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Abstract 

The aim with this study is to find out more about how primary school teachers’ are aware of 

the connection between reading- and writing difficulties and negative self-perceptions and 

possible preventive actions. The empirical data in the study consists of three qualitative 

research interviews with active primary teachers.  

The teachers that were interviewed seemed aware of the correlation between reading- and 

writing difficulties and pupil’s self-perceptions, although they did not always find it easy to 

detect the specific problems that these pupils have regarding reading and writing.  

The strategies they used to prevent negative self-perceptions of pupils with reading- and 

writing difficulties correlated to a high degree with previous research. These strategies are 

honesty, encouragement, to focus on success and advocate that everyone is different when it 

comes to learning. Other effective strategies that focus on teaching are to teach phonological 

awareness, the alphabet, learning strategies, vocabulary and writing. Repeated reading, 

intensive training, and one-on-one-teaching are also effective strategies for helping these 

pupils.  
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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad lågstadielärare är medvetna om att läs- 

och skrivsvårigheter kan skapa en negativ självbild hos elever samt hur de anser sig motverka 

detta. Tanken bakom studien är att framhäva strategier som kan vara hjälpsamma för blivande 

lärare.  

Empirin i undersökningen utgörs av tre kvalitativa forskningsintervjuer där verksamma 

lågstadielärare yttrar sina uppfattningar kring området.  

De intervjuade lärarna verkade medvetna om förhållandet mellan läs- och skrivsvårigheter 

och elevers självbild. Däremot verkade de inte helt medvetna om hur man upptäcker dessa 

elever. De samspråkade ändå med forskning inom området och därigenom har effektiva 

strategier för att motverka elever med läs- och skrivsvårigheters negativa självbild lyfts. Dessa 

är framförallt att uppmuntra, vara ärlig, fokusera på framgångar, förespråka att alla är olika 

samt att undervisa i fonologisk medvetenhet, alfabetet, inlärningsstrategier, ordförråd och 

skrivandets konst. Intensivträning, upprepad läsning och en-till-en-undervisning är också 

effektiva strategier för att utveckla elever med svårigheters läs- och skrivkunskaper.  
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1. Inledning & Bakgrund  

Under min grundskollärarutbildning har jag lagt märke till att elever med läs- och  

skrivsvårigheter
1
 ofta har en negativ självkänsla- eller självförtroende

2
. Detta samband har  

även uppmärksammats av forskare
3
 (Föhrer & Magnusson 2010; Taube 1988, 2007). Föhrer 

och Magnussons studie, där vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter berättar om hur 

deras svårigheter har fått dem att känna sig mindervärdiga bekräftar sambandet ytterligare. En 

informant berättar om hur svårigheterna emellanåt till och med leder in henne på 

självmordstankar (2010:23).  

Den negativa självbilden hos elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan är problematisk 

därför att den kan hämma elevernas utveckling (Taube 1988:78; Taube et al. 1984:7). Nordahl 

och Skappel Misund skriver att ”den uppfattning en person har av sig själv är bland de 

viktigaste motivationsfaktorerna vid inlärning och utveckling och måste därför nämnas som 

den första faktorn som påverkar ett barns inlärningspotential” (1998:48). I detta sammanhang 

bör nämnas att enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

([Lgr11] 2011:8f), skall skolan och således läraren stimulera till att bygga upp ett gott 

självförtroende hos elever, samt ge särskilt stöd till elever med svårigheter. Dessutom ska alla 

elever få möjlighet att utvecklas, övervinna svårigheter och få känna den glädjen som kommer 

ifrån framsteg (Lgr11 2011:10). Med tanke på vad styrdokumenten kräver blir det av yttersta 

vikt för skolan att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter och stödja dem för att 

motverka att en negativ självbild byggs upp. Tidigare studier visar att ett sätt att göra detta är 

att utveckla deras läs- och skrivkunskaper (Gustafsson et al. 2010 refererad i Fouganthine 

2013:96; Jung et al. 2011:280; Taube 1988, 2007:123; Wilfong 2008). I en relativt färsk studie 

redogör Tjernberg dessutom för att läraren är den enskilt viktigaste faktorn till utveckling och 

lärande hos eleverna (2013:24). Något som Fouganthine även understryker gäller för 

elevernas självbild (2013:96).  

                                                 
1    Se definition i 2.2. 
2   De två begreppen benämns som självbild i arbetet. Se definition i 2.3. 
3   Sambandet förklaras i 2.4. 
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Enligt skollagen 2 kap § 5, skall det finnas tillgång till personal med kompetens för att 

tillgodose elevers olika behov (SFS 2010:800). Eftersom lärare inom allmän pedagogik inte är 

utbildade inom läs- och skrivsvårigheter, innebär det att det ska finnas speciallärare eller 

specialpedagoger med kompetens tillgängliga för de elever som har behov av det. Många 

kommuner saknar dock resurser för att tillgodose detta och ofta är även dessa resurser 

bristfälliga och kan påverka elevernas självbild mer negativt (Druid Glentow 2006:171; 

Fouganthine 2012:97; Föhrer & Magnusson 2010:63). I dessa aspekter blir klasslärarens roll 

grundläggande för elever med läs- och skrivsvårigheter. Fouganthine understryker även vikten 

av att elevernas sårbarhet betraktas av pedagoger (2012:98). 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån verksamma lågstadielärare är medvetna 

om kopplingen mellan läs- och skrivsvårigheter och negativa självbilder, samt om och hur de 

anser sig motverka dessa självbilder. 

Följande frågeställningar har valts för att besvara uppsatsens syfte: 

 Hur upptäcker informanterna läs- och skrivsvårigheter hos elever?  

 Har informanterna fungerade strategier för att bearbeta negativa självbilder?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Det perspektiv som är utgångspunkt i studien är det sociokulturella perspektivet med Lev 

Semjonovitj Vygotskijs teorier i fokus. Den ryske pedagogen och filosofen Vygotskij 

formulerade sina teorier under 1920-talet (Imsen 2006:308) vilket det sociokulturella 

perspektivet senare utvecklades från (Säljö 2012:185). Den svenska skolan fann dock inte 

perspektivet förrän på 1980- talet, men präglas fortfarande starkt av det idag (Säljö 2012:195). 

