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Abstrakt 
Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur fyra speciallärare använder 
Wendickmodellen i årskurs 4-6 samt att undersöka deras inställning till Wendickmodellen 
som läsutvecklingsmodell. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra 
speciallärare för grundskolans mellanår. Alla dessa har på ett eller annat sätt kommit i kontakt 
med, och använt sig av, Wendickmodellen, men det är inte alla som använder den i dag. 

 

Som teoretisk utgångspunkt har Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Deweys 
pragmatiska perspektiv använts. Resultatet visar att Wendickmodellens vara eller icke vara 
inte är vad som avgör om en utlärningssituation är tillfredsställande eller inte, utan snarare att 
det är det aktiva valet av metod från läraren som avgör. Resultatet visar också att det oftast 
inte går att använda sig av endast en modell, i alla fyra intervjuer som gjordes blev det tydligt 
att alla lärare valde att arbeta på olika sätt med sina elever, oavsett om de använde sig av 
Wendickmodellen eller inte. 

 

Nyckelord: Wendickmodellen, Wittingmetoden, läsutveckling, årskurs 4-6, speciallärare 
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1. Inledning 
I årskurs nio förväntas alla elever kunna läsa med flyt samt med förståelse för det lästa ordet. 
Alla skolans ämnen bygger till viss del på läsning, till exempel prov och skriftliga 
redovisningar. Efter förväntas alla samhällsmedborgare kunna ta till sig samhällsinformation 
genom det skrivna ordet. Vägen till en fungerande läsning ser olika ut för alla elever i skolan. 
Skolans uppdrag är därför att se till att alla elever får det stöd de behöver för att uppnå de mål 
som är uppsatta (Skolverket 2011, s. 8, 10). Den här empiriska undersökningens syfte är att 
undersöka hur Wendickmodellen kan användas samt om den är användbar även av 
klasslärare. I mitt första examensarbete var Wittingmetoden den som flest var intresserade av 
från början, men flera av dem använde Wendickmodellen istället. Både Wendickmodellen, 
läsutveckling som begrepp och Wittingmetoden beskrivs i bakgrunden. 

 

Witttingmetoden har jag kommit i kontakt med under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Då Wittingmetoden kräver mycket resurser från skolorna både vad gäller ekonomi för de 
kurser som krävs samt den personal som behöver avsättas för detta har jag i flera fall sett att 
man istället använt sig av Wendickmodellen. Wendickmodellen ses av flera som en enklare 
variant av Wittingmetoden och den bygger också på intensivläsning med läslistor. Under min 
praktik har jag sett både positiva och negativa modeller, dels den positiva där alla aktörer, 
elev, lärare och hem arbetar tillsammans mot samma mål. Dels den negativa där motivationen 
och tiden saknas hos någon av aktörerna. 

 

På samma sätt som Skolverket (2011) poängterar skolans skyldighet att ge elever det stöd som 
de behöver samt trycker på vikten av att skolan är för alla, lyfter Claes Nilholm (2006) 
svårigheten med detta. Han pekar på den historia som visar att elevers olikheter också skapat 
särlösningar som i sin tur fött begreppet inkludering. Särlösningarna, en önskan om 
inkludering och visionen om en skola för alla, har ofta krockat och gjort det svårt att hålla just 
en skola för alla. Nilholm visar också på skillnader i hur elever med särskilda behov har blivit 
bemötta. Tidigare har det handlat om särskolor, specialklasser, specialkurser och kliniker mer 
än vad det gör idag där alla elever så långt som det är möjligt går i vanligt klass med 
anpassningar. Vidare pekar han på att barn i skolan inte nödvändigtvis är inkluderade samt att 
inkludering sällan handlar om att eleverna rent fysiskt befinner sig på samma ställe (Nilholm 
2006, s. 7-8).    

 

Maja Witting, som är den som grundade Wittingmetoden, hade aldrig för avsikt att skapa en 
läsinlärningsmetod. Hon menar att hon genom att interagera med elever kunde lära sig vad 
eleverna behövde hjälp med och på så sätt kunde hon anpassa undervisningen så alla elever 
fick lära sig utifrån sina egna förutsättningar (Witting, 1998). Eleverna som arbetar med 
Wittingmetoden med ett ominlärningssyfte arbetar utifrån ett eget system med träning en-till-
en, metoden syftar till att eleverna ska komma ikapp i sin läsutveckling vilket sedan ska 
främja deras arbete i skolan (Witting, 1998. Wittingmetoden kan på så sätt ses som en metod 
att ge elever med svårigheter en möjlighet att vara inkluderade i undervisningen. 

 

Denna undersökning börjar med en redogörelse för vad läroplanen har för utgångspunkter vad 
gäller språkstöd. Wendickmodellen, Wittingmetoden och läsutveckling beskrivs som begrepp 
under rubriken bakgrund. Därefter redovisas tidigare forskning inom läsutveckling och denna 
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typ av läsundervisning samt teoretiska utgångspunkter för sedan att följas upp av metodval, 
urval och forskningsetiska principer. Informanterna beskrivs under fingerade namn och sedan 
följer resultatet av de intervjuer som gjorts i undersökningen. Resultat och metod diskuteras 
sedan utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att sedan utmynna i slutsats 
och fortsatt forskning. Undersökningen avslutas med källförteckning och bilagor. 
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2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med denna empiriska undersökning är att undersöka hur speciallärare använder 
Wendickmodellen i årskurs 4-6, att undersöka inställningen till Wendickmodellen samt 
informanternas åsikt kring användandet av Wendickmodellen i klassrummet. 

 
2.2 Frågeställningar  
Hur används Wendickmodellen av informanterna? 

Anser informanterna att Wendickmodellen ger det resultat man kan förvänta sig i förhållande 
till det arbete som krävs av både lärare och elev? Varför/ varför inte? 

Anser informanterna att klasslärare kan använda sig av Wendickmodellen i klassrummet? 
Varför/ varför inte? 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel redovisas först examensarbete, som varit utgångspunkten och inspirationen för 
detta examensarbete, kort och därefter vad som står i läroplanen i fråga om särskilt stöd. 
Sedan följer en del begreppsförtydliganden för att göra det enklare att följa undersökningen 
som sedan följer. 

 

Utgångspunkten i denna undersökning har varit mitt första examensarbete där jag gjorde en 
litteraturstudie vilken syftade till att undersöka den effekt som Wittingmetoden har på elever 
med impressiv språkstörning1 inom läsutveckling. Litteraturstudien gjordes genom 
litteratursökningar i databaserna Google Scholar, Summon@Dalarna, DiVa och LIBRIS. 
Resultatet i litteraturstudien visade Wittingmetodens ominlärningsstrategi som den som 
används i störst utsträckning. Svärd (2014) beskrev metoden som individanpassad och 
flexibel. En nackdel hon fann var att flera lärare hon intervjuat ansåg att metoden är tids- och 
resurskrävande. Flera av de intervjuade lärarna lyfte också att mycket problem som de stötte 
på inte hade funnits om eleverna bara hade fått ta det i sin egen takt från början. En risk som 
lyftes på flera håll är risken att icke insatta lärare använder metoden på ett sätt som inte 
gynnar eleven utan snarare förstärker felaktigheter ytterligare (Svärd 2014, s. 32-39). 

 

3.1 Vad säger läroplanen 
Centralt i läroplanen är förmågan att kommunicera. ”Språk, lärande och identitetsutveckling 
är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 
(Skolverket 2011, s. 5). Läroplanen poängterar att all undervisning ska anpassas utifrån varje 
elevs förutsättningar, vilket innebär att undervisningen inte kommer att se likadan ut överallt. 
Det innebär att skolan är skyldig att utforma undervisningen så att alla elever kan delta utifrån 
sina egna förutsättningar, vilket i sin tur innebär att resurser och hjälpmedel ska fördelas på ett 
sådant sätt att alla elever ges möjligheten att nå målen. För de elever som riskerar att inte nå 
målen på grund av olika svårigheter har skolan ett särskilt ansvar (Skolverket 2011, s. 4). 

 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan utbildningen aldrig utformas lika för alla.” (Skolverket 
2011, s. 8). Enligt skollagen är skolan skyldig att ge alla elever det stöd som behövs för den 
egna, personliga, utvecklingen. De elever som riskerar att inte nå målen ska ges särskilt stöd 

                                                           
1En språkstörningsdiagnos ges när språkutvecklingen inte stämmer överens med ålder, alltså att 
språkkunskaperna inte är åldersadekvata (Nettelbladt & Salameh 2007, s. 15). Språkstörning är medfött och 
innebär att språkanvändningen är påverkad. Språkstörning är ett funktionshinder som är svårupptäckt då det 
finns stor spridning i hur den visar sig hos olika individer. Inom diagnosen finns stora variationer, både 
expressiva och impressiva (Loheman 2003, s. 15). Det finns också flera olika symptom inom diagnosen, alltifrån 
att ersätta vissa språkljud, hoppa över vissa ord eller att blanda ihop ordföljd. Grundläggande för en person med 
språkstörningsdiagnos är dock att det ofta är ansträngande att lyssna och ta in information i stora mängder 
(Sjöberg 2007, s. 108). Innebörden av impressiv språkstörning är nedsatt språkförståelse. Språkförståelse 
innefattar flera olika förmågor, till exempel att tolka språkljud och förstå meningar, det bygger också på 
ordförståelse vilket innebär förmågan att känna igen ljud och koppla dem med dess betydelse. Det innebär också 
förmågan att kunna kombinera ord- och meningsförståelse. För att förståelsen för berättelser och instruktioner 
ska fungera måste den språkliga informationen hållas i minnet och bearbetas. Vid en impressiv språkstörning 
saknas någon av dessa (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016). 
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eller extra anpassningar beroende på svårigheter och de elever som enkelt når målen ska ges 
förutsättningar att fortsätta sin kunskapsutveckling (Skollagen 2011, s. 27). Skolan är skyldig 
att låta alla elever utvecklas i egen takt och ge dem verktyg att utifrån egna förutsättningar 
delta i både skola och samhälle (Skolverket 2011, s. 7). 

