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Syftet med denna studie är att ta reda på hur läs- och skrivsvårigheter ser ut på individ- och 

organisationsnivå inom skolan. Det innebär att jag kommer att studera en utvald elev och 

dennes lärare i skolan men också föräldrarna till denna elev för att se hur de upplever elevens 

svårigheter i hemmet. Syftet är också att granska TIL-metoden (Tidig Intensiv Lästräning) 

och ta reda på hur den metoden fungerar i praktiken samt att undersöka elevens upplevelser 

av metoden i skolan och i hemmet. Det metodologiska tillvägagångssättet jag valde var 

intervju med eleven, specialpedagogen, klassläraren samt elevens förälder för att få en tydlig 

bild av elevens utveckling från starten under hösten i årskurs ett till mitten på vårterminen i 

årskurs ett. Jag valde även att observera eleven vid fyra tillfällen då eleven arbetade med 

denna specifika metod i skolan och i elevens hemmiljö för att ta reda på om det skedde någon 

förändring i elevens läs- och skrivinlärning. Resultatet visade att elevens läs-och 

skrivförmåga förbättrades markant med hjälp av denna metod. Redan efter några veckor 

kunde både elev, specialpedagog, lärare och föräldrar se en klar förbättring i läs- och 

skrivutvecklingen hos eleven. Slutsatsen utifrån denna studie visar att TIL-metoden var ett 

mycket bra verktyg för att förbättra läsningen och skrivningen hos denna elev. Studien visar 

även att elevens en-till-enundervisning med specialpedagog varje dag var en bra 

undervisningsform för eleven och positivt för hans utveckling.  

Nyckelord: Kartläggning av elevers läsförmåga, läs- och skrivinlärning, läs- och 

skrivsvårigheter, TIL-metoden 
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1 Inledning   

Att kunna läsa vet vi alla är viktigt och särskilt i skolan där läsning ingår i de flesta 

uppgifterna i undervisningen. Men vad händer om en elev inte lär sig läsa eller skriva 

lika fort som de andra eleverna? Hur ska klassläraren gå tillväga för att anpassa 

undervisningen så att alla elever lär sig läsa och skriva? Detta är något som står mig 

mycket nära eftersom jag känner många som har haft svårt i skolan med just 

läsningen. När jag då fick möjligheten att studera en elev och en ny arbetsform för att 

hjälpa de elever som har svårigheter i läsning och skrivning tackade jag ja. I min 

studie har jag undersökt, utifrån en specifik elev, hur läs- och skrivsvårigheter 

kommer till uttryck, hur en kartläggningsprocess i TIL ser ut samt hur eleven, lärare 

och förälder upplever TIL. Den elev jag följde gick på en skola där de lagt fokus i 

årskurs ett på att alla elever ska lära sig läsa och skriva innan första årets slut. De har 

tagit hjälp av TIL-metoden, som står för Tidig Intensiv Lästräning, då de ansåg att 

det var en bra metod för dem och då den visat ge mycket goda resultat. Jag visste 

inget om denna metod innan jag började med min studie. Men så här efteråt så har 

jag en god uppfattning om vad metoden handlar om och hur den fungerar. Jag är, 

trots att min studie var liten och inte kan räknas som generaliserbar, mycket positiv 

till att använda denna arbetsform själv ute i arbetslivet för de elever jag möter men då 

självklart anpassad för den enskilda eleven.  

 

1.1  Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur läs- och skrivsvårigheter ser ut på 

individ- och organisationsnivå inom skolan. Syftet är också att granska TIL-metoden 

(Tidig Intensiv Lästräning) för att ta reda på hur den metoden fungerar i praktiken 

samt att undersöka en elevs upplevelser av metoden i skolan och i hemmet. 

 

1.2 Frågeställningar 
 Hur kommer svårigheter i läsning och skrivning till uttryck hos en elev? 

 Hur ser kartläggningsprocessen ut inom TIL-metoden för en elev? 

 Hur upplever eleven, lärarna och föräldern TIL-metoden? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sex huvuddelar. Det första kapitlet innehåller arbetets syfte och 

frågeställningar. Det andra kapitlet behandlar forskningsbakgrunden för min studie 

med underrubriker innehållande information om läs- och skrivsvårigheter/inlärning, 

kartläggning, TIL-metoden samt styrdokument. Det tredje kapitlet i texten är 

metoddelen som behandlar val av metoder, tillvägagångssätt, analysmetod, 

tillförlitligheten samt etiska aspekter. Kapitel fyra består av sammanfattningar av 

resultaten från intervjuer och observationer. Det femte kapitlet består av analysen av 

resultat och litteratur samt diskussionen kring detta i ett samlat stycke. Kapitel sex är 

en avslutande del där en kortare sammanfattning ges samt slutsatser om arbetet. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I denna del beskrivs fakta och forskning om läs- och skrivinlärning/svårigheter, 

kartläggning samt information om TIL- metoden. 

 

2.1 Läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter 
Enligt Fridolfsson (2008) har det forskats mycket om läs- och skrivinlärning och läs- 

och skrivsvårigheter genom tiderna men under de senaste tjugo åren har forskningen 

inom dessa områden ökat markant. Trenderna inom olika metoder för läs- och 

skrivinlärning kommer och går och det finns en mängd olika metoder och 

undervisningssätt, men det är inte många av dessa metoder som har bra och utförliga 

rapporter om hur de påverkar eleven i lärandet. Fridolfsson (2008) skriver att det 

kan vara svårt att se om det är själva metoden som ger resultat i elevens utveckling 

eller om det är läraren eller specialpedagogens engagemang som hjälper. Författaren 

skriver också om ett användbart sätt för att se om metoden eller 

undervisningsformen läraren använt sig av var bra för eleverna och det är att 

genomföra nya tester med eleverna något eller några år efter denna undervisning för 

att se om eleverna fortfarande har kunskaperna kvar. Det är också viktigt att utforma 

metoden efter eleven och inte tvärtom. Ingen elev är lik den andre i hur de lär in och 

därför fungerar det inte alltid att arbeta exakt som metoden beskriver. Som lärare 

måste du därför ha god kännedom om varje elev och om olika metoder för att kunna 

utforma undervisningen till varje elevs behov (Fridolfsson 2008: 71 – 74; Groth 

2007). 

 

2.1.1 Läs- och skrivinlärning 
Redan i förskolan är det viktigt att möta barnens behov och intresse inom läsning och 

skrivning, för det är i tidiga år de är som mest mottagliga för språklig stimulans. Det 

är redan där viktigt att påvisa att läsning och skrivning inte bara sker i skolan utan 

kan ske när och var som helst (Fridolfsson 2008; Groth 2007; Wasik & Slavin 1993). 

Det är därför betydelsefullt att ha en miljö i förskola, skola och i hemmet som är 

stimulerande och uppmuntrar till läsning och skrivning. En annan grundläggande 

förutsättning är att ge eleverna den tid de behöver till att träna läsning och skrivning, 

så att läraren inte ger alla elever lika lång tid eftersom eleverna lär olika snabbt. Det 
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är då viktigt att se till varje elev och strukturera tiden för extra träning individuellt för 

bästa resultat (Fridolfsson 2008: 213 – 214; Groth 2007: Lundberg & Herrlin 2005). 

Carlström (2010, s. 117 – 118) menar att motivationen till att läsa också är av stor 

betydelse för inlärningen samt också att eleven vet varför han/hon gör uppgiften eller 

har speciell undervisning och är införstådd i händelseförloppet. 