En av de mest grundläggande idéerna inom detta perspektiv är att all utveckling och tänkande 

tar sin utgångspunkt i samspel och sociala aktiviteter (Imsen 2006:312). Säljö skriver att ”vi 

lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som 

omgivningen tillåter och uppmuntrar” (2014:66). Först sker alltså utvecklingen socialt, mellan 

människor, och sedan individuellt inom människan (Säljö 2012:191). Den individuella 

utvecklingen sker med hjälp av språket genom en inre tankeprocess där individen kan 

reflektera över sig själv och sina handlingar (Imsen 2006:314). På så sätt är 

identitetsutveckling nära sammankopplat med språkutveckling (Säljö 2014:304). Språket är 

för övrigt det viktigaste medierande redskapet (Säljö 2012:187 & 189). Mediering innebär att 

människan använder olika redskap för att förstå omvärlden, där språket är det främsta 

verktyget (Säljö 2012: 187 & 189). Språket innefattar dock inte enbart talet utan även andra 

teckensystem som hjälper oss att förmedla och förstå kunskap, såsom skriften (Säljö 

2012:190).  

Vygotskij ansåg också att läraren och undervisningen är nyckeln till utveckling för eleverna. 

De behöver stöd för att få mer kunskap. Han talade om den närmaste proximala 

utvecklingszonen som innebär att en person som lärt sig något även är nära att behärska något 

nytt (Säljö 2012:193). Personen behöver dock hjälp av en mer kompetent person (ibid), som i 

skolans värld kan vara läraren, eftersom denne har högsta ansvar för elevernas lärande (Imsen 

2006:321). Läraren fungerar på så sätt som en medierande hjälpare som vägleder eleven till 

det nya lärandet. ”Det som man inledningsvis behöver en mer kunnigs persons hjälp för att 

klara av, kan man så småningom genomföra på egen hand” (Säljö 2012:194).  

 Vygotskij ansåg att elever borde möta utmaningar (Imsen 2006:320). Detta kan bero på att 

människan enligt det sociokulturella perspektivet befinner sig i en ständig utveckling (Säljö 

2012:193). Ett alternativt synsätt till detta återfinns bland annat inom kognitivismen där Jean 
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Piaget menar att man istället går igenom olika utvecklingsstadier som man är redo för vid 

olika åldrar (Smidt 2010:89). Piaget menar alltså att eleverna till viss del måste mogna innan 

man är redo för en viss kunskap. 

 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter är svårdefinierat och inte tydligt avgränsat (Rygvold 

2001:16). Det innebär dock att en elev, av olika anledningar, saknar färdigheter i skriftspråket 

som är förväntat utifrån hens ålder (Rygvold 2001:14). Den specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2012) menar att begreppet ”omfattar allt som rör begränsningar när det 

gäller att läsa och skriva”. Det finns alltså många olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter, 

som dessutom i de flesta fall samverkar (Jacobson 2006). För att kunna ge dessa elever rätt 

stöd måste man därför kunna identifiera vad det är som orsakar svårigheterna, något som 

många lärare ofta upplever problematiskt (Tjernberg 2013:40 & 47). Detta kan bero på att 

svårigheterna är individuella (Björk & R-Christensen refererad i Blomqvist & Wood 

2006:20). Trots detta är det oerhört viktigt att identifiera den, eller de, specifika svårigheterna 

innan åtgärd utförs, istället för att sätta in en åtgärd och tänka att ”alltid gör det väl något gott” 

(Rygvold 2001:50). Myrberg skriver att okunskap kring läs- och skrivsvårigheter även kan 

skapa dylika svårigheter (2003:53). På grund av detta kommer jag här förtydliga de olika 

orsakerna till läs- och skrivsvårigheter, för att sedan lyfta hur de kan ta sig uttryck:  

Språkliga orsaker – en försenad språkutveckling eller flytt till ett land där inte modersmålet 

används kan orsaka svårigheter eftersom personen då inte har ett tillräckligt stort ordförråd 

eller språklig medvetenhet (Jacobson 2006; Rygvold 2001:22). Rygvold förklarar att detta kan 

skapa svårigheter eftersom skriftspråket ställer högre kunskapskrav än talspråket, en person 

har till exempel svårt att avkoda ord som saknas i hens ordförråd. På detta sätt hamnar 

personen med en försenad språkutveckling på efterkälken (2001:22). 

Begåvningsorsaker – en nedsatt intellektuell förmåga kan leda till svårigheter eftersom 

personen behöver mer tid för inlärning (Jacobson 2006). 



 

5 

 

Sociala orsaker – problematiska hemmiljöer, dåliga socioekonomiska hemmiljöer eller 

torftiga språkmiljöer kan leda till läs- och skrivsvårigheter eftersom personen då oftast saknar 

stöd (Jacobson 2006). Det kan också bero på att hemmiljön skapar emotionella bekymmer 

som gör att eleven saknar beredskap att ta till sig undervisning (Stadler 1998:93). Rygvold 

anför också att torftiga språkmiljöer kan leda till läs- och skrivsvårigheter eftersom 

personerna i dessa miljöer inte gradvis fått möjlighet att växa in i skriftspråket. Om man växer 

upp i en hemmiljö där intresset för skolan är lågt påverkar detta även elevernas motivation 

vilket kan påverka läs- och skrivförmågan (2001: 25). Men läs- och skrivförmågan kan även 

påverkas av hemmiljöer där intresset för skolan är stort. Detta eftersom en sådan miljö kan 

komma med höga krav på en god läs- och skrivutveckling som kanske inte kan mötas (ibid). 

Detta skapar i sig emotionella bekymmer som i sin tur hämmar läs- och skrivutvecklingen 

(Föhrer & Magnusson 2010:87). 

Emotionella orsaker – en negativ självbild kan orsaka läs- och skrivsvårigheter eftersom en 

del av de resurser som borde användas till inlärningen istället används till att försvara det egna 

jaget (Taube et al. 1984:7). Jacobson (2006) skriver att en positiv självbild är viktig vid den 

första fasen av läsinlärning.  