 

Ett viktigt begrepp i skolans värld är kunskap, kunskap är inte att beakta som ett enkelt och 
entydigt begrepp. Snarare förutsätter det att flera faktorer kan interagera, både fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet behövs för att kunskap ska kunna infinna sig. Därför är 
det viktigt att skolan hela tiden är medveten om att olika uttrycksformer ska få ta plats så att 
alla enskilda elever får chans att visa sin kunskap (Skolverket 2011, s. 10). Både skollagen 
och Skolverket (2011) visar på flera ställen att det är av yttersta vikt att alla elever får 
utvecklas efter bästa förmåga samt att skolan ska vara för alla. För att detta ska gå att uppnå 
måste vissa anpassningar göras för många elever (Skolverket 2011, s. 8). 

 

3.2 Förtydligande av begrepp 
Innan denna studie kan göras måste ett antal begrepp definieras, för att göra det enkelt att 
förstå dessa under studiens gång. Nedan följer en diskussion av begreppen Wendickmodellen, 
Wittingmetoden och läsutveckling. 

 
3.3 Läsutveckling 
Läsutveckling innefattar fem olika delar: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, 
förståelse och intresse. Dessa fem delar har i sin tur olika steg som i vanliga fall följs 
(Lundberg & Herrlin 2003, s. 6). Den fonologiska medvetenheten bygger på förståelsen för 
ljud, hur ordets form och ljud hör ihop (Frylmark, u.å.). Ordavkodningen utvecklas i olika 
steg, den går ifrån att känna igen vanligt förekommande ord för att sedan kunna ljuda fram 
längre ord innan barnet till slut kan läsa ett ord utan större ansträngning. Läsflyt innebär 
förmågan att kunna läsa med flyt och samtidigt förstå orden som läses. En god läsförståelse 
gör att läsupplevelsen blir klarare då texten kan sättas in i ett sammanhang och förmågan att 
läsa mellan raderna utvecklas. För att bli bra på något, i det här fallet läsning, behövs träning. 
Därför är också ett intresse för läsning viktigt för att läsutvecklingen ska fortsätta framåt när 
fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt och läsförståelse finns (Lundberg & Herrlin 
2003, s. 12-17). 

 

3.4 Wittingmetoden 
Wittingmetoden grundades av Maja Witting, som jobbat med utvecklingen kring metoden 
sedan tidigt 1940-tal. Metoden har två olika grundtankar, dels nyinlärning vilket riktar sig till 
de som ska lära sig läsa och skriva och dels ominlärning vilket riktar sig till de som av någon 
anledning behöver lära om (Swärd 2008, s. 32). Den fonologiska medvetenheten är vad 
metoden tränar mest. Metoden bygger på ljudning och sker aldrig i helklass utan i mindre 
grupper. Först tränas vokalerna in alltid i alfabetisk ordning och därefter konsonanterna. När 
nya ljud ska läras in börjar inlärningen med en språkanalys genom att lyssna på en saga, sedan 
får eleverna se bokstaven för ljudet. Nästa steg är att låta eleverna arbeta med formen på 
bokstaven och sedan arbeta med ljudet på olika sätt, till exempel genom att göra en egen saga 
med ljudet i. Efter detta börjar läsningen av ”nonsensord” vilket betyder att eleverna får läsa 
ord med en vokal och en konsonant sammansatta till ett ord som inte alltid betyder någonting. 
Dessa nonsensord byggs av en vokal samt l-ljudet, orden byggs på efter hand. Läsningen av 
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nonsensord, till exempel va, vo, vu, vå, ska i ett senare skede hjälpa eleverna att läsa ut längre, 
riktiga, ord (Kullberg 2006, s. 143-147).  

 

Metoden bygger också på avlyssningsskrivning, vilket innebär att pedagogen ljudar ett 
vokalljud som eleverna sedan härmar så nära de kan för att sedan skriva bokstaven som 
ljudats. Detta hjälper till att se sambandet mellan ljudet och bokstaven. Eleverna ska också 
berätta vilka av nonsensorden som är riktiga ord och vilka som på ett eller annat sätt behöver 
byggas ut för att bli ett riktigt ord. Även ordens olika betydelser gås igenom, till exempel 
skillnaden mellan tomten som kommer på julafton och tomten som i gräsmatta. Innan 
eleverna slutligen börjar läsa texter går man igenom skiljetecken och språkliga strukturer 
(Witting 1998, s. 53-54).  

 

Det finns både för- och nackdelar med Wittingmetoden. Swärd (2008) har i sin avhandling 
intervjuat flera lärare som var och en lyfter fördelar med Wittingmetoden. De lyfter både den 
kontroll de som lärare får på elevernas läsutveckling i och med den tydliga struktur som 
metoden bygger på samt den ljudsäkerhet som eleverna utvecklar (Swärd 2008, s. 103-107). 
Vidare lyfter Swärd att om läraren har kunskap om varje enskild elevs lärande som grund 
finns egentligen ingen problematik då Wittingmetoden i sig bygger på god läspedagogik 
(Swärd 2008, s. 190). 

 

Den risk som Swärd kan se med Wittingmetoden är de oerfarna lärarna som utan kunskap 
påbörjar ett arbete med metoden. Den nackdel som Swärd då anser sig se är att metoden utan 
kunskap kan bli statisk och tråkig (Swärd 2008, s. 190). Svärd lyfter också problematiken med 
lärare som inte är insatta i metoden. Den problematik hon tar upp är att under ominlärning, 
som är den modell av Wittingmetoden som används vid språkstörning, ska eleverna inte läsa 
för då det finns risk att de fel som är inlärda befästs ytterligare (Svärd 2014, s. 39). Witting 
och Hjälme (1987) lyfter också fram några nackdelar. En av dessa som flera lärare i deras 
undersökning tar upp är att våga arbeta så långsamt som eleverna behöver. Metoden är alltså 
tidskrävande och det tar lång tid innan någon progression kan ses vilket gör det svårt för 
lärare att rättfärdiga arbetet i den takt som krävs. En punkt som också uppkommer är att 
arbetet tar lång tid att förbereda samt att arbetet kräver stora resurser tid och lärare som alla 
inte har. En stor fördel som flera poängterar är att det är lätt att samarbeta med föräldrar och 
annan skolpersonal. Många lyfter också att en stor fördel är att arbetet är så pass strukturerat 
att de får en tydlig struktur på en gång i sitt arbete vilket gör det enkelt att arbeta vidare 
(Witting & Hjälme 1987, s. 4-5). 

 

3.5 Wendickmodellen 
I likhet med Wittingmetoden bygger Wendickmodellen på systematisk träning som är 
repetitiv, alltså att samma sak görs flera gånger. Till skillnad från Wittingmetoden som är ett 
helhetskoncept och bygger på att alla lärare som arbetar med eleven arbetar utifrån samma 
mall och tankesätt, så är Wendickmodellen en intensivträningsmodell där eleverna under en 
period läser mer intensivt för att utveckla sin läsförmåga ytterligare. Wendickmodellen har 
som syfte att automatisera avkodning och beskrivs som ”en genomtänkt struktur som tränar 
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den fonologiska lässtrategin såväl som den ortografiska”. Modellen bygger på beprövad 
erfarenhet samt forskning (Wendick 2015). 
 
 
Wendickmodellen har som syfte att automatisera avkodning. Materialet är uppbyggt på 
läslistor som innehåller fonem, stavelser, nonsensord (en exempelsida finns i bilaga 3), 
innehållsord, ljudstridiga ord och dubbeltecknade ord i tre kapitel. I materialet finns också 
lässtegar samt veckoscheman för att göra utvecklingen synlig, dessa är tänkta att fungera som 
motivation för eleven. Wendickmodellen kan också användas med tidtagning vid läsning för 
att också visa på progression. Wendickmodellen har också särskilda test för att kunna avgöra 
läshastighet hos eleven. Intensivläsningen inom modellen bygger på 10-15 minuter per 
tillfälle, denna intensivträning sker i fyra till åtta veckor. Wendickmodellen innebär en-till-en-
träning där elev och lärare sitter mitt emot varandra och läraren pekar på den vokal i det ord 
som ska avkodas. Om eleven avkodar fel håller läraren kvar tills vokalen blir rätt. 
Intensivläsningen bygger på läslistor som ska läsas både vertikalt och horisontellt och ska 
vara alla rätt innan man går vidare. Wendick (2015) menar att avkodningen går lättare ju fler 
gånger listorna läses, vilket gör läsningen automatiserad. Läslistorna i Wendickmodellen är 
inte åldersberoende (Wendick 2015). 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning att redovisas, detta används sedan som stöd för 
denna undersökning. 