 

2.1.2  Läs- och skrivsvårigheter 
Skolmiljön är också uppbyggd på det viset att eleverna behöver kunna läsa och skriva 

för att klara av de olika ämnena, menar Carlström (2010. s. 91). För en elev med 

svårigheter i läsning och skrivning kan läsningen bli ett stressande moment i varje 

ämne. De kanske inte klarar av att göra läxan eller hinner med alla moment inom den 

avsatta tiden vid ett prov och detta skapar en rädsla som blir negativ för inlärningen 

och bidrar till ett sämre självförtroende hos eleven. Elever som har svårigheter kan 

uttrycka sig olika. En del barn blir tysta och tillbakadragna, andra blir klassens pajas 

som underhåller kamraterna och ytterligare några blir klassens bråkstakar och de här 

beteendena tar de till bland annat för att dölja sitt dåliga självförtroende för 

omgivningen (Carlström 2010 s.91 – 92).  

Det är av stor vikt att se och hjälpa de elever som har svårigheter i läsning och 

skrivning så tidigt som möjligt för att de inte ska hamna i fel spår och förvärra 

svårigheterna (Fridolfsson 2008: 39 – 43; Groth 2007). Elever som har svårt med 

läsningen och inte får hjälp kan efter hand skapa olika genvägar eller strategier för att 

kunna förstå texten utan att visa sina problem och ju äldre de blir desto svårare är det 

att bli av med dessa strategier. Ett sätt att förebygga detta är att redan i årskurs ett se 

till att alla elever får hjälp till en bra och flytande ordavkodning (Fridolfsson 2008: 

213 – 214). Wasik & Slavin (1993) menar att ett tidigt ingripande hos de elever som 

har svårigheter med läsning är avgörande för elevernas framtida resultat. För de 

elever som har svårigheter att lära i klassrumsmiljön eller med traditionella åtgärder 

kan en-till-enundervisning, där specialpedagogen och eleven arbetar enskilt, vara ett 

tänkvärt alternativ till att förebygga att eleverna får större svårigheter i läsning. 

Ziolkowska (2007) skriver också i sin studie om att insatserna för elever med 

svårigheter i läsning och skrivning måste ske tidigt i elevens skolgång för att kunna ge 

ett bra resultat samt att ett senare ingripande troligen inte blir lika effektivt. 

Författaren menar också att för att hjälpa dessa elever att göra framsteg i läsning och 
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skrivning behöver lärare och specialpedagog arbeta grundligt och intensivt med dessa 

elever så snart problemen uppstår. 

 

2.2 Kartläggning av elevers läskunskaper 
En kartläggning av en elevs läsförmåga kan ske på många olika sätt. Men innehållet i 

de olika kartläggningarna är ganska lika varandra. Enligt Carlström (2010: s. 111 –

113) kan en kartläggning innehålla en rad olika moment som till exempel att se om 

eleven har en fonemisk medvetenhet. Om eleven har en fonemisk medvetenhet kan 

eleven bokstavstecknen och språkljuden som hör ihop och kan även sätta ihop 

tecknen och ljuden till ett ord. Vidare i kartläggningen vill man se hur elevens strategi 

ser ut vid läsning. Här undersöks om eleven kan läsa orden i texten som en helhet, 

alltså ett helt ord, eller om eleven ljudar sig fram till orden och läser ut varje bokstav i 

orden. Nästa steg är läsning av en text och hur eleven klarar av det. Här testas om 

eleven till exempel förväxlar vokaler eller konsonanter, kastar om bokstäverna eller 

glömmer vissa bokstäver. Sista steget är läsförståelsen där det undersöks hur eleven 

klarar att ta till sig textens innehåll. Det testas om eleven förstår orden han/hon läser 

och om eleven kan återberätta handlingen efter avslutad läsning (Carlström, 2010. S. 

111 – 113). 

Lundberg & Herrlin (2005) tar upp tre anledningar till varför en kartläggning av en 

elev är bra. Den första anledningen är att läraren får ett bra grund i var eleven 

befinner sig och kan utifrån kartläggningen göra upp en undervisningsplan för hur 

läraren ska gå vidare för att eleven ska utveckla sin läsförmåga. Vidare har läraren 

också ett underlag att visa för eleven vid samtal om läsinlärning. Sist så har läraren 

en tydlig plan att delge föräldrarna till eleven för att kunna göra dem mer delaktiga i 

elevens lärande. Lundberg & Herrlin (2005) skriver även att det bör finnas en 

kontinuitet i kartläggningen och uppföljningarna av elevens läsutveckling, och hur 

ofta, beror på hur elevens utveckling fortlöper. 

Enligt Lundberg & Herrlin (2005) kan man kartlägga läsutvecklingen med hjälp av 

fem olika dimensioner, och dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Alla dimensioner kartläggs men det är inte 

alltid alla dimensionerna behöver finnas med i undervisningen efter varje elevs 

kartläggning utan de är beroende av vad eleven har svårt med och behöver mer 
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träning i utifrån kartläggningen som är avgörande för vad som finns med i 

undervisningen. 

 

2.2.1  TIL-metoden 

Monica Dahlin har strukturerat TIL metoden (Tidig Intensiv Lästräning) efter många 

års arbete som lågstadie- och speciallärare. Hon har inspirerats bland annat av Marie 

Clays läsinlärningsprogram på Nya Zeeland som heter Reading Recovery. Metoden 

utgår från att eleverna i årskurs ett och två ska få hjälp med läsning så tidigt som 

möjligt. Under hösten i årskurs ett testas alla eleverna i klassen i åtta olika delprov. 

De åtta delmomenten består av att teckna och rita, hörförståelse, rimord, första ljud, 

fonemantal och sammansatta ord. Testerna visar då vilka elever som behöver mer 

stöd i läsning. De utvalda eleverna blir erbjudna TIL-programmet som startar direkt 

på vårterminen. Innan de börjar får föräldrar samt eleven skriva på ett kontrakt där 

föräldrarna godkänner undervisningen samt att de tar ansvar för att eleven lästränar 

varje dag hemma. Det är viktigt att föräldrarna tar sig tid och hjälper sitt barn under 

intensivträningen hemma för att eleven ska få ett bra resultat från TIL-

undervisningen.  

Eleven får enskild intensiv lästräning, även kallad en-till-enundervisning, med 

specialpedagog tjugo minuter varje dag i ca tolv veckor. Eleven får även hemläxa där 

eleven ska läsa ca tio till femton minuter med en förälder varje dag. Ytterligare sex 

delprov görs av hela klassen under våren för att fånga upp ytterligare elever som kan 

komma att behöva undervisning med TIL och då testas elevernas bokstavskännedom, 

bokstavsskrivning, rättstavning samt elevernas förmåga att teckna och skriva. Under 

höstterminen i åk 2 så testas eleverna igen i ett läsförståelsetest och läshastighetstest 

för att fånga upp eventuella nyinflyttade elever och de som kan ha halkat efter under 

sommaren.   