Mognadsorsaker – om läs- och skrivinlärningen inte anpassas till den mognadsgrad som 

eleven ligger på, kan den orsaka läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson 2006). Stadler menar att 

eleven inte kan ta till sig undervisningen om nivån läggs över elevens språkliga mognad 

(1998:92). 

Syn- eller hörselnedsättningsorsaker – dessa nedsättningar kan ge svårigheter eftersom de 

försvårar inlärningen (Jacobsson 2006). Rygvold menar att nedsättningarna hämmar 

uthållighet och effektivitet i läsandet vilket tillför extra belastning (2001:20). 

Medicinska orsaker – elever som drabbas av allvarliga sjukdomar kan få svårigheter eftersom 

det oftast innebär en hög frånvaro (Jacobson 2006) vilket i sin tur innebär att de kan missa 

grundläggande lärmoment (Stadler 1998:92). De kan även få svårigheter eftersom deras 

mediciner kan påverka koncentrationsförmågan, vilket i sin tur hämmar läs- och 

skrivinlärningen (Jacobson 20006). Jacobson (2006) menar att man endast kan bli bra på det 

man övar på. Även personer med svårigheter som ADHD eller Aspergers kan få problematik 

med att läsa och skriva i och med bristande koncentrationsförmåga.  
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Motoriska orsaker – om en elev har svårigheter med fin- och grovmotorik kan även detta 

påverka läs- och skrivförmågan negativt, eftersom det ställs motoriska krav för att bemästra 

skriftspråket (Rygvold 2001:24).  

Pedagogiska orsaker – oerfarna eller dåligt utbildade lärare som använder sig av en bristfällig 

eller felaktig pedagogik kan ge läs- och skrivsvårigheter (Jacobson 2006). Stadler anför att 

pedagoger som inte anpassar undervisningssättet efter elevers inlärningsförmåga kan orsaka 

läs- och skrivsvårigheter hos eleverna (1998:93). Täta lärarbyten påverkar också elevernas 

läs- och skrivutveckling (Rygvold 2001:25).  

Dyslektiska orsaker – dyslexi är en ihållande orsak som försvårar läsandet och skrivandet på 

grund av en ”störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet” (Høien & Lundberg 2013:21). Dyslexi beror inte på en låg 

intelligensnivå (Høien & Lundberg 2013:20f) och vissa studier visar att det kan gå i arv 

(Rygvold 2001:20).  

Orsakerna till svårigheterna kan också visa sig på olika sätt. För att upptäcka dem kan man 

leta efter följande företeelser (Druid Glentow 2006:12ff): 

Lässvårigheter: 

 Långsam eller hackande läsning 

 Trötthet  

 Snabb läsning när artikulationen är svag  

 Gissning av ord 

 Omkastning av bokstäver och ord 

 Frekventa felläsningar  

 Utelämning av bokstäver eller ändelser 

 Tillägg av bokstäver till ord 

 Hopblandning av bokstäverna  

 Svårigheter att minnas ordningsföljden i alfabetet  

Skrivsvårigheter:  

 Felaktig ordbehandling 

 Talspråk 
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 Svårigheter med bokstävernas form  

 Hopblandning av små och stora bokstäver  

 Otydlig handstil  

 Stavning enligt uttal  

 Uteslutning av vokaler, konsonanter eller ändelser  

 Förväxling av konsonanter och vokaler  

 Svårigheter med stavningsregler   

Stadler nämner också andra företeelser, som en motvilja att lära, rädsla att läsa högt, dåliga 

studieresultat samt behov av hjälp (1998:90f). Taube et al. hävdar att man kan upptäcka dessa 

elever genom deras negativa självbild. Denna kan uttryckas genom att eleverna ger upp i 

förväg eftersom de inte tror sig kunna lyckas, genom undvikande strategier, bristande 

koncentrationsförmåga eller ängslighet (1984:8f). Man kan också använda sig av olika tester 

för att upptäcka och utreda elevers läs- och skrivsvårigheter. Några exempel på dessa är ”15-

testet”, Ordkedjor eller IL-basis (Druid Glentow 2006:162; Høien, T. & Lundberg 2013:165ff; 

Rygvold 2001:50f).  

 

2.1.2 Självkänsla och självförtroende 

Beroende på sammanhang finns det skilda uppfattningar och definitioner av begreppen 

självkänsla och självförtroende som ibland likställs och andra gånger blandas ihop. 

Förmodligen bottnar detta i att det finns ett samband mellan dem (Lindwall 2011:32). Enligt 

Nationalencyklopedin (2016) är självkänsla medvetenhet om sitt personliga värde. Dessutom 

anför Lindwall att den är utvärderande, det vill säga vad man tycker om sig själv (2011:30). 

Självförtroende handlar istället om en upplevd kompetens samt tilltro till sin egen förmåga 

(Johnson 2003:15; Lindwall 2011:32). Självförtroende hänger alltså ihop med vad man gör 

och hur man förhåller sig till det. 

Jag kommer i denna studie använda ’självbild’ för båda begreppen, detta i enlighet med att 

man ofta har ett positivt självförtroende om man har en positiv självkänsla (Johnson 2003:16). 

Självklart kan en del ha ett lågt självförtroende och en hög självkänsla eller tvärtom. Men 

eftersom fokus inte ligger på begreppen, utan på problemen de skapar när de är negativa, 

kommer jag inte lägga fokus på att särskilja begreppen. 
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3. Forsknings & litteraturgenomgång  

3.1 Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och individens självbild 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan möta många motgångar i undervisningen eftersom 

läs- och skrivförmågan är grundläggande inom alla ämnesområden (Häggström 2007:231). 

Motgångar kan skapa en negativ självbild eftersom eleverna, oavsett ansträngning, märker att 

de enbart möter misslyckanden (Taube et al. 1984:7). Misslyckanden i läs- och 

skrivundervisning kan även slå extra hårt eftersom läs- och skrivfärdigheten värderas högt i 

samhället (Blomqvist & Wood 2006:19; Taube 1988:1 & 78). Om man inte kan läsa och 

skriva uppstår risk för utanförskap då individen behöver hjälp av någon annan för att klara av 

vardagen (Taube 1988:1). Möts eleven av motgångar gång på gång i undervisningen, samt 

bemöts felaktigt av omgivningen (att klasskamraterna skrattar vid felsägning eller att läraren 

suckar vid felskrivningar exempelvis), kan det leda till att eleven känner sig mindervärdig. 