 

Forskning visar att läsning är komplicerat och att det krävs att flera förmågor samarbetar för 
att det ska fungera (Lundberg & Herrlin 2003, s. 6). Vidare pekar också forskning att det 
krävs en kompetent lärare för att förmedla och utveckla dessa förmågor (Kornhall 2014, s. 
111). Ingvar Lundberg beskriver i sin Från tal till text vikten av att få förståelse för fonem. 
Han menar att när vi pratar finns ingen större tankeverksamhet på dessa, språkljuden går in i 
varandra utan att skilja sig åt nämnvärt. När man sedan ska läsa måste det finnas en förståelse 
för språkljuden och möjligheten att kunna kombinera dem i all oändlighet. Vidare trycker 
Lundberg på att denna medvetenhet inte bara kommer av sig själv och att de elever som har 
språksvårigheter kan ha svårt att knäcka läskoden då de har svårigheter att uppmärksamma de 
olika språkljuden. Alltså, för att kunna lära sig att läsa måste man ha en förståelse för 
språkljudens olika uppbyggnad samt hur de kan sättas ihop till olika ord (Lundberg 2008 , s. 
1-2). 

 

Malmqvist (2016) lyfter Ulrika Wolffs undersökning där hon tittat på elever med svårigheter i 
sin språkanvändning och deras progression i lästester efter en intensivläsningsperiod. Hon 
påvisar där att dessa intensivläsningsmetoder gör att eleverna får en chans att komma ikapp 
sina klasskamrater. Hon menar därför att om undervisningen från början var strukturerad och 
intensiv skulle många svårigheter falla bort (Malmqvist 2016). I sin forskning har Wolff sett 
att det ger bättre progression hos eleverna om de får en period av intensivläsning, som en 
chans att komma ikapp sina klasskamrater, istället för att få en kortare lektion i veckan under 
en längre period. Hon trycker dock på att dessa elever ofta behöver extra stöd även efter 
avslutad period, men att de efter en intensivläsningsperiod kan ha ökat sin nivå på ett sådant 
sätt att de kan anamma den läsning som sker i klassrummet (Lagerblad, u.å.).  

 

Alatalo trycker på läsning som ett redskap för fortsatt lärande (Alatalo 2011, s. 13). Hon lyfter 
tidigare forskning om hur en bra lärare är av yttersta vikt vad gäller alla elevers läsutveckling. 
Vidare pekar hon också på vikten av att alla elever behöver stimulans och möjlighet att 
utvecklas i sin egen takt efter egen bästa förmåga. Hon visar också på forskning som visar att 
en automatiserad fonem-grafem-korrespondens är viktig för en god läsutveckling. Till 
skillnad från tidigare traditioner av läsundervisning som byggt på endast avkodning har ny 
forskning visat att undervisning som bygger på avkodning ihop med en mer interaktiv 
pedagogik, där alla aktörer i undervisningen agerar med varandra, är mest gynnsam för 
läsutvecklingen. Alatalo beskriver också Konsensusprojektet där en väsentlig del i 
undervisningen är de urval som varje enskild lärare gör (Alatalo 2011, s. 13-15). 

 

I sin avhandling lyfter också Swärd (2008) den kontroll de som lärare får på elevernas 
läsutveckling i och med den tydliga struktur som den här typen av undervisning bygger på 
samt den ljudsäkerhet som eleverna utvecklar (Swärd 2008, s. 103-107). Den risk som Swärd 
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dock kan se med den här typen av tydlig undervisningsstruktur är de oerfarna lärarna som 
utan kunskap påbörjar ett arbete utan kunskap. Den nackdel som Swärd då säger sig se är att 
undervisningen blir statisk och tråkig (Swärd 2008, s. 190). 

 

Den forskning som SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) i sin tur 
gjort kring Wendickmodellen visar också att den strukturerade lästräning som 
Wendickmodellen förespråkar hjälper elever med svårigheter att utveckla sin läsning. De 
förmågor som SBU visar att Wendickmodellen utvecklar är läsförmåga, stavning, 
läsförståelse och hastighet samt fonologisk medvetenhet. Inom Wendickmodellen finns ett 
förslag kring att ta tid på eleverna, Wendick menar att detta skulle vara en motivationshöjare 
då det enkelt går att se progression om man för in tiden i till exempel ett diagram (Wendick 
2015). 

 

Ny forskning vittnar om att framgångsrik undervisning kommer ur en lärares kompetens och 
kunskap, detta kanske framför allt gäller läs- och skrivinlärning. Tjernberg (2011) nämner i 
sin avhandling vikten av förståelse för att olika elever kräver olika metoder och modeller, där 
social tillhörighet, skola och situation kan vara avgörande faktorer. Hon lyfter också poängen 
att den mest effektiva undervisningen är den som är varierad och med en lärare som använder 
sig av alla delar inom läs- och skrivundervisningen. Vidare pekar också Tjernberg på en 
undervisning som ger tydliga instruktioner där elever i behov av särskilt stöd får utförligare 
instruktioner en-till-en. Tjernberg hänvisar också till tidigare forskning som visar att metoder 
och modeller ska utgöra en del av undervisningens helhet och vara ett medvetet val. 
Sammanfattningsvis konstaterar Tjernberg att uppmärksamhet på fonemen, de små delarna 
inom läsning, framför allt i den tidiga läsinlärningen gynnar alla elever, gynnar alla och är 
nödvändigt för alla  (Tjernberg 2011, s. 28).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer det sociokulturella perspektivet samt det pragmatiska perspektivet att 
redovisas. I och med att Wendickmodellen grundar sig i en interagerad pedagogik, vilken 
kräver ett socialt sammanhang för eleven i undervisningssituationen och dessutom kräver att 
eleven tränar intensivt på samma typ av bokstavskombinationer och därmed främjar 
mängdträning grundas denna undersökning på det sociokulturella perspektivet och 
pragmatiska perspektivet. 

 

Vygotskij utvecklade ett sociokulturellt perspektiv, ett perspektiv om att lärande ska ske i 
sociala miljöer. Vygotskijs teori bygger på en tanke om språket som det största redskapet, han 
menade att språket hjälper oss människor att sortera upp vår omvärld (Säljö 2010, s. 187). 
Vygotskij menade också att språket, precis som människan, är i ständig utveckling. Vidare var 
Vygotskij noga med att påpeka att utveckling inte var reserverat för barn och unga utan något 
som alla människor alltid ställs inför (Säljö 2010, s. 191). Vygotskij pekade också på 
människans ständiga utveckling gör att när en kunskap är erövrad ligger det nära till hands att 
erövra också nästa steg i utvecklingen. Till exempel pekade han på att en människa som 
erövrat kunskapen om grundläggande grammatik också kan fortsätta utveckla sin förståelse 
för språkets uppbyggnad. Vygotskij pekar också på förändringen som sker i utlärandet, där det 
först finns ett större behov av hjälp än vad som senare kan förväntas. Han visade också vikten 
av att den lärande får göra jobbet och inte bli en passiv bisittare vid problemlösningen (Säljö 
2010, s. 192). 

 

Det sociokulturella perspektivet visar också på att människans chans att utvecklas är större om 
denne får hjälp av någon som kan sedan tidigare. Vygotskij menade att det finns en zon för 
varje människa där denne är tillgänglig för ny kunskap, Zone of Proximal Development, är det 
begrepp som främst lyfter Vygotskijs teori. Vygotskij menade att det är i denna zon som 
människan kan få handledning och hjälp att erövra nästa kunskapssteg (Säljö 2010, s. 191). 
För att denna zon ska kunna användas på ett korrekt sätt menade Vygotskij att det är av 
yttersta vikt att den lärande själv får prova och praktiskt utföra uppgifterna. Han trycker på 
vikten av att den lärande behöver stöd på olika sätt i olika perioder av sitt lärande, från början 
mycket stöd och hjälp för att senare i inlärningsskedet få mindre hjälp och på så sätt bli mer 
självständig (Säljö 2010, s. 192). 

 

Deweys pragmatiska perspektiv grundade begreppet Learning by Doing. Learning by Doing, 
alltså praktiskt lärande, var Deweys motto inom pragmatismen. Det pragmatiska perspektivet 
innefattar en undervisning som utgår från varje enskild individ snarare än utifrån en mall som 
antas passa alla olika individer (Säljö 2010, s. 174). Learning by Doing myntades med tanken 
om att skolarbetet skulle göras med individanpassning snarare än att följa gamla 
skoltraditioner, detta för att göra skolan bättre anpassat för elever med olika behov av stöd 
och anpassningar (Säljö 2010, s. 174). I sin teori är Dewey noggrann med att påpeka vikten av 
att lärande uppnås genom kommunikation och inquiry, alltså undersökande. Han menade att 
språket har en roll inom lärande som medium för undervisning, trots detta uttrycker han en oro 
för hur denna verbala tradition av lärande gör skolan ensidig (Säljö 2010, s. 179). 
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Gemensamt för dessa perspektiv är det samspel mellan olika språkaktörer vilket både det 
sociokulturella perspektivet och det pragmatiska perspektivet trycker på. Vidare trycker båda 
perspektiven också på vikten av att individanpassa undervisningen så att den passar alla olika 
elever i skolans värld. Vygotskij menar att genom att ta hänsyn till utvecklingszonen hos varje 
enskild elev och på så sätt också ge den hjälp som behövs för varje steg i kunskapserövringen 
(Säljö 2010, s. 191-192). Dewey ansåg att individanpassningen kunde göras genom att låta 
elever som behöver göra uppgifterna mer praktiskt och låta eleverna undersöka vad de ska 
lära sig (Säljö 2010, s. 174). 
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6. Metod 
I detta kapitel kommer metodval, urval och urvalskriterier att redovisas även de 
forskningsetiska principerna redovisas. Dessutom kommer genomförandet för 
undersökningens intervjuer, tillvägagångssättet för analys, validitet och reliabilitet samt 
beskrivning av informanter att redovisas. 