Enligt Monica Dahlin har de flesta av hennes elever förbättrat sin läsning till samma 

eller en högre nivå än klasskamraterna. Och de elever som inte har förbättrat sin 

läsning har haft någon form av diagnos som med hjälp av TIL snabbare kunnat 

ställas, menar Dahlin. (til-pedagogik.se; Dahlin 2006) 
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2.3 Styrdokument 
Alla elever lär olika. Det är därför viktigt att undervisningens upplägg gynnar varje 

elevs behov och att de elever som har större svårigheter får den extra hjälp de 

behöver för att komma vidare i utvecklingen (Lgr 11 s. 8). För att en elev inte ska 

behöva känna utanförskap på grund av att denne inte fått hjälp att utvecklas i sitt 

språk i både tal och skrift, behöver lärare och specialpedagoger vara uppmärksamma 

och hjälpa dessa elever så de en bra språklig grund så tidigt som möjligt (Lgr 11 s. 9) 

Vidare i det centrala innehållet står det att elever i årskurs tre ska kunna alfabetet och 

dess ordning. De ska även förstå samband mellan ljud och bokstav såväl som att de 

ska kunna genomföra enkla former av textarbetning. För att eleverna ska kunna nå de 

målen som är uppsatta för dem så behöver klassläraren individanpassa 

undervisningen så den gynnar alla elevers utveckling samt ta hjälp av till exempel 

specialpedagog om denna anpassning inte går att utföras själv av klassläraren.  
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3 Metod och material 
I detta avsnitt behandlas valet av metod för studien, tillvägagångssättet, 

tillförlitligheten av studien samt de etiska aspekterna kring studien. 

 

3.1  Metodval 
Den kvalitativa intervjun är en öppen och oftast icke strukturerat upplagd intervju. 

De frågor intervjuaren har är vida i sin utformning vilket låter informanten svara 

utifrån sig själv. Ordningen på frågorna kan vara fast men kan också ändras om 

efterhand under intervjun. En kvalitativ intervju ger intervjuaren en inblick i hur 

informanten ser på ett visst område menar Patel & Davidsson (2003:81 – 82). För att 

kunna få det resultat jag önskade i min undersökning utifrån mina frågeställningar så 

valde jag att göra en kvalitativ analys och använde två metoder jag ansåg att jag skulle 

få ett djupt och innehållsrikt resultat av. Jag valde då både intervjuer och 

observationer. Intervjufrågorna till läraren, specialpedagogen och föräldern var 

semistrukturerade. Jag hade vissa huvudfrågor som jag ville ha mer information om 

och informanterna var fria att utifrån dessa frågor ge sina svar samt även att 

ordningsföljden på frågorna var flexibel (Patel & Davidsson 2003:82, Denscombe 

2009: 234.). Till eleven valde jag att göra intervjun mer som en form av ett samtal 

med stödfrågor och ha en dialog utifrån dessa. Samtliga intervjuer bandades för att få 

med så mycket av samtalet som möjligt.  

Enligt Patel & Davidsson (2003:92 – 95) kan observationer utformas på olika sätt. 

Ett sätt är att genomföra observationen är utifrån ett strukturerat 

observationsschema där observatören i förväg har bestämt vad som ska observeras. 

Vidare kan observationen ha en mer ostrukturerad och utforskade riktning för att få 

ett bredare perspektiv. Inför mina observationer valde jag att ha en mer 

ostrukturerad form för att kunna få med allt som hände under elevens en-till-

enundervisning. Jag ville få en helhetsbild av hur det fungerar, vilka svårigheter 

informanten har och de förbättringar denne eventuellt gör. Och för att då inte 

begränsa informationen så filmade jag alla observationstillfällena men också för att få 

med kroppsspråket och attityder till lärandesituationen hos elev och specialpedagog.  
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3.2  Tillvägagångssätt 

Valet av informant för fallstudien föll på att en bekant berättade att hennes son skulle 

få denna specialundervisning med TIL. Det väckte mitt intresse och jag frågade om 

jag kunde få göra en fallstudie om hennes son vilket både hon, hennes man och sonen 

godkände.  

För att ta hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) och dess forskningsetiska krav så 

skickade jag ut ett informationsbrev ut till alla informanter innan studien startade. 

Där informerades det om vad min studie gick ut på, vad de förväntades göra, att det 

var helt frivilligt att delta samt att samarbetet när som helst fick avslutas. Jag fick 

godkännande att utföra min studie av alla informanter innan jag startade arbetet. Jag 

informerade informanterna om att det var endast jag som hade tillgång till det 

insamlade materialet och informanternas riktiga namn samt att allt insamlat material 

kommer att raderas efter avslutat arbete. Klassläraren fick vid ett senare tillfälle 

samma information som de andra informanterna eftersom jag senare i min studie 

valde att lägga till intervjun med klassläraren.  

Inför varje intervju informerades informanterna att samtalet spelades in och att det 

var helt frivilligt att delta och avsluta när de ville. Jag strukturerade upp 

intervjufrågorna efter mina frågeställningar och efter personerna som skulle 

intervjuas (se bilaga 1). Det vill säga att jag hade mer öppna och tolkningsbara frågor 

till specialpedagogen, klassläraren och föräldern och lite mer strukturerade och 

tydliga samtalsfrågor till eleven (se bilaga 2). Jag utförde intervjuerna en gång var 

med eleven, specialpedagogen, klassläraren samt elevens ena förälder. Intervjun med 

specialpedagogen och klassläraren skedde i skolan efter skoltid. Intervjuerna med 

elev och förälder utförde jag på eftermiddagen i deras hem. Observationerna utförde 

jag två gånger under skoltid och två gånger i hemmet med fyra veckors mellanrum för 

att kunna se en eventuell utveckling hos eleven. Observationerna i skolan skedde i ett 

mindre arbetsrum och på specialpedagogens rum som båda var välkända miljöer för 

eleven. Under dessa observationer var jag en icke deltagande men synlig observatör 

för att inte påverka resultatet allt för mycket. Observationerna i hemmet skedde på 

olika sätt. Vid första tillfället var eleven i ett öppet rum där övriga i familjen också var 

deltagande. Vid det andra tillfället satt eleven och föräldern i ett avskilt rum och jag 

var även här synlig men icke deltagande. 
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3.3 Analysmetod 
Det material jag analyserat var utifrån mina intervjuer med informanterna samt 

inspelningarna från observationerna av eleven. Jag började med att transkribera 

intervjuerna. Jag lyssnade ett flertal gånger för att skriva rent korrekt. När 

transkriberingarna var färdiga läste jag igenom texten noga flera gånger och strök 

under det som var relevant för min studie och mina frågeställningar. Sedan 

sammanställde jag den relevanta informationen utifrån transkriberingarna till en 

sammansatt text som visas i resultatet.  

Analysen av observationerna gick till så att jag först valde att rikta in analysen på 

elevens läs och skrivförmåga och kroppspråk för att få information som är relevant 

för min studie. Jag började med att titta på inspelningarna en åt gången ett flertal 

gånger. Under tiden skrev jag ner stödord av det som var relevant. Utifrån dessa 

stödord skrev jag sedan en sammanfattning av observationerna som visas i resultatet.   

 

3.4 Tillförlitlighet och etiska aspekter 
Innan jag började med intervjuer och observationer skickades ett informationsbrev ut 

till specialpedagogen, föräldrarna samt rektor på skolan. Jag samtalade även med 

specialpedagog samt föräldrar och elev om mitt syfte och vad det var tänkt att jag 

skulle göra innan jag startade studien och fick då även informanternas samtycke till 

deras medverkan i studien. Jag informerade också om att intervjuerna skulle bandas 

och observationerna filmas och att det var endast jag som hade tillgång till materialet. 

Att jag valde att banda och filma intervjuer och observationer var för att jag senare i 

min analys av materialet skulle kunna gå tillbaka och få ett mer tillförlitligt resultat 

och stärka reliabiliteten i min undersökning. Detta tar Patel & Davidsson (2003: 103 

– 105) upp som en bra metod för att kunna gå tillbaka och kontrollera att fakta 

stämmer och undersökningen blir trovärdig. Jag valde senare i mitt arbete att lägga 

in en extra intervju som jag tar upp under 3.2, då med Noahs klasslärare. Det gjorde 

jag för att styrka resultatet ytterligare i min studie och få ett mer tillförlitligt arbete. 