Detta skapar i sin tur en negativ självbild (Fouganthine 2012:96; Taube et al. 1984:1 & 7). En 

negativ självbild kan även skapas när eleven jämför sina resultat med klasskamraters och 

börjar fundera på varför alla utom hen klarar av vissa uppgifter (Jacobson 2006). Det finns 

dock elever med läs- och skrivsvårigheter som övervärderar sina färdigheter (Klassen 

2002:99). Föhrer och Magnusson poängterar att det finns personer vars svårigheter inte har 

påverkat deras självbild negativt (2010:53). Det är alltså inte självklart att läs- och 

skrivsvårigheter påverkar självbilden negativt. Föhrer och Magnusson argumenterar dock för 

att svaga elever med positiv självbild ofta haft goda lärare (2010:56f).  

Om elever får en negativ självbild genom läs- och skrivsvårigheter, kan de börja undvika läs- 

och skrivtillfällen eftersom det innefattar en risk mot den positiva självbild de har kvar (Taube 

2007:44). James sammanfattade detta på följande sätt: ”with no attempt there can be no 

failure; with no failure no humiliation” (1952:200). Detta har sedan förklarats som 

'undvikarstrategier' (Fouganthine 2012; Perry & Vandekamp 2000; Taube 1988). Eriksson 

Gustavsson framhåller att dessa strategier används för att dölja svårigheter (2007:211–224). 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan därför vara tillbakadragna, tuffa och utåtagerande, 

oengagerade eller experter i att skämta bort situationer (Fouganthine 2012:104). Dessa 

situationer kan leda till bristande kunskap eftersom man inte får det stöd man behöver 

(Eriksson Gustavsson 2007:211–224). Taube förklarar att undvikarstrategier skapar onda 
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cirklar som hämmar elevens läs- och skrivutveckling, eftersom energin läggs på att försvara 

det egna jaget istället för att lära (Taube 1988:77f; Taube et al. 1984:7).  

 

3.2 Att motverka en negativ självbild hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

Avvaktande attityder till läs- och skrivsvårigheter kan ge negativa konsekvenser för elevernas 

självbild eftersom de då kan hinna möta fler misslyckanden (Dahlin refererad i Blomqvist & 

Wood 2006:20; Myrberg 2003:53). Den skadade självbilden och ineffektiva lärstrategier blir 

även mer befästa ju längre hjälpen dröjer (Stadler 1998:91). Det är alltså viktigt att tag i 

problematiken på ett tidigt stadium. Tillvägagångssättet för att motverka detta diskuteras 

nedan. 

 

3.2.1 Lärarens roll 

Som tidigare nämnts, är klasslärarens roll grundläggande för att motverka en negativ självbild 

hos elever med läs- och skrivsvårigheter (Fouganthine 2013:96; Tjernberg 2013:24). Detta 

stärker Föhrer och Magnusson som påstår att elever vars svårigheter inte påverkat deras 

självbild negativt i de flesta fall har upplevt god pedagogik (2010:53 & 56). Vidare skriver de 

att de bästa lärarna gör att svaga elever inte ens märker att de har svårigheter och ger dem en 

positiv inställning till skolan (Föhrer & Magnusson 2010:17). Informanterna i deras studie 

menar att läraren är den största framgångsfaktorn och är den som avgör om skolan blir ett 

paradis eller ett helvete för dessa elever. En god lärare är den som tror på dem, finns där för 

dem, är kunnig om läs- och skrivsvårigheter och tar sig tid att hjälpa (Föhrer & Magnusson 

2010:56–62). Myrberg anser att en god lärare kan variera och anpassa sin undervisning efter 

elevernas behov och kunskapsnivå samt behärska många olika metoder och material. Detta 

uttrycker han är extra viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter (2003:9). Han hävdar 

också att en skicklig pedagog utmärks av att hen utgår från elevernas individuella 

inlärningsstrategier (2006:6).  
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3.2.2 Läs- och skrivundervisning för elever med svårigheter 

Att utveckla läs- och skrivkunskaper har visats vara effektivt för att inte en negativ självbild 

ska uppstå (Gustafsson et al. 2010 refererad i Fouganthine 2013:96; Jung et al. 2011:280; 

Taube 1988, 2007:123; Wilfong 2008). På grund av detta blir det av betydelse att diskutera 

läs- och skrivundervisningen för elever med svårigheter. I stora drag, följer denna 

undervisning samma metoder som vid den första skriftspråksundervisningen (Rygvold 

2001:64). 

En undervisningsform som har visats vara av betydelse för elever med läs- och 

skrivsvårigheter är att utveckla inlärningsstrategier. Dessa är grundläggande för elevernas 

språkutveckling och kan betyda att eleverna slipper att uppleva upprepade misslyckanden 

Eriksson Gustavsson visar att det finns två typer av strategier, undvikande och bearbetande 

strategier (2007:211–224). De undvikande strategierna kan liknas med de som tidigare nämnts 

(Fouganthine 2012; Perry & Vandekamp 2000; Taube 1988). De bearbetande strategierna är 

däremot fungerande redskap i inlärningen och kan till exempel vara att använda tillräckligt 

med tid till en uppgift, läsa ett stycke flera gånger, lära sig ord som ortografisk helhet, läsa 

vidare i en text för att se om man förstår sammanhanget, ändra texters form och storlek eller 

få stöd av stavningsprogram på dator (Eriksson Gustavsson 2007:211–224). Westlund ger 

liknande exempel på lässtrategier som Eriksson Gustavsson, såsom att man läser om, frågar 

någon, tar hjälp av bilder eller kollar i en uppslagsbok (2012:125). Hon skriver att ”goda 

lässtrategier kan liknas vid en bro mellan det man redan vet och ännu inte kan” (Westlund 

2012:126). Goda läsare har en stor repertoar av lässtrategier och kan växla strategi beroende 

på vad som passar bäst för den aktuella uppgiften (ibid).  