 

6.1 Val av metod 
För att kunna besvara frågeställningarna i denna studie har fyra intervjuer gjorts. Enligt Fejes 
och Thornberg (2015) bör intervjuer vara strukturerade utifrån en intervjuguide (se 
intervjuguide för denna undersökning under bilaga 2), vilket innebär att det finns en struktur i 
alla intervjuer som ser likadan ut för alla informanter. Fejes och Thornberg trycker på vikten 
av att ställa öppna frågor för att ge informanterna chans att ge välutvecklade svar. De 
beskriver två olika metoder vad gäller intervjuer. Semistrukturerad intervju vilket innebär att 
intervjuaren ställer frågor utifrån en intervjuguide där ett antal teman med frågor har 
fastställts. En halvstrukturerad intervju utgår också den ifrån en intervjuguide med skillnaden 
att det finns ett tema och de fastställda frågorna ställs utifrån detta tema (Fejes & Thornberg 
2015, s. 165-166). I detta arbete har en halvstrukturerad intervju varit utgångspunkten där 
eventuella följdfrågor blivit uppspaltade redan i intervjuguiden (bilaga 2). Anledningen till 
detta har varit valet att skicka intervjufrågorna i förväg till informanterna för att på så sätt få 
så utvecklade och utförliga svar som möjligt. 

 

6.2 Urval 
Min studie handlar om hur speciallärare använder sig av Wendickmodellen i grundskolans 
mellanår. Studien har avgränsats till årskurs 4-6. Tiden var en orsak till avgränsningen. Vad 
gäller urval av informanter har det varit svårt att hitta informanter som känt till 
Wendickmodellen på ett sådant sätt att de känt sig bekväma med att bli intervjuade. Flera av 
de tillfrågade har känt att de inte haft tillräckligt med kunskap för att kunna medverka i en 
intervju. Detta har gjort att antalet informanter har begränsats. 

 

6.3 Genomförande 
Inför denna intervjustudie skickades en förfrågan via mail med ett informationsbrev (bilaga 1) 
där presenterade jag mig själv och undersökningen. Till de som tackade ja till att delta 
skickades sedan en intervjuguide för att ge informanterna en möjlighet till förberedelse och ge 
mig som intervjuare en möjlighet att få mer utvecklade svar. Informanterna fick därmed 
tillgång till intervjuguiden olika långt innan den tänkta intervjun, alla hade minst en vecka på 
sig för att förbereda sig till intervjun, detta för att ta hänsyn till den stora arbetsmängd som 
redan finns hos många lärare. Därefter bestämdes datum för intervjuerna, då alla inte arbetar 
på samma skola kunde alla inte intervjuer genomföras under samma dag. Intervjuerna har 
skett där det passat bäst, någon hemma hos en informant efter arbetsdagens slut, två i 
informanternas klassrum och en i mitt hem. Intervjuerna spelades in för att ge mig som 
intervjuare en möjlighet att vara delaktig på ett sätt som kunde ha missats om hela intervjun 
antecknats.  

 

I enlighet med samtyckeskravet (Dimenäs 2007, s. 27) hade alla informanter möjlighet att 
avbryta intervjun om och när de önskade, vilket de direkt vid mötet blev informerade om. Den 
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intervjuguide som gjordes bestod av sex frågor och sju i förväg uttänkta följdfrågor för att 
minska risken för missförstånd. 

 

Intervjuguiden som skapats till denna undersökning har strukturerats utifrån de 
frågeställningar som tidigare redovisats i arbetet. Detta då det i ett senare skede kunde hjälpa i  
kategoriseringen informanternas svar under varje frågeställning. Frågorna är ställda så att de 
ska fungera som ett diskussionsmaterial och ja-/ nej-frågor har i största mån undvikits, 
alternativt följts upp med en mer diskuterbar följdfråga. Detta för att få så mycket 
analysmaterial som möjligt. 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
Allts om sades under intervjuerna spelades in och endast vissa specifika ord eller fraser som 
tycktes vara av särskild vikt för informanten antecknades. Det som antecknades var sådant 
som var återkommande i intervjuerna, till exempel begreppet omväxlande som var 
återkommande för alla informanter. Detta för att kunna lägga fokus på att lyssna och ta in 
intervjun på plats och sedan kunna söka i inspelningarna efter specifika delar som tycktes 
viktiga. I vissa fall har detta varit till stor hjälp och i vissa fall har det i ett senare skede visat 
sig att det material som från början ansetts viktigt inte fallit in under syfte eller 
frågeställningar. Ett exempel på sådant har varit omnämnandet av andra metoder så som 
Bornholmsmetoden som i intervjun med Cissi verkade viktig men som sedan valdes bort då 
det inte föll in under frågeställningar och syfte för detta arbete. 

 

Vid avlyssnandet av intervjuerna transkriberades de noggrant för att inte missa viktig 
information, intervjuerna transkriberades i sin helhet med alla småord och pauser inräknat, 
intervjuerna transkriberades alltså ordagrant. Detta då det varit av stort intresse att kunna 
citera informanterna i relativt stor utsträckning. Alla intervjuer lyssnades av många gånger. 
För att få en tydlig överblick av svaren delades sedan alla svar upp under varje enskild 
frågeställning. Detta för att på så sätt få en klarare blick för vad i allt material som är relevant 
och vad som visat sig vara överflödigt. 

 
6.5 Beskrivning av informanter 
Ada - Ada har arbetat som lärare i 18 år, de senaste sju åren har arbetet varit endast mot 
specialundervisning. Hon är i grunden 1-7 lärare med inriktning svenska/samhällsorienterande 
ämnen. Ada studerade till speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling 2011 och 
har arbetat som speciallärare sedan 2013. Hon gick en kurs inom Wendickmodellen 2014 och 
använder Wendickmodellen i dag. 

 

Berta - Berta har i grunden en förskollärarutbildning och har under en längre period har 
arbetat som men har därefter utbildat sig till speciallärare. I och med Lärarlyftet har Berta 
senare utbildat sig också till grundskollärare med inriktning mot skolans tidigare år. De 
senaste femton åren har Berta varit verksam som speciallärare. I sitt arbete har hon ett nära 
samarbete med både den Specialpedagogiska myndigheten, kommunens logoped samt sin 
speciallärarkollega Beda. Berta använder Wendickmodellen i dag. 
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Beda – Beda är i grunden grundskollärare med inriktning mot grundskolans mellanår och har 
efter utbildningen arbetat som klasslärare. Därefter har hon utbildat sig till speciallärare, 
vilken hon varit verksam som de senaste tjugo åren. Beda är kollega till Berta och de har ett 
nära samarbete trots deras olika åsikter om Wendickmodellen. Beda använder inte 
Wendickmodellen i dag 

 

Cissi – Cissi har arbetat med specialundervisning, svenska som andra språk och som 
klasslärare. I grunden är Cissi lågstadielärare med behörighet i svenska upp till och med 
årskurs 6, hon har också behörighet i svenska som andra språk. Tidigare har Cissi arbetat på 
en flyktingskola med många olika nationaliteter. Hon har inte en formell utbildning som 
speciallärare, men har genom stor erfarenhet av läsinlärning samt genom enstaka kurser varit 
verksam som speciallärare ändå. Under tiden som speciallärare fanns en specialpedagog som 
stöd under hela arbetet och med vilken hon hade regelbunden kontakt. För närvarande arbetar 
Cissi med privatundervisning i matematik och svenska mot grundskolans mellanår. Cissi 
använder inte Wendickmodellen i dag. 

 
6.6 Forskningsetiska överväganden  
I Lära till lärare pekar Dimenäs (2007) på de etiska principer som forskning ska förhålla sig 
till för att främja samhället och befolkningen. Dessa etiska principer bygger på olika krav, 
huvudkraven är:  

• Informationskravet, alltså att forskaren är skyldig att informera om forskningen syfte 
(Dimenäs 2007, s. 27). 

• Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna informeras om att det är valfritt att delta 
samt att de kan avbryta deltagandet när som helst utan motivering (Dimenäs 2007, s. 
27). 

• Nyttjandekravet, som innebär att den data som samlas in till en undersökning endast 
får användas i det syfte som deltagarna tidigare informerats om (Dimenäs 2007, s. 27). 

• Konfidentialitetskravet som betyder att alla informanter måste försäkras om att de ska 
få vara helt anonyma i undersökningen (Dimenäs 2007, s. 27). 