Av hänsyn till de etiska aspekterna har jag valt att ge informanterna fiktiva namn i 

min rapport. Därmed kommer jag att kalla klassläraren Malin, specialpedagogen för 

Hanna, mamman till eleven för Sofia och eleven kallas Noah. 
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4 Resultat 

Här nedan följer en sammanfattning av resultatet från intervjuerna med 

specialpedagogen Hanna, klassläraren Malin, mamma Sofia och eleven Noah samt 

observationerna av Noah i hemmet och i skolan. 

4.1. Intervjuer 
Nedan visas resultatet av intervjuerna med elev, förälder, klasslärare samt 

specialpedagog. 

 

4.1.1 Intervju specialpedagog 
Tidigare arbetade specialpedagogerna på skolan inte med någon speciell metod för 

läs- och skrivinlärning utan arbetade ganska traditionellt med det som var mest 

aktuellt för eleverna. De två specialpedagogerna på skolan kände att de inte såg 

tillräckliga resultat och började söka efter en bra metod som de kunde använda för att 

hjälpa de elever som har svårigheter med läsning och skrivning och där de kunde se 

ett positivt resultat. De hade sett i forskningen att tidiga insatser och intensivträning 

hos dessa elever hade gett goda resultat och sökte då efter en metod med dessa inslag. 

De fann att TIL-metoden stämde bra överens med hur de tänkte att de ville arbeta. 

Hanna uttryckte det så här: 

... de elever som behöver en insats som kanske inte har de 
här stora svårigheterna men ändå behöver den här insatsen. 
Det är just på dem som man sett att TIL har gett bäst 
resultat. 

Redan i början av årskurs ett såg klassläraren Malin och specialpedagogen Hanna att 

Noah hade det svårt med läsning och skrivning. Noah uttryckte även själv att det var 

svårt och jobbigt med dessa moment i skolan. Även Noahs mamma var bekymrad 

över detta. Problemen blev tydligare efter kartläggningen av klassen och han fanns i 

tankarna för att bli en av de elever som skulle få extra hjälp efter jul. Hanna beskrev 

det så här: 

... i början av ettan är jag inne i klassen och träffar alla barnen och 
kartlägger dem... och där kunde jag ju se att det var många bokstäver 
och ljud Noah inte kunde... så under hösten hade vi honom i tankarna 
att han skulle bli en av de elever jag skulle arbeta mer med under våren. 

Föräldrakontakten går till så att specialpedagogerna är med och presenterar TIL- 

metoden under första föräldramötet på höstterminen. De går då igenom hur 
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kartläggningen går till och berättar att föräldrarna till de elever som behöver mer stöd 

kommer att kontaktas innan jul. Sedan kommer ett uppföljningssamtal när halva 

tiden gått. Och sist en avslutande avstämning när eleven är färdig med programmet. 

Det sker också en kontinuerlig skriftlig kontakt mellan föräldrarna och 

specialpedagogen via en bok som eleven har med sig mellan skola och hem. 

Det är specialpedagogen och klassläraren som bestämmer utifrån kartläggningen av 

klassen vem som ska få den extra hjälpen i läsning och skrivning. De ser ganska tidigt 

under höstterminen vilka som kan komma behöva den extra hjälpen och 

kartläggningen ger dem ett extra stöd för vilka som verkligen behöver hjälp. 

En-till-enundervisning bygger på det program TIL har byggt upp. Men det ändras om 

lite utifrån den enskilda elevens behov. För Noahs del så lades bokstävernas ljud till i 

programmet. Hanna beskrev det så här: 

Man kartlägger utifrån barnen... för Noahs del har jag lagt till saker 
då vi fått jobba med ljuden också och det ingår inte i själva TIL... 

Noah går till specialpedagogen Hanna varje dag i ca 20 min. De börjar med att läsa 

texten Noah hade i läxa från dagen innan. De pratar om svåra ord och innehållet i 

texten. Noah får bygga ihop gårdagens mening, läsa den med mera. Sedan får Noah 

hittar på en ny mening som till exempel ”Jag har två katter, sa Noah”. Hanna skriver 

då ner meningen på en ny pappersremsa och klipper ut orden. Sedan ska Noah bygga 

ihop meningen igen. Efter det får Noah räkna orden i meningen och berätta vilket ord 

som är längst, för att sedan klappa stavelserna i det ordet. De har en bok som kallas 

”braboken” och i den skriver Hanna de positiva händelserna från dagens pass. Denna 

bok skickas sedan hem där föräldrarna kan läsa om hur det går i skolan och sedan 

skriva hur det går hemma med läsningen och skrivningen. Hemma gör Noah ungefär 

samma saker som han gör i skolan. Han läser dagens text och återberättar innehållet 

för en förälder. Sedan bygger han meningen och läser den högt. Sist skriver de i 

”braboken” om hur det gick för att ha en bra kommunikation hem och skola emellan. 

Nästa dag i skolan börjar processen om igen. De läser läxan från gårdagen, gör en ny 

mening och läser en ny text. De upprepar läsningen för att Noah ska få fler ordbilder 

och bli tryggare och snabbare i sin läsning. Hanna uttryckte det så här: 

... då blir det tredje gången han läser boken... man lär sig ju den 
mer eller mindre utantill men det ändå en styrka i att ”jag fixar 
det här”. Och det ligger mycket självkänsla i det också.  
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Hanna ser en klar förbättring hos Noah när det gäller läsning och skrivning. Han har 

i stort sett befäst alla ljuden. Dock så förväxlar han vissa ljud ibland när han läser en 

text. De har kunnat börja med mer sammanhängande texter istället för enstaka ord. 

Hanna såg att Noah tyckte att det var jobbigt i början men hon kan nu se en glöd hos 

honom och han är mycket positiv till att läsa. Det går mycket bättre hemma och han 

protesterar inte alls lika mycket längre. Hanna uttryckte det så här: 

Men nu har vi gått över till att läsa mer sammanhängande texter 
som handlar om någonting och det är lite svårt med han kämpar 
på...  

 

4.1.2 Intervju klasslärare 
Malin berättar om hennes elevers läsutveckling i allmänhet. Under det första året i 

skolan händer det mycket i elevernas utveckling har Malin sett. Under första 

terminen knäcker de flesta elever läskoden och förbättrar sin läsning ytterligare 

under vårterminen. Det är några elever till förutom Noah som har haft det extra svårt 

med läsningen och som har fått extra hjälp och Malin är tacksam över att hon haft 

Hanna till hjälp med den extra undervisningen. Malin uttryckte det så här: 

... jag har inte direkt någon erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter 
så jag är väldigt tacksam över att Hanna har varit så engagerad i det 
här och gett det tid... 

Som ytterligare hjälp i elevernas läsutveckling har Malin arbetat med Kiwimetoden 

där läsupplevelsen är i fokus och de då läser samma bok ett flertal gånger. Men för 

Noahs del har Malin fått tänka om i denna undervisningsform eftersom han har ett 

väldigt bra minne och lär sig boken utantill första gången och får då inte ut så mycket 

av att läsa boken fler gånger som de andra eleverna. 

Malin beskriver Noah som en glad och smart kille. Noahs svårigheter påverkade dock 

honom negativt under det första halvåret i skolan då han såg att de andra eleverna 

kunde mer än honom. Och det visade sig i form av att han gav upp fort och sa inför 

alla att han inte kunde o.s.v. Under första terminen var det många gånger som Noah 

inte ville skriva eller arbeta och det tog ett tag innan Malin förstod att det var 

skrivandet som låste honom. Malin hjälpte då Noah genom att hon skrev det han sa. 