Taube anför att elever med läs- och skrivsvårigheter däremot inte använder många av dessa 

strategier. Hon menar att bristen på strategier kan bero på att all ansträngning gått åt till 

ordavkodningen, vilket inte gett utrymme för att lära strategierna (2007:131). Myrberg 

understryker att ”elever som hamnat i improduktiva läs- och skrivstrategier måste 

uppmärksammas genast och ges nödvändigt lärarstöd för att komma på rätt spår” (2003:9). 

Detta är viktigt eftersom ”det är avgörande för elevernas utveckling att inte automatisera 

osäkra och felaktiga strategier” (Westlund 2012:124). En viktig uppgift för läraren är alltså att 

ge eleverna väl fungerande bearbetande strategier på ett tidigt stadium. Detta kan till exempel 
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göras genom att läraren gör medvetna fel vid genomgångar som sedan analyseras och 

diskuteras med eleverna. Denna typ av undervisning ger eleverna chansen att använda och 

träna strategier omedvetet (Westlund 2012:175).  

De bearbetande strategierna behöver dock kombineras med annan undervisning såsom 

ordförrådsträning samt fonologisk medvetenhetsträning (Snow & Juel 2007:512). Tjernberg 

lyfter i sin studie fram resultat som visar på att fonologisk medvetenhetsträning gynnar elever 

med läs- och skrivsvårigheter (2013:34). Detta styrker även Myrberg som menar att den 

fonologiska medvetenheten är avgörande för läs- och skrivutvecklingen (2003:39). 

Fonologisk medvetenhetsträning innebär övning för att förstå fonemens
4
 funktion i språket 

såsom att identifiera enskilt fonem, växla ordning mellan fonem, utelämna fonem och 

segmentera ord i fonem (Myrberg 2001:15). Denna medvetenhet kan tränas genom bland 

annat högläsning eller Bornholmsmodellens
5
 språklekar (Myrberg 2003:39 & 45; Tjernberg 

2013:34). Tjernberg skriver dock att det inte går att garantera en läs- och skrivutveckling för 

alla elever om man enbart arbetar utefter en fonologisk medvetenhetsträningsmodell. Man bör 

därför variera och kombinera denna träning med skrivövningar och alfabetiska övningar, 

såsom kopplingen mellan grafem och fonem (2013:34). Rygvold anför att alfabetiska 

övningar eller bokstavsinlärning är av yttersta vikt för elever med läs- och skrivsvårigheter 

och behöver automatiseras. Detta kan tränas genom bland annat multisensorisk stimulering 

(där man till exempel kan känna på formen från en bokstav på sandpapper samtidigt som man 

uttalar den), eller genom att uppmärksamma bokstävernas visuella och verbala drag (prata om 

formen på bokstaven samtidigt som man formar den) (2001:65).  

 

3.2.3 Andra metoder 

Det finns även andra sätt att motverka den negativa självbilden hos svaga elever. Ett sätt är att 

skapa ett klassrumsklimat där alla känner sig välkomna, trygga och där alla är medvetna om 

att man är olika (Blomqvist & Wood 2006:21 & 28; Taube et al. 1984:13). I denna miljö är 

både beröm och uppmuntran från läraren särskilt viktigt (Blomqvist & Wood 2006:28; Föhrer 

& Magnusson 2010:60; Taube et al. 1984:23). Grundläggande är också en tillåtande miljö i 

                                                 
4  Fonem är bokstävernas ljud (Stadler 1998:18).   
5  För mer info se http://www.bornholmsmodellen.nu/ 

http://www.bornholmsmodellen.nu/


 

12 

 

vilken eleverna ges stöd för att inse att deras svårigheter inte är detsamma som att vara 

mindervärdiga (Föhrer & Magnusson 2010:52). Taube menar att en förstående attityd från 

lärare och andra i omgivningen minskar stress hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

(2007:123).  

Taube et al. resonerar att en annan viktig aspekt vid motverkandet av en negativ självbild är 

att minimera risken för misslyckande i klassrummet (1984:14f). Stadler menar att detta är 

extra viktigt i den inledande läsinlärningen eftersom tyngden av misslyckandet då väger större 

på grund av alla de förväntningar som finns på att få börja läsa och skriva (1998:95). Ett sätt 

att göra detta är bland annat att undvika undervisning där eleverna jämför sig med varandra 

(Taube et al. 1984:14f). En varierad undervisning bidrar till exempel att jämförelser mellan 

elever minskar (Taube 2007:130). Jämförelser kan även minska om eleverna får arbeta med 

olika uppgifter (Rygvold 2001:63). Ett annat sätt är att sänka kraven på elever med läs- och 

skrivsvårigheter genom att till exempel rätta en detalj i taget (Taube et al. 1984:17–21). 

Genom att fokusera på ett aktuellt inlärningsområde och enbart rätta detta, dödas inte all 

motivation (Rygvold 2001:63).  

Samuelsson hävdar dock att lärarna inte skall överbeskydda eleverna eftersom detta kan skapa 

en framtida problematik. Han anför istället att de måste rusta eleverna för livet efter skolan 

(2012:30). Taube poängterar att man inte skall skydda eleverna från misslyckanden utan 

snarare uppmuntra dem när chansen att lyckas är god (2007:129). Ärlighet är därför en viktig 

utgångspunkt. Det har en positiv inverkan på elevers självbild eftersom det leder till att eleven 

känner sig accepterad och därmed besparas en negativ självbild (Taube et al. 1984:23). Att 

vara ärlig med eleverna och samtala om dess svårigheter kan göras genom stödjande samtal. 

Dessa samtal kan vända en negativ självbild även om de är tidskrävande (Taube 2007:126f).  