 

Denna undersökning har därför börjat med ett informationsbrev (bilaga 1) som skickats till 
alla informanter, informationsbrevet beskriver undersökningens syfte och gör klart att det är 
valfritt att delta samt att informanterna när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. I 
informationsbrevet står också tydligt att inga inspelningar sparas efter färdigställd 
undersökning. Alla informanter presenteras med fiktiva namn istället för sina riktiga namn. 
Inga egennamn eller namn på skolorna där informanterna är verksamma kommer att 
redovisas. 
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6.7 Tillförlitlighet och giltighet 
Begreppet validitet innebär giltighet eller relevans. När en undersökning är valid innebär det 
att den insamlade datan till undersökningen är relevant för att uppfylla syfte och besvara 
frågeställningar. I en undersökning baserad på intervjuer är validiteten oftast hög då frågorna 
kan anpassas till syfte och frågeställningar i undersökningen (Larsen 2009, s. 80-81). 
Reliabilitet innefattar exaktheten och noggrannheten i undersökningen. Detta kan vara svårt 
att uppnå i en intervjustudie då till exempel intervjutillfälle och intervjuarens påverkan på 
informanten kan påverka resultatet i undersökningen (Larsen 2009, s. 80-81).  

 

Denna undersökning är en intervjustudie, som inte har stöd av observationer vilket kan göra 
det svårt att uppnå god reliabilitet. För att trots detta försöka få reliabilitet har valet fallit på att 
ha en semistrukturerad intervjuguide (Fejes & Thornberg 2015, s. 165-166) vilken 
informanterna har fått tillgång till innan intervjun för att utan påverkan av intervjusituationen 
kunna förbereda sig på frågorna. Skolorna där informanterna är verksamma är av olika storlek 
samt har olika antal paralleller och årskurser, gemensamt för dem är att alla har hela 
mellanstadiet i sin verksamhet. Resultatet för undersökningen kan ha sett olika ut om skolorna 
varit lika stora samt i stadieuppdelning. Informanternas olika erfarenheter av och arbetssätt 
med Wendickmodellen är också en aspekt som kunnat göra undersökningen mindre reliabel. 
Den begränsade objektiva forskning som finns om Wendickmodellen kan också bidra till att 
det är svårt att få till en så hög reliabilitet som önskas. 

 

Trots dessa aspekter som kan påverka undersökningens reliabilitet på ett negativt sätt finns det 
åtgärder som gjorts. Dessa är att till exempel spela in alla intervjuer för att inte missa viktiga 
detaljer om som kunnat falla bort om alla intervjuer istället antecknats. Alla ljudfiler har också 
noggrant märkts upp med namn på informanten för att minska risken att blanda ihop vem som 
sagt vad under intervjun. Det kan också ha varit till hjälp att inte ha gjort alla intervjuer på en 
och samma dag då alla intervjuer transkriberats var för sig vilket medfört att transkriberingen 
gjorts utan risk att ha en annan intervju liggande färskt i minnet. För att hålla validiteten hög i 
undersökningen har frågorna i intervjuguiden utformats utifrån syfte och frågeställningar. 
Vidare har också all data, alla val och undersökningens genomförande redovisats på ett tydligt 
sätt.  
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7. Resultat 
Nedan kommer resultatet för undersökningen att framföras, informanternas svar på 
intervjufrågorna redovisas under respektive frågeställning med exemplifierande citat. 

 

Hur används Wendickmodellen av informanterna? 

Genomgående för flera av informanterna har varit att Wendickmodellen är lättillgänglig, 
vilket varit anledningen till att de använder/ använde modellen. Ada har ingen erfarenhet av 
någon annan modell, men beskriver att hon upplever att flera andra fokuserar mycket på ord 
och stavelser som inte har någon anknytning till förståelse. Detta till skillnad från 
Wendickmodellen som hon upplever ofta bjuder upp till diskussioner om orden som eleverna 
läser. Cissi har erfarenhet av Wittingmetoden sedan innan, men använder den inte i dagsläget, 
hon har valt att frångå den då hon själv anser den vara för enformig. Cissi nämner dock att 
hon inte anser att det är någon större skillnad mellan Wittingmetoden, Wendickmodellen och 
andra modeller och metoder. Hon menar att alla metoder går ut på ungefär samma sak, att 
träna läsning utifrån stavelser och därefter bygga ut sin automatiserade läsning. Hon säger: 

 

I grunden är alla metoder desamma, alla utgår från stavelser och arbetar sig sedan 
vidare. Ingen kan läsa om man inte först kan bokstäver och ingen kan läsa meningar om 
man inte först kan läsa ord. Så det är klart att alla utgår från samma typ av 
undervisning. 

 

Cissi anser att Wittingmetoden är en bra och väl genomtänkt metod, men att den är 
tidskrävande och enformig, vilket kanske kan vara grunden till att andra, liknande, metoder 
uppkommit. Beda och Berta har båda erfarenheter av Wittingmetoden sedan innan, men lyfter 
den ekonomiska aspekten som en anledning till att skolan de arbetar på idag använder 
Wendickmodellen istället. Både Ada och Berta använder Wendickmodellen i dagsläget. 

 

Beda använder inte Wendickmodellen  då hon inte upplever att arbetet ger det resultat som 
hon förväntar sig. Dessutom trycker Beda på att det är ett arbete som inte är så omväxlande 
som hon upplever att de elever hon arbetar med behöver. Hon är dock noga med att trycka på 
att det bristande engagemang hon upplever från elever vid arbete med Wendickmodellen med 
största sannolikhet beror på hennes egen inställning till modellen. 

 

Jag fick tips av min kollega, hon tycker att den är bra. Jag ser inte poängen med den alls 
och det tror jag gjort att jag heller inte ser någon progression hos mina elever. Jag 
kanske inte vill se den. 

 

Både Ada och Berta använder ofta Wendickmodellen i sin undervisning med elever i särskilt 
behov av stöd. Båda trycker på det nära samarbetet som behövs med hemmet och som båda 
upplever att det är lätt att upprätthålla i och med den tydliga struktur som finns i modellen. 
Ada och Berta tar elever till sitt eget arbetsrum när de ska arbeta tillsammans och de använder 
ofta listorna som läxa i hemmet. Ada trycker på att hon är noggrann med att se till att 
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avkodningen är rätt snarare än att se till att eleverna kan läsa väldigt fort. Men tar också tid för 
att se progressionen hos eleverna. Att tydligt kunna koppla undervisningen till hemmet pekar 
också Cissi på är av stor vikt. Istället för att använda sig av Wendickmodellen har Cissi valt 
att använda Ingvar Lundbergs God läsutveckling2 som grund för sin undervisning då hon 
tycker att de tabeller som finns i det materialet gör det tydligt och konkret för både henne 
själv, elever och föräldrar. Hon menar också att det tack vare dessa tabeller gör det enkelt att 
följa eleverna i klassrumsundervisning och undervisningen som sker utanför klassrummet och 
därmed minska risken att eleverna hamnar i ett mellanläge mellan två olika lärare. 

 

Hos Berta sker allt arbete med Wendickmodellen enskilt, i eget arbetsrum. Ada använder 
ibland parläsning för att eleverna ska få chans att träna upp ett läsflyt tillsammans. Berta 
använder bara modellen som en läsutvecklingsmodell. Skolan som Ada arbetar på använder 
Wendickmodellen periodvis inom matematik också, till exempel vid fokus på tabellträning 
eller multiplikation. Under dessa perioder är det klasslärare som använder modellen i 
klassrummet eller som hemläxa. Precis som Beda så använder inte Cissi Wendickmodellen i 
dagsläget utan har istället använt sig av andra metoder som också bygger på fonem-grafem-
koppling. Under intervjun pekar Cissi flera gånger på att av de metoder hon använt hittills har 
alla metoder grundat sig i ett ”från-början-tänk” där man från början läser enstaka stavelser 
för att sedan utveckla det till en mer automatiserad läsning. Hon säger: 

 

Gemensamt för alla metoder jag någon gång använt och läst om är att alla bygger på att 
först lära sig stavelser, fonem och ljudkoppling för att sedan övergå till mer 
automatiserad läsning. Stavelser, stavelser, stavelser – det är grunden.  

 

Vid den här typen av lästräning använder sig Cissi av en-till-en-träning där hon sitter nära 
eleven och arbetar intensivt under en kortare period. 

 

  

                                                           
2God läsutveckling är ett kartläggningsmaterial som grundats av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin. Detta 
material grundar sig i läsutvecklingens fem olika delar: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, förståelse 
och intresse. Dessa fem delar har i sin tur olika steg som i vanliga fall följs (Lundberg & Herrlin 2003, s. 6). 
Ordavkodningen utvecklas i olika steg, den går ifrån att känna igen vanligt förekommande ord för att sedan 
kunna ljuda fram längre ord innan barnet till slut kan läsa ett ord utan större ansträngning. Läsflyt innebär 
förmågan att kunna läsa med flyt och samtidigt förstå orden som läses. En god läsförståelse gör att 
läsupplevelsen blir klarare då texten kan sättas in i ett sammanhang och förmågan att läsa mellan raderna 
utvecklas. För att bli bra på något, i det här fallet läsning, behövs träning. Därför är också ett intresse för läsning 
viktigt för att läsutvecklingen ska fortsätta framåt när fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt och 
läsförståelse finns (Lundberg & Herrlin 2003, s. 12-17). 
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Anser informanterna att Wendickmodellen ger det resultat man kan förvänta sig i 
förhållande till det arbete som krävs av både lärare och elev? Varför/ varför inte? 