Sedan gick hon vidare till att hon skrev först och Noah skrev av det hon skrev samt att 

Malin gav Noah färdigskrivna texter han kunde skriva av. Genom att Malin tog bort 

stressen för Noah att få ihop en text på egen hand blev Noah säkrare på sig själv och 
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oviljan att skriva släppte. Under vårterminen fick Noah börja hos Hanna. Det var en 

jobbig tid i början för honom innan han förstod vad det var han skulle göra. Han blev 

ofta trött och läsningen och skrivningen tog mycket kraft och energi. I klassrummet 

kunde han ofta säga rakt ut i klassen att han inte kunde skriva när Malin berättade att 

eleverna skulle skriva. Men efter många diskussioner och bra undervisning har han 

slutat med det. När sedan specialundervisningen gav resultat blev Noah tryggare och 

gladare i skolan. Malin uttryckte det så här: 

Men nu är han en annan kille, alltså han kan läsa och få ihop ord 
själv och kan skriva ord själv... och det har vart jättekul att se. 

Nu i slutet av vårterminen kan Noah läsa och skriva bra och TIL-undervisningen har 

gett ett bra resultat. Malin berättar att han ljudar orden fint och är duktig på korsord 

samt att han inte längre behöver färdigskrivna texter utan skriver sina texter själv. 

Malin uttryckte det så här: 

Jag tycker det känns otroligt skönt att han kan få sluta ettan med 
att kunna läsa och skriva, och det hade han nog inte gjort om det 
inte funnits resurser som kunde hjälpa... 

Malin berättar att föräldrakontakten vanligtvis går till så att klassläraren eller 

specialpedagogen ringer föräldrarna om det hänt något eller samtalar vid de utsatta 

samtalen varje termin. Men nu när de arbetar med TIL så blir det att de samtalar med 

föräldrarna efter avslutade tester och då kontaktas de föräldrar vars barn har 

svårigheter och behöver extra hjälp. Men i Noahs fall så var det hans mamma Sofia 

som tog kontakt ganska tidigt under hösten då hon var orolig för Noah. I samband 

med att Sofia tog kontakten så informerades hon om hur TIL fungerar och att 

klassläraren Malin och specialpedagogen Hanna också sett samma saker hos Noah 

och att han ganska säkert skulle bli en av de elever som blev erbjudna 

intensivträningen med TIL. Kontakten i övrigt med Noahs föräldrar fungerar bra 

tycker Malin. De har haft mycket mailkontakt under årskurs ett men även 

telefonkontakt vilket Malin anser har fungerat bra båda delarna. Det har fungerat bra 

och smidigt kontakten skola och hem emellan eftersom Noahs föräldrar varit 

engagerade och velat hans bästa. Malin uttryckte det så här: 

... och det är ju enklare när föräldrarna är medvetna om 
barnens behov... och de är väldigt engagerade i Noahs 
utveckling. 
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4.1.3 Intervju förälder 
Sofia berättar om sina upplevenser av Noas svårigheter under årskurs ett. Hon 

berättar att Noah inte kunde läsa eller skriva alls när han började ettan. Han kände 

igen vissa av bokstäverna men hade svårt att förstå dem. Han tyckte det var svårt och 

jobbigt och Noah var jämt trött efter skolan. När han fick enskild tid med Hanna och 

fasta tider och rutiner för läsningen så märktes en stor skillnad i både 

självförtroendet och i läsningen hos Noah berättar Sofie. Nu känner Noah igen alla 

bokstäverna, han kan ibland förväxla några gemener när han läser men är duktig på 

att korrigera sig själv snabbt. Han kan också skillnaden på vad bokstäverna heter och 

hur de låter. Sofia uttryckte det så här: 

Han förstod liksom inte bokstäverna över huvud taget… nu 
känner han igen alla bokstäver... 

Kontakten med skolan fungerar bra, särskilt med Hanna, menar Sofia. Eftersom de 

har ”braboken” att skriva i så får de en återkoppling varje dag om hur det går hos 

Hanna och tvärt om får Hanna veta hur det går hemma. Sofia berättar att det är bra 

med klassläraren också men Sofia skulle velat höra lite oftare än på de utsatta 

utvecklingssamtalen om hur det gått för Noah under terminen och då kanske lite mer 

fokus på det som fungerar bra och är positivt och mindre på de negativa delarna. 

Läsningen hemma var enligt Sofia jättejobbig i början av årskurs ett då Noah oftast 

var trött och hade svårt att koncentrera sig och komma ihåg olika saker. Nu under 

vårterminen har han mer koll på bokstäverna och det går mycket bättre hemma. Det 

är lättare att komma igång med läxläsningen hemma och det spelar ingen roll när 

efter skolan de gör läxan utan det går lika bra när som helst. Hon ser en klar 

förbättring hos Noah i koncentrationen och uthålligheten bland annat. Sofia uttryckte 

det så här: 

... nu de senaste veckorna har det verkligen fungerat bra, även 
om han inte har hunnit göra läxan under tidigt eftermiddag så 
kan man ta den innan han går och lägger sig... 

 

4.1.4 Intervju elev 

Noah berättar att det inte alls kändes bra under höstterminen i årskurs ett. Han 

berättar att man behöver kunna läsa och skriva i ettan och han kunde inte det. Han 
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tyckte att det kändes tråkigt att det bara var han som inte kunde läsa och skriva och 

när han försökte så gick det inte så bra. Noah uttryckte det så här: 

... jag kunde ju inte läsa och det kan man behöva göra i ettan… jag 
var den enda i klassen som inte kunde läsa. Det kändes tråkigt. 

Noah tyckte det kändes mycket bra att börja hos Hanna. Han berättar att han tyckte 

att det var svårt i början men att han till slut lyckades lära sig alla bokstäver och läsa 

och skriva. Noah uttryckte det så här: 

... ja jag har lärt mig massor som läsa, skriva och bokstäverna. 

Noah tycker att det är mycket bättre med läsningen och skrivningen nu under 

vårterminen. Han har lärt sig mycket, som att läsa och skriva till exempel. Han tycker 

att det går lättare med läsningen och att det är roligare. Men han tycker att det 

fortfarande är svårt att läsa i klassrummet för det finns inte arbetsro. Han tycker att 

det är bättre hos Hanna där det är lugnt och tyst och han lättare kan koncentrera sig 

på uppgiften. Noah uttryckte det så här: 

... lika svårt att läsa i klassrummet nu för det är typ alltid prat… hos 
Hanna är det bra, då får man inte höra några störande ljud.  

Noah tycker att det går bra att läsa hemma nu under vårterminen. Det var jobbigt 

med läsningen i början av årskurs ett men det har nu blivit bättre. Noah och en 

förälder läser texten och bygger meningar, ibland tokiga meningar också. Han 

berättar att han tycker det är lätt att läsa hemma nu. 

 

4.2 Observationer 
Här följer en sammanfattning av elevens läs- och skrivförmåga samt kroppsspråk 

utifrån observationerna från skolan och hemmet. De första två observationerna 

skedde v11 i skolan och hemmet och de andra två skedde v 15, också de i skolan och i 

hemmet. 
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4.2.1 Observation ett, skolan 

Denna dag satt de i ett mindre arbetsrum som de använde ibland när Hannas kontor 

var upptaget. Läsnivån är inte så hög än för Noah utan fokus ligger på att han ska få 

fler ordbilder för att lättare kunna läsa. Han läser två rutor med korta ord och vissa 

rimmar även med varandra. Det finns också en text som hör samman med orden 

samt med bilderna i boken på ca sex korta rader som han också läser. De började med 

att gå igenom gårdagens läxa och Noah fick läsa de ord och den lilla text som var i det 

kapitlet de valt. Han kunde några få ordbilder och det var han stolt över och fick 

beröm för. Han tar god tid på sig och läser varje bokstav i ordet för att sedan försöka 

sätta ihop de till ett ord. Han har även svårt att veta om det ska vara lång eller kort 

vokal och får hjälp av Hanna att uttala orden rätt. När Hanna inte säger något tittar 

han upp på henne för att få en bekräftelse av att han läste ordet rätt, och det får han. 