Undervisningen bör också utgå från elevens motivationsfaktorer. Att skapa en lust att lära 

genom att utgå från elevens intressen och lyfta elevens framgångar är viktigt (Rygvold 

2001:63). Detta kan också göras genom att lyfta meningen med läs- och skrivfärdigheten 

(Rygvold 2001:73). Upprepad läsning är en bra metod för att låta eleverna möta framgångar 

eftersom de tydligt visar eleverna hur de utvecklas (Taube et al. 1984:17f). Denna metod är 

också positiv eftersom eleven får uppleva hur det känns att ha flyt i sin läsning (Rygvold 

2001:68). Wilfongs (2008) studie visar att upprepad läsning genom en-till-en-undervisning 
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några få gånger i veckan kan påverka läs- och skrivsvaga elevers självbild positivt. Enligt 

Wilfong och andra forskare är en-till-en-undervisning också effektiv för att utveckla svagare 

elevers läs- och skrivförmåga trots att den är kostsam (Wilfong 2008: Druid Glentow 

2006:170; Jung et al. 2011:281). Korta perioder av intensivträning i andra former är också 

något som gynnar svagare elever (Snow et al. 1998:254).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

Enligt Tjernberg finns det inte mycket tidigare forskning om lärares erfarenheter av det valda 

ämnet i denna uppsats (2013:245). Just därför kommer jag att utgå från ett lärarperspektiv i 

undersökningen. Ett annat argument är att forskare understryker läraren och dennes 

kompetens som den största faktorn för elevernas lärande (Fouganthine 2013:96; Tjernberg 

2013:24). Denna aspekt är grundläggande för elever med läs- och skrivsvårigheters självbild 

(Magnusson & Föhrer 2010:53 & 56). Eftersom det är viktigt att sätta in tidiga insatser 

(Myrberg 2003:53), är det lågstadiet som jag valt att studera. Föhrer och Magnusson menar att 

det är under den första skoltiden som elever med läs- och skrivsvårigheter oftast blir 

medvetna om sina svårigheter (2010:18f). Lågstadielärare är alltså av största betydelse för 

svagare elever och deras självbild. Jag har därför valt att intervjua ett urval verksamma 

lågstadielärare om hur medvetna de är om kopplingen mellan läs- och skrivsvårigheter och en 

negativ självbild, samt hur de anser sig motverka detta. Det blir i dessa aspekter även viktigt 

att undersöka hur lågstadielärarna upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom de 

annars inte kan motverka deras svårigheter och negativa självbilder.  

 

4.1 Urval 

På grund av begränsad tid, har ett subjektivt urval
6
 gjorts i undersökningen. Jag hade sedan 

tidigare fått tips om några lärare på en skola i Mellansverige som verkade arbeta fördelaktigt 

med elevers läs- och skrivsvårigheter, och valde därför att rikta mitt fokus på denna skola. 

Detta kändes mest effektivt med tanke på tidsbristen, eftersom utrymme inte fanns för att 

välja en skola som kanske inte skulle ge någon värdefull information alls.  

Kontakt togs därför med rektorn där en förfrågan om att få möjlighet att intervjua några 

verksamma lågstadielärarna ställdes via mail. Efter en inledande fas valdes tre informanter ut. 

Dessa har getts de fiktiva namnen Lisa, Kajsa och Ann. De arbetar förvisso på samma skola 

men har olika lång arbetserfarenhet och ålder. Lisa är 44 år gammal och har arbetat på skolan 

i ca. tjugo år. Hon har även en Montessoriutbildning men arbetar sedan några år tillbaka i en 

vanlig klass. Lisa arbetar också med verksamhetsutveckling på skolan. Kajsa är 38 år gammal 

                                                 
6  Vid subjektiva urval väljs urvalet ut genom att forskaren ”handplockar” de personer som hen anser kommer ge 

mest värdefull data (Denscombe 2009:37). 
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och har varit lärare i ca. 15 år. Hon har tidigare arbetat på mellanstadiet och har sedan tre år 

tillbaka bytt till lågstadiet. Sin tid i klassen delar hon med en annan lärare. Ann är 56 år 

gammal och har arbetat i skolans värld i ca. 30 år. Numera arbetar hon i förskoleklass men har 

tidigare även arbetat i åldersblandade klasser.  

Valet av just tre informanter beror på att jag ville få en så stor bredd som möjligt under den 

begränsade tid som undersökningen genomfördes. Yin anser att man måste begränsa 

omfattning och datainsamling av en undersökning så att den går att genomföra under 

tidsbegränsning (2013:64). Det hade gått att intervjua enbart en informant, men istället valde 

jag att kunna jämföra samt höja validiteten genom informationstriangulering
7
 (Bryman 

2002:260; Denscombe 2009:184ff). Det hade även fungerat att välja lärare från olika skolor, 

men eftersom jag hade begränsad tid och anade att lärarna från den valda skolan skulle bidra 

med ett fullgott underlag, anser jag att det subjektiva urvalet gjorts för undersökningens bästa 

(Bryman 2002:291; Denscombe 2009:37).  

 

4.2 Genomförande  

Empirin i undersökningen utgörs av tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Denscombe 

2009:234) med tre verksamma lågstadielärare. Valet av datainsamlingsmetod grundar sig i att 

dessa intervjuer ger möjlighet för komplexa svar som kan leda till intressanta åsikter och 

mönster (Trost 2005:7). 

Jag har under intervjuerna använt mig av två intervjuguider (som finns bifogade) i enlighet 

med Kvale och Brinkmann (2014:174). Skolans rektor gav mig sex namn och efter att jag fått 

kontakt med fem av dessa, valde jag ut tre med olika lång erfarenhet och utbildning samt 

andra livssituationer än mig, eftersom det förhoppningsvis skulle ge en större bredd och andra 

åsikter än mina egna (Yin 2013:93). Dessa tre var även de som visade mest entusiasm och var 

mest tillmötesgående vilket jag ansåg gynnade den redan nämnda tidsbegränsningen. Efter att 

ha bestämt tid för intervju med samtliga informanter, kom jag till skolan på skilda tillfällen 

och genomförde intervjuerna i klassrummens tillhörande grupprum. Intervjutiderna varierade 

från 45 minuter till 55 minuter. Jag valde att både anteckna, samt spela in intervjuerna. I 

                                                 
7  Informationstriangulering innebär att empirins validitet kontrolleras genom att man jämför data genom att 

använda olika informanter (Denscombe 2009:186). 
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efterhand har intervjuerna transkriberats, men detta har inte bifogats på grund av 

konfidentialitetskravet
8
. Intervjuerna flöt på bra, men då och då blev de avbrutna av bland 

annat vårdnadshavare, arbetskollegor och elever. Jag anser dock att detta inte påverkade 

intervjuerna nämnvärt. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I denna undersökning har jag främst tagit hänsyn till individskyddskravet samt 

forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Eftersom min undersökningsmetod innefattar ett 

aktivt deltagande av informanterna skulle förhandsinformation ges (Vetenskapsrådet 2002:7f). 