Alla informanter lyfter nackdelen med att modellen är enformig, vilket kan göra att eleverna 
blir uttråkade. Beda trycker på det särskilt mycket då hon inte själv längre arbetar med 
modellen på grund av detta. Hon trycker på att det är viktigt att hon som lärare måste ha ett 
stort engagemang i den undervisningsmodell hon väljer att arbeta med, vilket hon tycker att 
hon missar i användandet av Wendickmodellen. Hon säger: 

 

Jag tycker att det är för tidskrävande i förhållande till utvecklingen hos eleverna. Jag 
tror dock att den kan vara bra för elever som behöver börja om från början och jobba 
sig uppåt i sin läsutveckling. Jag upplever att elever som redan kan läsa tycker att den 
här modellen är tråkig och outvecklande att arbeta med. 

 

Ada anser att Wendickmodellen är enformig vilket gör att hon ofta varvar med annat material, 
till exempel onset–time för att träna läsflyt och läsförståelse. Hon har inte upplevt att elever 
når den progression hon hoppas på med hjälp av endast Wendickmodellen. Hon säger: 

 

De elever jag arbetar med Wendick måste många gånger varva detta material med annat 
material som onset-time, för att få flyt och förståelse i sin läsning. Jag har inte sett att 
elever lyckats enbart av wendicklistorna. 

 

Vidare tar Ada också upp den individuella skillnaden mellan elever och pekar på att hon sett 
elever som arbetat med Wendickmodellen på regelbunden basis men ändå inte nått tydliga 
resultat. Hon är noga med att visa på att det kan vara hon själv som gör fel i undervisningen 
med dessa elever, men lyfter också frågan om att det kan vara elever som senare i skolåldern 
kommer att få svårt att hänga med. Berta trycker också på den individuella skillnaden som 
finns mellan elever. Hon menar att en stor fördel med Wendickmodellen kan vara att det är ett 
avgränsat och systematiskt arbete som är enkelt att koppla till hemmet. Hon säger att det är 
enklare att ge en läxa som endast är tio minuter. 

 

Fördelen med modellen är att det är ett avgränsat systematiskt arbete som man kan 
koppla till hemmet. Det är enklare att ge läxa då det endast är tio minuter. Med elever 
som har svårt motstånd kan jag lägga tio minuter av det här arbetet och nå ett resultat. 
Det är främst de elever som har svårigheter som de, eller i vissa fall föräldrarna, har 
svårt att acceptera som också visar störst motstånd. Då är intensivläsning bra, där kan 
man ibland låta eleven tävla mot sig själv för att visa på tydliga framsteg. 

 

Beda nämner återigen att hon anser Wendickmodellen är allt för tidskrävande i förhållande till 
den progression hon önskar hos eleverna. Hon är noga med att trycka på att hon tror att det för  
de elever som behöver börja om med sin läsinlärning finns en stor vinning i att använda 
Wendickmodellen, men att hon upplever att de elever hon arbetar med inte behöver den typen 
av hjälp. Till skillnad från Berta, som upplever att tiden kan fungera som morot och fördelen 
med det strukturerade arbetet i modellen, så upplever Beda att flera av hennes elever saknar 
omväxling vid arbete med Wendickmodellen. Cissi, som inte heller använder 
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Wendickmodellen, säger också att en enstaka modell kan bli för enformigt för eleverna. Detta 
anger hon är anledningen till varför hon inte vill säga att hon arbetar utifrån en enskild modell 
utan istället plockar delar från flera olika metoder och modeller för att på så sätt hitta ett sätt 
att arbeta som passar henne och hennes elever. Cissi säger: 

 

Jag utgår från Ingvar Lundbergs God läsutveckling, men plockar från många olika hela 
tiden för att anpassa. Ibland tar jag tid så som Wendickmodellen förespråkar, ibland 
fokuserar jag på vokaler så som Wittingmetoden förespråkar och vissa av mina elever 
arbetar utifrån Tragetons metod Att Läsa sig till Skrivning3. Jag anpassar helt enkelt 
undervisningen utifrån mina elever hela tiden. 

 

Cissi menar att hon upplever att oavsett vilken metod hon använt så har det krävts att hon 
lägger mycket tid och stort engagemang på eleverna och deras läsutveckling, hon tror inte att 
det handlar om vilken modell som används utan om vilket utlärningssätt som används. 

 

Anser informanterna att klasslärare kan använda sig av Wendickmodellen i 
klassrummet? Varför/ varför inte? 

Ada tror på ett tidigt arbete i klassrummet, kanske som läxa eller träning i par. 

 

Jag tror absolut att listorna kan användas i klassrummet. Eleverna ska kunna ha dem 
som läxa eller träning två och två. Listorna skulle kunna nivåanpassas så alla fick 
utmaning på sin nivå. Tror dessa listor kan användas i stavningssyfte där man går 
igenom olika stavningsregler/mönster. 

 

Beda och Berta tror inte på arbetet i klass på samma sätt. Båda lyfter poängen med det 
strukturerade arbete som Wendickmodellen bjuder in till, men att modellen bygger på den 
träning som bör ske i de lägre årskurserna även utan en specifik modell. Berta anser att hon 
tidigt scannar klasserna med hjälp av läsutvecklingsscheman4 för att tidigt hitta de elever som 
behöver lite extra stöd i sin läsutveckling. Berta säger: 

 

Med hjälp av dessa läsutvecklingsscheman kan jag se vilka som behöver hjälp och 
vilken typ av hjälp de behöver. Det fungerar inte alltid och en del behöver lite extra stöd 
trots goda resultat vid dessa tester, det beror helt på vad eleverna läser. 

 

                                                           
3Trageton beskriver själv sin metod som praktisk och elevanpassad. I par skriver eleverna på dator, ett arbete 
som ska utveckla deras kommunikativa förmåga både muntligt och skriftligt, skriva ord och senare också sagor 
och berättelser. Detta eftersom forskning visar att skrivning ska vara lättare än läsning för barn (Trageton, u.å.). 
4 Läsutvecklingsschema (LUS) är ett verktyg för lärare i alla åldrar som genom en kvalitativ undersökning av 
varje enskild elevs läsutveckling hjälper till att se alla elevers individuella utvecklingssteg. Verktyget ska främja 
att ingen elev hamnar på efterkälken. Genom detta arbete kan lärare snabbt se vilka elever som behöver extra 
insatser och på så sätt minskar risken att någon elev går ut årskurs nio utan att kunna läsa (Allard, Sundblad & 
Rundqvist, u.å.).  
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Hon trycker också på vikten av att fortsätta dessa scanningar regelbundet för att snabbt hitta 
de elever som kanske hamnat efter och som behöver ett extra stöd under en period. 

 

Till skillnad från Ada, Beda och Berta så har Cissi mest arbetat i klass oavsett om hon varit 
klasslärare och haft en egen klass eller om hon varit verksam som speciallärare. Cissi trycker 
på vikten av att inte se specialhjälp som pinsamt, utan snarare se hjälpen som en tillgång. 
Därför vill hon med hjälp av att vara i klassrummet visa att den undervisning som sker hos 
henne inte skiljer sig nämnvärt från den undervisning som de har i klassrummet i övrigt. Hon 
menar också att det inte spelar någon roll om eleverna behöver extra stöd av speciallärare eller 
inte utan att alla behöver börja från början någon gång. Hon säger: 

 

Alla behöver hjälp med något någon gång, det är viktigt att alla elever förstår att alla är 
olika. Genom att gömma behovet av särskilt stöd i en skrubb längst bort i korridoren 
gör vi det skämmigt för eleverna att gå dit. Om alla ser att den hjälp jag ger, egentligen 
inte skiljer sig så mycket från den undervisning som sker i klassrummet så kanske fler 
vågar visa att de behöver hjälp. Om fler visar att de behöver hjälp kan vi på så sätt 
kanske istället minska behovet av särskilt stöd och istället ge alla elever mer tid från 
början. 

 

Något som alla informanter gemensamt trycker på är vikten av att låta alla elever ta den tid de 
behöver. Både Berta och Cissi lyfter tanken om att specialhjälp inte skulle behövas om alla 
elever bara fick ordentligt med tid från början. Ada är inne på samma spår men uttrycker 
snarare att alla elever bör få extra stöd från början istället för att gallra ut de som behöver 
hjälp i ett senare skede. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer först metodvalet att diskuteras, därefter kommer resultatet att 
diskuteras utifrån den tidigare forskning som redovisats ovan.  

 

Syftet med denna empiriska undersökning är att undersöka hur speciallärare använder 
Wendickmodellen i årskurs 4-6, att undersöka inställningen till Wendickmodellen samt 
informanternas åsikt kring användandet av Wendickmodellen i klassrummet. 

• Hur används Wendickmodellen av informanterna? 

• Anser informanterna att Wendickmodellen ger det resultat man kan förvänta sig i 
förhållande till det arbete som krävs av både lärare och elev? Varför/ varför inte? 

• Anser informanterna att klasslärare kan använda sig av Wendickmodellen i 
klassrummet? Varför/ varför inte? 

