ss. 61-74. 



 42 

Lovett, M. W., Ransby, M. J., Hardwick, N., Johns, M. S. & Donaldson, S. A. (1989.). Can 

dyslexia be treated? Treatment-specific and generalized treatment effects in dyslexic 

children’s response to remediation. Brain Lang, 37, ss. 90-121. 

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Myrberg, M. (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

National Reading Panel (U.S.) & National institute of Child Health and Human Devel. 

(2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read: an 

evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its 

implications for reading instruction: reports of the subgroups. Washington, D.C.: 

National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of 

Health. 

Säljö, R. (den 12 maj 2011a). Det är skillnad på en teori och ett perspektiv. Hämtat från 

Pedagogiska Magasinet: https://pedagogiskamagasinet.se/det-ar-skillnad-pa-en-teori-

och-ett-perspektiv 

Säljö, R. (2011b). Kontext och mänskliga samspel: Ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Utbildning & Demokrati 2011, 20, nr 3(3), ss. 67-82. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (1. uppl.) Malmö: 

Gleerup. 

Shaywitz, S. E. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program 

for reading problems at any level. New York: Vintage Books. 

Skaalvik, S. (1994). Voksne med lese- og skrivevansker forteller om sine skoleerfaringer. 

Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. 

Skinner, E. A., Zimmer-Gembeck, M. J. & Connell, J. P. (1998). Individual differences and 

the development of perceived control. Monographs of the Society for Research in 

Child Development, 63 (Ser. No. 254, No. 2-3). 

Skolinspektionen. (2014). Stöd och stimulans i klassrummet. 



 43 

Skolverket. (2016). Att läsa och förstå: läsförståelse av vad och för vad? Stockholm: 

Skolverket. 

Slavin, R. E., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. A. (2011). Effective programs for struggling 

readers: A best-evidence synthesis. Educational Research Review, 6(1), ss. 1-26. 

Snowling, M. J. & Hulme, C. (2010). Evidence-based interventions for reading and language 

difficulties: Creating a virtuous circle. British Journal of Educational Psychology 

(2011, 81, ss. 1-23. 

Stanovic, K. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual 

differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, ss. 360-

407. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Dyslexi hos barn och 

ungdomar: tester och insatser; en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

Swärd, A.-K. (2008). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: 

Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer. Stockholms Universitet. 

Stockholm: Stockholms Universitet. 

Sverige. Myndigheten för skolutveckling. (2007). Att läsa och skriva: forskning och 

beprövad erfarenhet. ([Rev. uppl.]). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Sverige. Skolverket. (2014). Stödinsatser i utbildningen: om ledning och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. 

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gain as a result of repeated reading. 

Remedial and Special Education, 25, ss. 252-261. 

Thornberg, R. & Fejes, A. (2015). Att analysera livsberättelser. i A. Fejes & R. Thornberg 

(Red.), Handbok i kvalitativ analys (ss. 256-275). Stockholm: Liber. 

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 



 44 

Torgerson, C. J., Brooks, G. & Hall, J. (2006). A systematic review of the research literature 

on the use of phonics in the teaching of reading and spelling. London: DfES Research 

Report RR711. 

Torgesen, J. K. (2005). Recent discoveries on remedial interventions for children with 

dyslexia. i M. J. Snowling, & C. Hulme (Eds.), The sciene of reading: A handbook 

(pp. 521-537). Oxford: Blackwell. 

Torgesen, J. K., Alexander, A. W., Wagner, R. K., Rashotte, C. A., Voeller, K. K. & 

Conway, T. (2001). Intensive remedial instruktion for children with severe reading 

disabilities: Immediate and long-term outcomes from two instructional approaches. 

Journal of Learning Disabilities, 34, ss. 33-58. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Witting, M. (2010). Vägledning i det praktiska metodarbetet. (1. rev. utg.) Vallentuna: Verti . 

Witting, M. (2010). Wittingmetoden: En metod för läs- och skrivinlärning. Vallentuna: Verti 

AB. 

Witting, M. (2011). Ominlärning: ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter. Vallentuna: 

Verti AB. 

Wolff, U. (2011). Ökad kompetens om skriftspråksutveckling genom samarbete mellan skola 

och forskare. [Increased competence in the structure of language through 

collaboration between school and research.]. Dyslexiaktuellt om läs- och 

skrivsvårigheter, 2, ss. 10-13. 

Wolff, U. (Nov 2011a). Effects of a randomised reading intervention study: an application of 

structural equation modelling. Dyslexia, 17(4), ss. 295-311. 

Vygotskij, L. S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

  



 45 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Stockholm, april 2017 

Hej!      

Tack för att du muntligen tackat ja till min förfrågan att delta till studien för min uppsats! 
Nedan vill jag berätta kort om mig själv, vad uppsatsen handlar om och vad ditt deltagande 
innebär.  

Mitt namn är Ann-Charlotte Anvret och jag läser nu Speciallärarprogrammet, svenska - med 
specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling i Västerås. Intresset för läs- och 
skrivsvårigheter fick jag redan som fritidspedagog, när jag var i klassrummet och hjälpte 
lågstadieeleverna i skolan. Sedan dess har jag vidareutbildat mig och är nu legitimerad lärare 
med ämnena svenska och svenska som andraspråk i min examen. Läs- och skrivsvårigheter 
har fortsatt vara mitt största intresse. Därför har jag även gått en ettårig specialisering i läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi på avancerad nivå, på Stockholms Universitet.   

Detta är min sista termin på speciallärarutbildningen och i det självständiga arbetet vill jag 
fokusera på Wittingmetoden och upplevelsen av att träna sin läs- och skrivförmåga med den. 
Jag är intresserad av Wittingupplevelsen i stort och smått. Tankarna om Wittingmetoden 
innan, under och efter träningen.  

Inför intervjun kommer jag att ge dig, alternativt skicka, ett papper med en ritad ”livsväg” på. 
Längs den kan du i lugn och ro göra anteckningar. Jag ser mycket fram emot att få ta del av 
din skildring! Jag kommer spela in din historia. Inspelningen är endast till för att kunna skriva 
ner korrekt på papper efteråt. De enda personerna som kommer ha tillgång till ljudfilerna är 
jag och min handledare. I uppsatsen kommer du vara avidentifierad. Det innebär bland annat 
att jag hittar på ett namn för att skydda din identitet. När som helst längs arbetets gång har du 
rätt att avsluta ditt deltagande och tack nej till att medverka.    

Jag är tjänstledig på fredagar för mina studier. Den dagen vore den bästa att träffas, eller talas 
vid per telefon. Övriga vardagar arbetar jag som lärare. 

Åter igen, varmt tack för att du vill delta! 

Ann-Charlotte Anvret    
Lärare i svenska och svenska som andraspråk 
Specialiserad i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Speciallärarlinjen, Mälardalens högskola i Västerås 
 
Egna kontaktuppg.   Handledare: Margareta Sandström 
070-XXX XX XX   Mälardalens högskola, Västerås.     
Mailadresser:   Mailadress:     
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Bilaga 2 – Livsväg,  
Vägen genom livet fram till idag 

För här in viktiga händelser i ditt liv från födelsen fram till idag – skriv också in viktiga 

personer och årtal. 

 

 

Med tillstånd av Anders Garpelin (personlig kommunikation, 2017) 

 