Jag gav dock ingen information om undersökningens syfte eftersom allt för mycket 

information kan styra deltagarnas svar (Kvale & Brinkmann 2009:88). Jag gav därför enbart 

information om området inom vilket jag skulle röra mig i. Informanterna upplystes även om 

sin uppgift, villkor för deras medverkan, mitt namn och kontaktuppgifter, eventuella vinster 

med undersökningen och möjliga risker med undersökningen, samt att insamlade uppgifter 

enbart är till för forskning och inte kommer spridas (Vetenskapsrådet 2002:7f). Eftersom det 

är viktigt att ta med tillräckligt med information för att kunna undvika möjliga risker (som i 

min studie skulle kunna vara obehag över att jag till viss del kan diskutera nackdelar med den 

deltagandes lärarutövning) valde jag att informera de deltagande om att jag ville undersöka 

olika aspekter av svenskundervisningen i lågstadiet. Jag anser att detta är etiskt viktigt 

eftersom de deltagandes känslor är av större betydelse än undersökningens resultat. 

Individskyddskravet går alltså före forskningskravet i min forskning (Vetenskapsrådet 

2002:5). Jag anser dock att den förhandsinformationen som gavs inte borde påverka 

forskningsresultatet. Informationen gav även de deltagande chans att tacka nej om de 

upplevde att det inte var värt att genomföra intervjun (Vetenskapsrådet 2002:7f).  

Konfidentialitetskravet är viktigt i min undersökning eftersom den genomförs på en skola och 

innefattar lärare som berättar om integritetsfrågor (Vetenskapsrådet 2002:12). Empirin från 

intervjun kan lätt spridas, därför har alla uppgifter lagrats på ett sådant sätt att utomstående 

inte kan komma åt dem. Jag har även dolt information kring de deltagande i den publicerade 

texten och muntliga redovisningen såsom att exempelvis inte bifoga transkriberingen av 

                                                 
8  För mer information se 4.3. 
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intervjuerna. Eftersom forskningen omfattar etiskt känsliga uppgifter, försäkrade jag lärarna 

om min tystnadsplikt under intervjuerna. Dessa åtgärder är etiskt viktiga eftersom de 

deltagandes känslor är viktigare än forskningsresultatet. Min förhoppning är att studien skall 

ge lärare redskap att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter som har en negativ självbild. 

Om min forskning röjer dessa elever riskerar jag att påverka deras självbild mer negativt och 

motverkar därmed undersökningens syfte. Även här väger alltså individskyddskravet tyngre 

än forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002:5).  

Samtyckeskravet innebär att jag behövde informanternas godkännande vid intervjuerna. Detta 

är självklart i denna undersökning och är därför inte nödvändigt att övervägas i en större 

utsträckning. Eftersom jag inte heller kommer att låta andra forskare ta del av uppgifter eller 

låna ut uppgifter till icke-vetenskapliga syften är övervägandet av nyttjandekravet inte heller 

nödvändigt (Vetenskapsrådet 2002:9 & 14).  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Då kvalitativ forskning bygger på beskrivning och tolkning av informanternas berättelser är 

det svårt att diskutera denna undersöknings validitet och reliabilitet (Denscombe 2009:121). 

Inom kvalitativ forskning motsätter sig även många forskare dessa begrepps relevans och till 

följd av detta har många nya begrepp och tolkningar uppkommit (Bryman 2002:257; Kvale & 

Brinkmann 2009:262f). Jag utgår här från Trosts (2005) uppfattning av de traditionella 

beskrivningarna av begreppen som även Denscombe (2009) stöjder. Reliabilitet i den 

meningen att om samma undersökning görs igen, skall resultatet bli densamma, är låg i denna 

undersökning eftersom undersökningen inte är statisk (Denscombe 2009:424f; Trost 

2005:111). Trost menar att man istället kan förvänta sig skilda resultat vid olika tidpunkter om 

man utgår från ett symboliskt interaktionistiskt synsätt
9
 (2005:111f). Bryman antyder också 

att reliabiliteten är svagare i kvalitativ forskning eftersom sociala miljöer inte går att pausa 

(Bryman 2002:257).  

                                                 
9 Ett symboliskt interaktionistiskt synsätt innebär att man ser världen som föränderlig. Man förutsätter att man 

inte har egenskaper utan att det handlar om processer och förändringar. De saker som känns statiska eller stabila 

är enbart förändringar som sker långsamt. Människor är aktiva, handlar och skapar nya erfarenheter varje dag 

vilket innebär förändringar (Trost 2005:111f). 
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Validiteten i den mening att man mäter det man skall mäta är också ett svårt begrepp inom 

kvalitativ forskning eftersom det är informantens uppfattning om det som skall undersökas 

som är relevant (Trost 2005:113). Man vill alltså komma åt informanternas tolkning av olika 

saker vilket inte alltid är lätt att skildra, och som kan skilja sig från forskarens tolkning. Att 

man mäter det man tänkt mäta blir då inte lätt om begrepp skiljer sig från ens egen 

uppfattning och tar en annan väg en den man tänkt sig. Kvale och Brinkmann framhåller att 

en hög validitet är beroende av att man ifrågasätter, teoretiskt tolkar och kontrollerar sina 

resultat (2009:266).  