Huvudresultatet av undersökningen har varit att informanterna anser att Wendickmodellen är 
bra att använda för elever med svårigheter på grund av det systematiska arbete som modellen 
bjuder upp till. Att Wendickmodellen är mer lättillgänglig än många andra visar sig vara en 
stor anledning till att flera av informanterna använder sig av just Wendickmodellen. 
Informanterna trycker också på att de ofta blandar upp Wendickmodellen med annat arbete 
för att gör arbetet mer varierat för eleverna. Något som också poängteras är vikten av att låta 
alla elever ta den tid de behöver för att på så sätt minska behovet av särskilt stöd. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Den här undersökningen grundar sig på intervjuer. I enlighet med Fejes och Thornberg (2015) 
gjordes en halvstrukturerad intervjuguide där upp några av de följdfrågor som eventuellt 
kunde behövas spaltades upp i förväg (Fejes & Thornberg 2015, s. 165-166). Anledningen till 
detta var att intervjufrågorna skickades till informanterna i förväg för att på så sätt få så 
uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, alltså inte via 
mejl eller över telefon. Detta för att kunna läsa av kroppsspråket hos informanterna. Alla 
intervjuer har spelats in, lyssnats av och sedan transkriberats noggrant. Skillnader och likheter 
har sedan studerats i svaren hos alla informanter. 

 

Som metod hade också en enkät varit möjlig. En enkät hade troligtvis gett en större bredd på 
svar då det hade varit enklare att nå ut till fler informanter, vilket i sin tur hade gett ett mer 
generaliserande resultat. Wendickmodellen har dock visat sig vara relativt lite beforskat och 
mycket av den forskning som finns om modellen är beställd eller genomförd av 
Wendickmodellens förening, alltså är forskningen inte objektiv, vilket kan ha medfört att det 
är relativt få som använder och som känner till modellen. Ett problem med denna 
undersökning har därför varit att hitta tillräckligt många informanter, vilket gjort att valet av 
metod blev enkelt då det fanns så pass få informanter att tiden räckte till att genomföra en 
intervju med alla. Dessutom gav en intervju chansen till följdfrågor samt mer fördjupade svar 
från alla informanter, en chans som inte hade funnits om undersökningen genomförts med 
enkäter. 
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För att få en ytterligare dimension på undersökningen hade det varit en god idé att stötta upp 
intervjuerna med observationer där undervisning observerats. I och med att ett stort problem 
med denna undersökning har varit svårigheten att hitta informanter valdes observation bort då 
endast två av de intervjuade använder Wendickmodellen i dagsläget vilket hade gjort att 
endast två observationer varit möjliga. Observationer hade därför medfört att informanterna 
blivit behandlade olika samt att ett observationsresultat varit näst intill omöjligt då resultatet 
troligtvis blivit för fattigt. 

 

Valet att skicka intervjuguiden till informanterna i förväg föll ut väl. Tack vare att alla 
informanterna kunde komma förberedda på vilka frågor som skulle komma kunde de ge väl 
utvecklade svar på alla frågor. Att ge informanterna chans att se frågorna innan intervjun kan 
dock ha missgynnat reliabiliteten då det finns en risk att informanterna gett ett tillrättalagt 
svar istället för spontana svar. Informanterna hade tagit sig tid att titta igenom frågorna 
noggrant, flera kom med exempel på arbetsmaterial och lektionsupplägg vilket gjorde 
intervjuerna enkla att genomföra samt gav mycket material att sortera och använda efter 
genomförd intervju. Alla informanter verkar ha delgivit en, för dem, sann bild av 
Wendickmodellen samt det arbetssätt som modellen kräver. Informanternas åsikter kom fram 
genom tydliga diskussioner och tankegångar.  

 

Studiens informanter arbetar till största delen på olika skolor, med olika förutsättningar, men 
alla svar är informanternas personliga svar och det gör att studien trots olika skolor inte är 
generaliserbar. Detta eftersom resultatet av undersökningen kan ha blivit ett annat om fler 
lärare tillfrågats och fler skolor undersökts. Reliabiliteten kan anses vara acceptabel då andra 
forskare, i och med att resultat, genomförande, metod och urval blivit noggrant redovisat, kan 
göra en liknande undersökning och få ett likvärdigt resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Hur används Wendickmodellen av informanterna? 

Läsutveckling innefattar fem olika delar: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, 
förståelse och intresse. Dessa fem delar har i sin tur olika steg som i vanliga fall följs 
(Lundberg & Herrlin 2003, s. 6). Under den intervju som gjordes med Cissi lyfter hon flera 
gånger att hon inte ser någon större skillnad mellan olika modeller, utan anser att de flesta 
beprövade modellerna utgår från samma tänk. Hon menade att alla modeller bygger på att 
man först tränade ljud och stavelser för att så småningom börja ljuda ord och meningar. Hon 
har själv valt att arbeta med Lundbergs God läsutveckling som grund i sin undervisning, men 
menar att det inte beror på att denna metod eller modell är något speciellt i förhållande till 
andra modeller utan att hon använder modellen tack vare de tydliga tabellerna som finns. 
Tabellerna menar hon kan göra det konkret och enkelt att visa hem och klasslärare hur eleven 
ligger till. 

 

Av de fyra informanterna som intervjuats är det två som använder Wendickmodellen i 
dagsläget. Berta använder Wendickmodellen endast som läsutvecklingsmodell och Ada 
använder den ibland också som matematikutvecklingsmodell. Berta använder endast modellen 
som individuell undervisning, medan Ada ibland använder den också som parläsning för att 
utveckla den automatiserade läsningen. Det sociala sammanhang som blir vid parläsning 
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överensstämmer med Vygotskijs sociokulturella perspektiv, alltså en teori om att lärande ska 
ske i sociala miljöer (Säljö 2010, s. 187). Beda har valt att helt frångå modeller och metoder 
för att mer inrikta sig på traditionell läsundervisning då hon anser att den ger bäst progression. 
Cissi har i sin tur valt att använda Ingvar Lundbergs God läsutveckling då hon anser att den 
gör det konkret för både elever, föräldrar och klasslärare med sina tabeller. Berta och Ada 
använder Wendickmodellen regelbundet med sina elever, men pekar på vikten av att göra 
arbetet omväxlande. 

 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att det komplicerade inom läsutveckling är att det krävs 
flera olika förmågor som samarbetar (Lundberg & Herrlin 2003, s. 6). Detta är något som 
också Cissi pekar på i sin intervju, vikten av att alla förmågor samarbetar för att det ska gå att 
utveckla sin läsning. Cissi, i likhet med Lundbergs Från tal till text, lyfter också vikten av 
fonem och pekar på att detta är något som de allra flesta metoder och modeller inom 
läsutveckling bygger på. Lundberg trycker också på vikten av att det måste finnas förståelse 
för vad man läser samt att denna förståelse endast kommer vid mycket träning (Lundberg 
2008, s. 1-2). Ulrika Wolff har i sin undersökning sett att intensiv träning under kortare 
perioder kan gynna elever som behöver komma ikapp i sin läsutveckling, men att det är 
viktigt att behovet av stöd sällan försvunnit utan den måste fortsätta också efter den intensiva 
perioden (Malmqvist 2016) (Lagerblad, u.å.). Detta är något som Berta använder sig av i sin 
undervisning, kortare, intensiva perioder där eleverna får lite extra träning för att komma 
ikapp. Precis som Wolff påpekar nämner dock också Berta att det är viktigt att hela tiden följa 
upp elevernas läsutveckling och därför använder hon sig av läsutvecklingsscheman 
kontinuerligt i alla skolans klasser. 

 

Anser informanterna att Wendickmodellen ger det resultat man kan förvänta sig i 
förhållande till det arbete som krävs av både lärare och elev? Varför/ varför inte? 

Att modellen blir enformig och saknar omväxling är något som flera av informanterna i denna 
studie lyfter. Ada, Berta och Cissi pekar därför på vikten av att bryta av och göra annat mellan 
intensivläsningen. Cissi har valt att lösa det genom att helt enkelt plocka stoff från många 
olika modeller och på så sätt skapa bäst förutsättningar för sina elever. Vygotskijs perspektiv 
pekar också på detta, den förändring som finns i utlärning där behovet av stöd och hjälp 
ständigt förändras och kan förväntas minska (Säljö 2010, s. 192). Dewey grundande begreppet 
Learning by Doing, alltså praktiskt lärande och det pragmatiska perspektiv innebär en 
undervisning som utgår från varje enskild individ snarare än utifrån en mall som antas passa 
alla olika individer (Säljö 2010, s. 174). Det stämmer på Cissi, som plockar material från olika 
modeller som hon tror kan passa sina olika elever. 

 

Detta är något som även Tjernberg (2011) tar fram i sin avhandling., vikten av att alla val i 
undervisningen ska vara medvetna samt vikten av varierat arbetssätt. (Tjernberg 2011, s. 28). 
Ada och Berta har valt att lösa sin situation genom att låta eleverna göra annat i vissa perioder 
och på vissa lektioner. Beda är den av mina informanter som sett bristen på omväxling som 
störst hinder och har därför valt att frångå modellen helt. Informanterna nämner också att de 
inte sett någon elev lyckas med hjälp av endast en modell, utan oavsett vilken modell de 
använder så ser de ett behov av att fylla ut med annat. Ada anser att hon sett en större 
progression hos de elever som hon varit lite hårdare med och verkligen fokuserat på att de ska 
avkoda rätt innan de går vidare. 
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I sin avhandling har Swärd (2008) intervjuat ett flertal lärare som var och en lyfter fördelar 
och nackdelar med den här typen av modell. Framför allt poängterar de den kontroll de som 
lärare får tack vare den tydliga strukturen (Swärd 2008, s. 103-107). Också SBU (Statens 
Beredning för medicinsk och social Utvärdering) visar i sin undersökning att denna typ av 
strukturerad undervisning hjälper elever med lässvårigheter i deras läsutveckling (Wendick 
2015). Swärd kan dock se en risk med så här avgränsade och systematiska modeller och det är 
de oerfarna lärarna som utan kunskap börjar arbeta med modellen. Risken är att metoden utan 
kunskap kan bli statisk och tråkig (Swärd 2008, s. 190). 