Han har svårt med en del av bokstäverna och förväxlar dem och även här ger han 

Hanna ett hastigt ögonkast för att se om det var rätt eller ej. Var det fel vet han vilken 

bokstav det ska vara istället och ändrar sig snabbt. Vid läsningen har Noah inget flyt 

utan stakar sig sakta fram och gissar på de ord han inte kan tyda samt att han också 

hoppar över vissa ord. Han vänder även på ordföljden så det kan bli ”är han” istället 

för ”han är”. Han jobbar ändå på bra och verkar intresserad av läsningen. Han ger 

intryck av att han är trygg hos Hanna och vågar prova även om det kan bli fel. Noah 

får också fabulera olika meningar utifrån sin vardag och dessa meningar läser han 

med mer flyt än den text han hade. 

 

4.2.2 Observation två, skolan 
Den här dagen satt de i sitt vanliga rum. Noah har fått börja läsa små böcker med mer 

handling och som har en början, en mitt och ett slut. Han har mer flyt i sin läsning 

och läshastigheten har tydligt ökat. Det är bara enstaka ord som han inte helt har 

befäst som han fastnar på, för övrigt läser han hela ordbilden istället för de enskilda 

bokstäverna i ordet. Han låter mycket mer säker i sin läsning och tittar bara upp på 

Hanna någon enstaka gång för bekräftelse av ett ord. Han har lätt att återberätta det 

han läst med endast ett par frågor som stöd. Han har mycket bra flyt vid läsning av 

meningen också. Han tar sig igenom långa och nya ord med lite hjälp av Hanna och 

ger inte upp när det blir lite motgång utan arbetar på bra och har en positiv 

inställning under hela tiden. 
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4.2.3 Observation tre, hemmet 

Den här observationen utfördes hemma hos Noah men i en öppen miljö där de andra 

familjemedlemmarna var närvarande. Noah börjar med att läsa de små rutorna med 

olika långa ord och det går sakta och han stakar sig fram. Han läser varje bokstav och 

får inte riktigt ihop alla orden utan behöver lite hjälp. När han läser den lilla texten så 

är det inget flyt i läsningen utan även här stakar han sig fram bokstav för bokstav. 

Men när det kommer till meningen så är det skillnad. Här har han lätt att lägga ut 

orden på rätt plats i meningen och han läser den med ganska bra flyt. Han är ivrig att 

visa hur det går till med läxläsningen och är positiv och villig till att läsa. 

 

4.2.4 Observation fyra, hemmet 
 

Denna observation utfördes i en mer kontrollerad och lugn miljö hemma hos Noah 

med mamma Sofia till hjälp. Han har nu fått böcker med mer handling. 

Noah börjar läsa ur boken och gör det med ett bra flyt. Han förefaller mycket tryggare 

och söker inte bekräftelse hos sin mamma i lika stor omfattning längre utan bara vid 

enstaka ord som ter sig vara svårare att komma ihåg för Noah. Han blir dock lite ivrig 

att läsa och börjar berätta en egen historia utifrån bilderna i boken. Sofia korrigerar 

och visar var han ska läsa. Han försöker då gissa sig fram till det som står utan att se 

på orden. Han får åter igen hjälp av Sofia att komma tillbaka till texten och fortsätter 

läsa berättelsen. Han får beröm under hela tiden samt efteråt när han läst klart, och 

det syns att det är positivt för honom. Meningen går mycket bra för Noah att läsa och 

de försöker sig på att göra lite andra tokiga meningar av orden han har och dessa är 

heller inga problem för Noah att läsa. 

 

 

 



23 
 

5 Analys och diskussion 
Här nedan följer en analys av och en diskussion kring resultatet av min studie och de 

frågeställningar jag har.  

5.1 Svårigheterna hos Noah 
De lässvårigheter Noah har är att han inte förstår bokstäverna, har svårt med 

bokstavsljuden, han blandar ihop bokstäver, har svårt med lång eller kort vokal samt 

att han har problem med ordföljden och att han gissar ord. Utöver lässvårigheterna 

har han även svårt med finmotoriken. Enligt Fridolfsson (2008) och Groth (2007) 

samt Wasik och Slavin (1993) spelar förskolan en viktig roll för att förbereda barnen 

inför läsandet och skrivande. Min tolkning utifrån Noahs situation är att han 

troligtvis hade behövt mer stöd och stimulans med bland annat finmotoriken och att 

bli uppmärksam på språkljuden redan i förskolan, eftersom barn är som mest 

mottagliga för språklig stimulans i den åldern. En annan aspekt på Noahs svårigheter 

i första klass kan vara att han hade ett litet intresse för att delta i den typen av 

språkstimulerande aktiviteter som många förskolor arbetar med. Ytterligare en 

aspekt på Noahs svårigheter kan vara att hemmiljön inte heller har uppmuntrat 

honom till läsande, skrivande eller ritande aktiviteter.  

Har en elev svårt med de traditionella åtgärder eller att arbeta i klassrummet kan då 

en-till-en undervisning vara ett bra alternativ till annan undervisningsform menar 

Wasik & Slavin (1993). En-till-enundervisning ingår i TIL-metodens arbetsform då 

eleven går själv till specialpedagogen en gång om dagen för extra undervisning 

(Dahlin 2006).  Noah uttryckte tydligt i intervjun att han inte klarade av att arbeta i 

klassrummet då han inte fick någon arbetsro där. Han sa även i intervjun att det var 

betydligt bättre hos Hanna där det var lugnt och tyst. Så min tolkning är att det var en 

bra undervisningsform för Noah att få en-till-enundervisning med specialpedagogen 

Hanna. För hos Hanna fick Noah den hjälp han behövde i en för honom bra 

arbetsmiljö. En nackdel med en-till-enundervisning kan dock vara att 

undervisningsplatsen utanför klassrummet kanske inte passar för alla elever. En del 

kan till exempel känna sig utanför och få en negativ attityd till undervisningen och 

inte ta till sig hjälpen på bästa sätt och här är det då viktigt, anser jag, att se till eleven 

och hur denne reagerar på undervisningen samt att utforma specialundervisningen 

individuellt.  
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Skolmiljön är uppbyggd på det viset att eleverna behöver kunna läsa och skriva för att 

klara av de olika ämnena, menar Carlström (2010. s. 91). Och för en elev med 

svårigheter i läsning och skrivning kan då läsningen bli ett stressande moment under 

hela skoldagen. Eleverna kanske inte klarar av att göra läxan, uppgifterna under 

lektionerna eller hinner med alla moment inom tiden vid ett prov och detta kan skapa 

en rädsla som blir negativ för inlärningen och bidrar till ett sämre självförtroende hos 

eleven (Carlström 2010 s.91 – 92). Det här stämmer bra in på hur Noah var innan 

han började med en- till- enundervisning och TIL. Det var tydligt hos Noah under 

början av årskurs ett då han hade svårt i många ämnen där han behövde kunna läsa 

eller skriva. Klassläraren Malin berättar i sin intervju att Noahs svårigheter i 

skrivning påverkade honom negativt i skolan. Det var många gånger som Noah inte 

ville arbeta i början av årskurs ett och det tog ett tag för Malin att komma på att det 

var just skrivandet som var problemet och kunde anpassa undervisningen så att 

pressen vid skrivmomenten minskades för Noah. 

För Noahs del var det positivt för hans utveckling att han hade en engagerad lärare 

som tog sig tiden att reda ut vad problemet var för att kunna hjälpa honom vidare. 

För honom blev inte de negativa, och för honom svåra, momenten i skolan långvariga 

tack vare engagerade lärare samt att på skolan Noah går arbetar de med TIL-metoden 

där tidiga insatser används för att förebygga svårigheter i läsning och skrivning. Men 

varför ska skolan arbeta med tidiga insatser? Ur ett individperspektiv är det bra att ta 

tag i svårigheterna redan i början när de uppkommer för att de inte ska skapa 

felaktiga genvägar eller strategier för att klara av skolan, som Fridolfsson (2008) 

skriver om. Författaren menar också att det är svårare att bli av med de strategier 

eleverna själva skapar ju äldre de blir. Och då Noah fick tidig hjälp för att förebygga 

läs- och skrivsvårigheter så hann inte Noah skapa några märkbara strategier eller 

genvägar. Ur ett organisationsperspektiv så är tidiga insatser även här att föredra. 

Om eleverna får den hjälp de behöver redan i årskurs ett så krävs det inte resurser i 

form av extralärare eller specialpedagogiskt stöd i de högre klasserna i lika stor 

omfattning och det bidrar också till en minskad kostnad för skolan. Men den extra 

hjälpen höjer även elevernas kunskapsnivå eftersom eleverna lättare kan följa med i 

undervisningen och fullfölja uppgifter de får när de inte har några större svårigheter i 

läsning eller skrivning.  
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Wasik & Slavin (1993) menar att ett tidigt ingripande hos de elever som har 

svårigheter i läsning är avgörande för elevernas framtida resultat i läsning och 

skrivning. Även Ziolkowska (2007) menar att tidiga insatser är bättre för eleven och 

resultatet av insatserna och att en senare insats inte skulle vara lika effektiv. Noah 

svarade bra på insatserna och han förbättrade sin läs- och skrivförmåga markant 

under årskurs ett. En jämförelse av observation ett och två visar tydligt, tycker jag, 

hur mycket Noah utvecklats under de fyra veckorna mellan observationerna. Från att 

ha haft svårt att läsa enstaka ord vid första observationen till att i stort sätt själv 

kunna läsa en lättare bok vid andra observationen. Jag kan konstatera att det var bra 

för Noahs utveckling att han fick hjälp, men jag kan inte svara utifrån denna studie 

om det var de tidiga insatserna eller det faktum att han fick mer och intensivare hjälp 

att förbättra sin läs- och skrivförmåga som var den avgörande delen för en förbättring 

hos Noah eftersom jag inte har något att jämföra med.    

 

5.2 Kartläggningsprocessen 

Klassläraren och specialpedagogen misstänkte ganska tidigt under första terminen 

att Noah kunde komma behöva extra hjälp med läsning och skrivning. Noahs 

mamma uttryckte även hon en oro för hans läsutveckling. Dessa misstankar 

bekräftades sedan av de olika testen som utfördes under terminen och därför blev 

Noah erbjuden att starta intensivträningen i början av vårterminen. Lundberg & 

Herrlin (2005) tar upp några delar i en kartläggningsprocess som är viktiga för 

elevens läsutveckling. Först behöver läraren en bra grund i hur långt eleven har 

kommit i läsutvecklingen för att veta vad som behöver stärkas och med TIL-metoden 

får alla elever i början av årskurs ett göra åtta olika test som visar var eleverna 

befinner sig. Dessa test kartläggs av specialpedagog och lärare och utifrån resultaten 

kan de se vilka elever som kan komma behöva extra hjälp (Dahlin 2006). 

Föräldrakontakten är också en stor och viktig del i TIL då det förväntas att de ska 

vara delaktiga i elevens undervisning. Det skrivs därför ett kontrakt med föräldrarna 

innan starten av en-till-en undervisningen där föräldrarna skriver på att de 

godkänner att eleven får extra hjälp och att de tar ansvar för att träna läsning hemma 

varje dag med eleven (Dahlin 2006). För Noahs del visade det sig att denna 

kartläggning var avgörande för vilken riktning hans fortsatta läsutveckling skulle ta. 

Utifrån litteraturen beskrivs det upprepade gånger hur viktigt det är att elever fångas 
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upp så tidigt som möjligt för att de inte ska skapa alternativa strategier runt sina 

svårigheter (Fridolfsson 2008; Groth 2007). Jag tror också att denna tidiga 

kartläggning för Noahs del kan ha förebyggt uppkomsten av dessa negativa strategier 

hos honom samt att det också minskade risken för ett sämre självförtroende hos 

honom. Som jag tidigare har påpekat tror jag att skolan tjänar både tid och pengar på 

att tidigt kartlägga eleverna eftersom de då kan hjälpa de elever som riskerar att få 

stora svårigheter i läsning och skrivning tidigt i deras utveckling. Då behöver de inte 

lägga lika mycket tid och pengar på resurser i de högre klasserna utan kan lägga fokus 

på klass ett och två.  

Specialpedagogen Hanna berättar att hon i sitt arbete har utgår från TIL- metodens 

upplägg men ändrar om utifrån den enskilda elevens behov. I arbetet med Noah har 

Hanna utöver det som TIL rekommenderar även lagt till bokstävernas ljud. 

Fridolfsson (2008) menar att det är viktigt att utforma metoden efter eleven och inte 

tvärt om för eleverna är och lär olika och det går inte att följa en metod rakt av. Jag 

ser här hur betydande det är att läraren eller specialpedagogen har god kännedom 

om eleverna och de metoder de vill arbeta med för att kunna utforma undervisningen 

efter varje elevs behov. Det här visar att läraren måste känna eleverna väl för att 

kunna avgöra om en elev kommer framåt i sin läs- och skrivinlärning eller ej.  

Hanna tycker att kontakten med Noahs föräldrar fungerar bra. Sofia anser också att 

kommunikationen henne och Hanna emellan fungerar väldigt bra och det får båda 

veta hur det går för Noah ur en helhetsbild vilket gör det lättare att se om det skulle 

vara några problem som behöver rättas till. De har ett kontinuerligt skriftligt samtal 

varje dag genom en bok där Hanna skriver in dagens läxa och hur det har gått för 

Noah hos henne. Sedan följer denna bok med hem och Noahs föräldrar kan se vilken 

läxa han har och hur det fungerar hos Hanna. Sedan skriver de ner hur det går 

hemma så att Hanna kan få en bild av helheten. De kommer även att ha ett samtal 

efter halva tiden för en avstämning och en när Noah är färdig med intensivträningen 

för att utvärdera arbetet. Lundberg & Herrlin (2005) menar att det är av stor vikt att 

engagera föräldrarna i elevens läsutveckling och då är en tydlig kartläggning viktig för 

att kunna visa föräldrarna hur långt eleven kommit i läsutvecklingen.  