 

Anser informanterna att klasslärare kan använda sig av Wendickmodellen i 
klassrummet? Varför/ varför inte? 

I intervjun med Cissi säger hon att hon föredrar att göra sitt arbete i klassrummet tillsammans 
med elevens ursprungliga klass. Detta för att minska risken att elever ska känna att det är 
pinsamt att få extra stöd. Vygotskijs sociokulturella perspektiv nämner just detta, att lärande 
ska ske i sociala miljöer (Säljö 2010, s. 187). 

 

Läslistorna i Wendickmodellen är inte åldersberoende (Wendick 2015). Detta är något som 
Ada har tagit fasta på och menar att på grund av detta finns möjlighet att anpassa nivån till 
varje enskild elev så bör även det finnas en möjlighet att använda Wendickmodellen i 
helklass. Detta är något som också Berta anser, men säger att hon trots det endast använder 
Wendickmodellen i enskild undervisning. Hon tror dock att det kan vara en bra idé att som 
klasslärare i de yngre åldrarna använda modellen för att göra elever ljudsäkra samt vid 
stavelseträning. Beda, som inte använder Wendickmodellen, kan också se en vinning i att 
använda den här typen av strukturerat arbete i de lägre åldrarna. 

 

Alatalo (2011) tar också upp forskning som visar att en automatiserad fonem-grafem-
koppling, alltså vad Wendickmodellen strävar efter, är viktig för en god läsutveckling. Till 
skillnad från tidigare traditioner som endast byggt på avkodning visar ny forskning att 
undervisning som bygger på avkodning ihop med en interaktiv pedagogik är mest gynnsam 
för elevernas läsutveckling (Alatalo 2011, s. 13-15). Att låta eleverna utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar och förmågor är något som tydligt går att finna i läroplanen där förmågan 
att kommunicera tydligt tas upp (Skolverket 2011, s. 5). Vidare poängterar läroplanen att all 
undervisning ska anpassas individuellt utifrån varje enskild elev. Detta innebär att 
undervisning kan se olika ut för olika elever och att skolan är skyldig att utforma undervisning 
utifrån olika elever. För de elever som riskerar att inte nå målen på grund av svårigheter har 
skolan ett särskilt ansvar (Skolverket 2011, s. 4). De elever som riskerar att inte nå målen ska 
ges särskilt stöd eller extra anpassningar beroende på svårigheter och de elever som enkelt når 
målen ska ges förutsättningar att fortsätta sin kunskapsutveckling (Skollagen 2011, s. 27). 

 

Inom det pragmatiska perspektivet myntade Dewey begreppet Learning by Doing, praktiskt 
lärande. Det pragmatiska perspektivet grundar sig i en undervisning som utgår från varje 
enskild individ snarare än utifrån en mall som antas passa alla olika individer (Säljö 2010, s. 
174). Dewey myntade Learning by Doing med tanken om att skolarbetet skulle göras med 
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individanpassning, för att göra skolan bättre anpassat för elever med olika behov av stöd och 
anpassningar (Säljö 2010, s. 174). Han menade att språket har en roll inom lärande som 
medium för undervisning (Säljö 2010, s. 179). I likhet med det pragmatiska perspektivet, att 
låta eleverna göra flera gånger samt att låta dem kommunicera med varandra trycker alla 
informanter på är vikten av att låta alla elever ta den tid de behöver. Berta och Cissi menar att 
om alla elever bara fick ordentligt med tid från början skulle specialundervisning inte 
behövas. Ada uttrycker liknande tankar, men menar att alla elever bör få extra stöd från början 
istället. 
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9. Slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatser att dras utifrån de resultat som framkommit fått av 
intervjuerna och resultatdiskussionen ovan. 

 

I undersökningen har det funnits ett tydligt mönster. Både i intervjuerna och den tidigare 
forskningen har det varit möjligt att se att det krävs ett stort engagemang, en vilja att lägga 
mycket tid samt ett intresse för läsning både från lärare och elever. Beda trycker noggrant på 
att det är hennes eget bristande engagemang för Wendickmodellen som undervisningsmodell 
som är grunden till den bristande progressionen hos hennes elever. Cissi menar att det inte 
spelar någon roll vilken modell hon använder, utan att grunden i alla olika modeller är 
densamma och det därför är hennes eget engagemang för modellen som avgör vilken som 
passar bäst. 

 

Den tidigare forskningen som redovisats i denna undersökning visar också att en modell inte 
ger större progression än någon annan om intresse och engagemang finns. Swärd (2008) 
hävdar att om kunskap, förståelse och tid finns kan en lärare lyckas oavsett vilken metod som 
används – eller inte används. Om det däremot inte finns kunskap, förståelse och tid så spelar 
det troligtvis ingen roll vilken metod som används eller inte används (Swärd 2008, s. 191). 

 

En slutsats som kan dras utifrån denna undersökning är att det arbetssätt som är 
tillfredsställande för både elever och lärare är mest gynnsam för elevernas läsutveckling. En 
lärare som anser att ett arbetssätt är tråkigt kan påverka eleverna vilket kan göra att 
framstegen inte blir så stora trots att en modell från början varit framgångsrik.  
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10. Fortsatt forskning 
Denna undersökning har givit en inblick i hur Wendickmodellen används och uppfattas av 
enskilda speciallärare. Den har också bidragit till att ha fått en större förståelse för vikten av 
kunskap om utlärningsmetoden lärare väljer att använda, alltså vikten av fortbildning samt 
vidare underhåll av kunskaperna. Genom denna undersökning tillsammans med den 
undersökning som grundar mitt första examensarbete har mitt intresse för inlärningsmetoder 
ökat. 

 

I mitt första examensarbete efterlystes forskning om Wittingmetoden som inte var beställd 
eller utförd av Wittingföreningen då sådan forskning tenderar att bli subjektiv. Denna 
undersökning har också den visat att mycket av den forskning som finns om 
Wendickmodellen är beställd och således inte objektiv. Det behövs mer objektiv forskning 
och det skulle därför vara intressant att undersöka skillnaden i fråga om progression hos 
elever som undervisats med Wendickmodellen som strukturerad läsundervisning från skolstart 
och elever som inte undervisats med Wendickmodellen som stöd. En sådan undersökning 
skulle kunna påvisa stora skillnader i fråga om elevers läsutveckling med en välstrukturerad 
modell och läsundervisning på ett mer traditionellt sätt.  
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12. Bilagor 
12.1 Bilaga 1 
Informationsbrev 

                          
 

Intervju för examensarbete 

 

Den undersökning jag ska genomföra går ut på att, genom intervju, undersöka hur lärare 
arbetar med Wendickmodellen. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om hur arbete 
med Wendickmodellen används inom grundskolans mellanår. 

 

Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med speciallärare. 
Jag genomför denna undersökning därför att jag finner det intressant med läsning och arbetet 
med en så pass välstrukturerad modell inom läsundervisning. Därför vill jag undersöka hur 
speciallärare tänker kring sitt användande av modellen, kring syfte och kunskaper om 
modellen. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och inspelningen kommer att raderas så snart 
examensarbetet är godkänt. Inspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken 
du eller skola kommer att namnges i redovisningen av uppgiften. 

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  

            

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

 
Moa Berglund                   Handledare: Antti Ylikiiskilä. 
 
 
Genom att skriva ditt namn och e-postadress nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  

Skicka detta dokument senast 25/9 2016. 

 
Namn    mailadress/telefonnummer 
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12.2 Bilaga 2 
Intervjuguide 

• Vem är du? Hur länge har du undervisat, vad har du för examen? Vad har du för 
fortbildning inom Wendickmodellen? 

• Hur använder du Wendickmodellen? 

o Plockas eleverna ut ur klassrummet? 

o Sker arbetet i grupp eller individuellt? 

o Använder du Wendickmodellen i andra sammanhang (till exempel matte)? 

• Varför har du valt att arbeta med Wendickmodellen istället för Wittingmetoden? 

o Exempelvis ekonomiska aspekter, helhetskoncept, tidsaspekt. 

• Vad anser du är skillnaden mellan Wendickmodellen och Wittingmetoden? 

• Tycker du att arbetet Wendickmodellen ger det resultat du förväntar dig i förhållande 
till det arbete som krävs? 

o Tror du att eleverna främjas av detta konsekventa arbete eller tror du att det 
finns andra sätt att arbeta som kan främja eleverna på liknande sätt? 

o Tror du att du skulle kunna stödja eleverna på ett bättre sätt? 

• Anser du att Wendickmodellen kan användas i klassrummet av klasslärare och i så fall 
hur? 

o Tror du att det skulle kunna vara ett arbetssätt redan från början i klassrummet 
med alla elever  
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12.3 Bilaga 3 

          Nonsensord 
  2 ,  k - v 

  

  

va   ha   pa   

vo   ho   po   

vu   hu   pu   

vå   hå   på   

ve   he   pe   

vi   hi   pi   

vy   hy   py   

vä   hä   pä   

vö   hö   pö   

      

ba   ta   da   

bo   to   do   

bu   tu   du   

bå   tå   då   
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