Jag tycker att det är en bra arbetsform att ha en bok där de skriver ner Noahs 

framgångar i. Då blir det tydligare för alla parter hur hans utveckling framskrider och 

när de är klara kan de även se ur en helhetsbild vilket resultat intensivträningen har 
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gett. Jag tror att fler lärare skulle behöva föra anteckningar eller loggbok över 

elevernas utveckling i skolan. Det är bra att dokumentera för att få en bild av hur 

elevernas utveckling fortlöper samt se vad eleverna behöver mer hjälp i för att 

utvecklas framåt. Som lärare får man försöka och pröva sig fram till en bra 

arbetsform som gynnar de eleverna man har för stunden samt undvika att hamna i 

gamla spår vilket är lätt att göra. Jag tror att man som lärare hela tiden måste utmana 

sig själv och se hur man kan förbättra sin undervisning till fördel för alla elever och 

inte nöja sig med det som funkar för de flesta eleverna. Alla elever har rätt till en 

undervisning anpassad för dem. 

 

5.3 Eleven och TIL, i skola och hem 

När Noah fick börja hos Hanna så kände han en stor skillnad. Det var svårt för 

honom i början men det tog inte lång tid för honom att lära sig alla bokstäverna och 

ljuden till dem. Han tycker att det går mycket lättare med läsningen och skrivandet 

nu och att han får den hjälp han behöver. Nu kan han läsa och skriva ganska bra och 

det syns en skillnad från i höstas. Även hemma går läsningen mycket bättre. I början 

av årskurs ett så var han ofta trött och hade svårt att motivera sig till att göra läxan 

hemma. Efter att han börjat hos Hanna så blev det en klar förbättring hemma också. 

Han är mycket mer motiverad och tycker att det är roligt att läsa nu. Noah har inga 

problem med att lämna klassen och gå till Hanna för sin en-till-enundervisning varje 

morgon. Han gör det med glädje och lätthet. När jag frågade Noah hur det var att 

börja hos Hanna lyste han upp och svarade med ett stort leende ”toppen, toppen, 

toppen”(Noah).  

Fridolfsson (2008), Groth (2007) och Lundberg & Herrlin (2005) tar upp vikten av 

att utforma undervisningens innehåll och längd utifrån varje enskild elev samt också 

att göra miljön i skolan, men även miljön hemma, stimulerande och tillgänglig för 

läsande och skrivande. Och det har de gjort för Noah genom att ge honom 

möjligheten att lära sig läsa och skriva med, för honom, rätt hjälp. Carlström (2010)  

belyser hur viktigt det är att eleverna motiveras till att läsa och skriva ofta samt också 

att eleven är väl införstådd med varför denna specialundervisning behövs. Utifrån 

mina undersökningar ser jag att Noah vet varför han behöver gå till Hanna och att 

han också ser en förändring i sin inlärning vilket också gör att motivationen till att 



28 
 

träna läsning och skrivning ökar hos honom. Jag ser att hans läs- och skrivkunskaper 

ökat markant sedan han började hos Hanna. Att en-till-enundervisning inte passar 

alla elever är jag medveten om men för Noah var detta en bra metod anser jag utifrån 

mina undersökningar. Han har klart förbättrat sina kunskaper i läsning och 

skrivning.    
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6 Avslutning  
Utifrån vad jag sett och läst om TIL-metoden har jag fått en positiv bild och sett att 

denna metod är effektiv och faktiskt kan hjälpa eleven. Men visst är det inte bara TIL-

metoden som kan ge eleverna en bättre skolgång. Det finns många olika bra metoder 

att använda i undervisningen. Däremot tror jag att det är attityden hos lärarna till att 

ta hjälp som spelar störst roll. Det beror helt på om läraren är villig att gå ur sitt spår 

som fungerar bra generellt, men som missar de elever som behöver extra hjälp eller 

en annan undervisningsform, om alla elever ska få en likvärdig undervisning eller 

inte. Att vara aktiv i forskningen och noga i sitt val av metod är också viktigt för en 

lärare tror jag, vilket var vad som vägledde Hanna och hennes kollega i deras val av 

metod. Sammanfattningsvis så ser jag vissa återkommande delar i hur en bra 

undervisning kan läggas upp och det är att först och främst ha en god kännedom om 

sina elever. Hur de fungerar, vad de är bra på och vad de behöver förbättra med 

mera. Sen är det även bra om läraren är insatt i den aktuella forskningen och vad den 

anser om undervisningsmetoden man som lärare vill använda. Men det är inte 

tvunget att följa forskningens alla svängar men att ändå vara uppmärksam på de 

grundläggande delarna som rör elever och den del i undervisningen läraren arbetar 

med. Det är också betydelsefullt att läraren och specialpedagogen är påläst i de 

metoder som de använder för att kunna använda metoden på ett för eleverna så bra 

sätt som möjligt. 
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Bilaga 1 

Här nedan följer de intervjuguider jag använt vid intervju med klasslärare, 

specialpedagog och förälder. 

Intervju med klasslärare.  

1. Kan du berätta dina erfarenheter av elevers svårigheter i läsning och 

skrivning under första året. 

 

- Vad brukar vara svårt i början? 

 

- Är det liknande problem för de flesta elever som kämpar i början? 

 

 

2. Hur upplevde du Noahs färdigheter i läsning och skrivning i början av åk 

1? 

 

- Kunde han koncentrera sig i klassrummet? (Attityden) 

 

- Behövde han mycket hjälp? 

 

 

3. Kan du berätta hur det gick för Noah när han började gå till 

specialpedagogen.  

 

- Vilka skillnader såg du? 

 

- Utvecklades han som förväntat? 

 

- Stötte han på några svårigheter? 

 

 

 

4. Kan du berätta om en- till- en undervisning. Vilka för- och/eller nackdelar 

har den visat sig ge för Noahs läs- och skrivutveckling? 
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- Har du sett någon skillnad i klassrummet? (Koncentrationen) 

 

 

5. Kan du berätta hur skolan går till väga i kontakten med föräldrarna när 

en elev har svårigheter i läsning och skrivning. 

 

- Hur ofta tar ni kontakt med dem? 

 

- Vem kontaktar föräldrarna? 

 

- Har kontakten fungerat bra i Noahs fall? 

 

 

 

Intervju med specialpedagog 

 

1: Kan du berätta hur det gick till när ni valde metod för underlättande i läsning 

och skrivning.  

- Vilka metoder används 

- Varför gör ni det 

- Vad är TIL 

- När började ni använda TIL 

 

2: Kan du berätta hur processen var kring eleven när ni misstänkt svårigheter i 

läsning och skrivning. 

- Hur vet de att eleven behöver hjälp 

- Vem bestämmer om eleven ska få hjälp 

- Vad görs för att ta reda på det  

 

3: Kan du berätta hur processen i elevens läs- och skrivutveckling ser ut med 

TIL-metoden.  

- Hur använder ni TIL 

- Vilken hjälp får eleven 
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4: Kan du berätta hur samarbetet mellan skola och hem ser ut.   

- Vem tar kontakt 

- hur går processen till 

 

Intervju med förälder 

1. Kan du berätta när ni upptäckte att Noah hade svårigheter i läsning och 

skrivning. 

 

 

2. Kan du berätta hur hans vardag hemma var innan han började med TIL.  

 

 

3. Kan du berätta hur du upplever Noahs svårigheter nu.  

 

- Någon förbättring? 

- Hur fungerar det hemma nu? 

 

4. Kan du berätta hur du upplever att kontakten skola – hem fungerar. 
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Bilaga 2 

Här nedan följer den samtalsguide jag använde vid samtalet med eleven. 

Samtal med elev  

1. Hur kändes det att börja skolan? 

 

2. Kan du berätta hur det var att läsa och skriva när du började ettan. 

 

3. Hur var det hemma när du skulle läsa och skriva? 

 

4. Kan du berätta hur det kändes när du började gå till Hanna. 

 

 

5. Kan du berätta hur det är att läsa och skriva nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