Det är alltså i en bredare mening problematiskt att tillämpa de två begreppen på kvalitativa 

undersökningar och det har betydelse för den låga reliabilitet och validitet som återfinns i 

denna undersökning. Begreppen används främst inom kvantitativ forskning och Trost menar 

att det är problematiskt att använda dem inom kvalitativ forskning (2005:111ff). Jag har dock 

valt att argumentera för i vilken mån mina resultat kan anses vara valida eftersom jag gjort 

anpassningar för att kunna höja denna aspekt. Eftersom reliabiliteten är bland det största 

problemet inom kvalitativ forskning (Trost 2005:113) har denna aspekt dock inte kunnat höjas 

avsevärt. Jag har däremot tänkt på att skriva ut forskningsprocessen noggrant för att andra 

skall kunna bedöma dess reliabilitet (Bryman 2002:260: Denscombe 2009:381; Yin 2013:31). 

Andra sätt som övervägts för att höja reliabiliteten är att låta någon utomstående transkribera 

mina intervjuer och jämföra resultatet (Kvale & Brinkmann 2014:225). Jag valde dock att 

utesluta denna metod med konfidentialitetskravet som grund. Kvale och Brinkmann anför 

dock att om man fokuserar för mycket på att höja reliabiliteten, kan det hämma resultatet 

(2009:264).  

Validiteten har jag bland annat höjt genom informationstriangulering. Detta höjer validiteten 

eftersom fler synvinklar ger en bredare information (Bryman 2002:260; Denscombe 

2009:184ff). Jag har också utgått från Kvale och Brinkmanns valideringsfrågor
10

 (2009:267). 

Relevanta följdfrågor är också viktiga för att få en djupare förståelse över informanternas 

tolkningar för att kunna redovisa resultatet med egna ord (Trost 2005:114). Genom att ha 

                                                 
10

   
Att validera på sju stadier innebär att man validerar genom hela forskningsprocessen. Man utgår då från 

tematisering, alltså hur väl en undersökning kan underbyggas av teoretiska antaganden. Planering, om metoden 

passar till undersökningen och att den är etisk korrekt. Intervju, att man ifrågasätter uttalanden och begrepp från 

informanterna. Utskrift, alltså att man väljer rätt språklig stil vid utskrift. Analys, om frågorna och tolkningarna 

är hållbara. Validering, att man väljer rätt valideringsform för undersökningen. Och slutligen rapportering som 

innebär att undersökningens redogörelse är valid (Kvale & Brinkmann 2009:267). 
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återvänt till informanterna och ifrågasatt och kontrollerat olika meningar har jag också höjt 

validiteten, detta kallas respondentvalidering (Bryman 2002:258; Denscombe 2009:380). Jag 

har även reflekterat över och diskuterat min datainsamlingsmetod
11

 vilket styrker 

trovärdigheten enligt Trost (2005:114). Genom att ha genomfört en provintervju för att 

säkerhetsställa frågornas funktioner har också validiteten höjts (Bryman 2002:171).  

Eftersom detta är en mindre forskningsstudie, med ett litet antal informanter, är inte 

generalisering möjlig (Denscombe 2009:382). Studien öppnar istället upp för vidare 

forskning. 

 

4.5 Metodkritik 

På grund av forskarens betydelse i kvalitativa undersökningar, kan min brist på erfarenhet ha 

en inverkan på undersökningen (Kvale & Brinkman 2014:85). Jag har dock förberett mig 

inför intervjuerna och tänkt på varför, hur och vad jag intervjuar om i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014:180). Att enbart en undersökningsmetod använts kan också ha påverkat 

undersökningen. Eftersom man måste begränsa omfattningen och datainsamlingen så att det 

går att genomföra under den tidsbegränsning man har (Yin 2013:64), anser jag dock att 

undersökningen är så bra som den kan vara utefter den tidsbegränsning som fanns. Det låga 

urvalet kan ha betydelse för resultatet, men Trost poängterar att ”ett fåtal väl utförda intervjuer 

är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda” (Trost 2010:143f; Kvale och Brinkman 

2014:156f). Kvalitativa undersökningar innefattar oftast ca. 10 informanter men fler skulle 

vinna på att göra färre, mer uttänkta intervjuer. Man behöver enbart ”intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkman 2014:156). 

Trost anför att antal inte spelar roll i kvalitativ forskning, det viktigaste är att mönster hittas 

(2007:121). Att ett subjektivt urval har gjorts med hjälp av grindvakter kan också vara 

problematiskt (Trost 2010:119). Men på grund av den tidsbegränsning som fanns, anser jag 

ändå att det var för undersökningens bästa (Bryman 2002:291; Denscombe 2009:37).  

  

                                                 
11

 
 Se 4.5. 
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5. Resultat  

I följande stycke redovisas resultatet från intervjuerna utifrån varje informant, i underrubriker 

som sammanfattar intervjufrågorna. Resultatgenomgången behandlar därför hur man 

upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter, vilka konsekvenser läs- och skrivsvårigheter 

ger, hur man motverkar en negativ självbild hos elever med dessa svårigheter samt hur man 

motverkar en negativ självbild genom läs- och skrivundervisningen. Slutligen följer en kort 

sammanställning av resultatet.  

 

5.1 Resultatgenomgång 

5.1.1 Informant 1: Lisa  

Att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter 

Informanten Lisa framhåller betydelsen av att reda ut var varje elev befinner sig i sin 

utveckling tidigt i läs- och skrivprocessen. Detta gör hon genom att använda olika tester, som 

till exempel lässcheman
12

. Med hjälp av dessa kan hon upptäcka eventuella svårigheter genom 

att jämföra aktuell nivå med förväntad nivå. Hon anser dock att det till viss del kan handla om 

mognad. 

Hon har även andra metoder för att upptäcka svårigheter. Hon lyfter fram olika företeelser 

såsom att eleven inte hänger med i undervisningen. Hon utvecklar att: ”Man lär inte in, helt 

enkelt, utan man behöver extra tid, extra stöd. Mycket repetition. Ja. Och att man inte uppnår 

det man tycker att man ska ha gjort i ettan”. En annan företeelse är att eleven uppvisar en 

extrem skillnad på prestation vid olika tillfällen eller att eleven är frustrerad. En negativ 

självbild kan också vara ett tecken på läs- och skrivsvårigheter. Lisa förklarar att en negativ 

självbild ofta är en konsekvens av läs- och skrivsvårigheter. Det är därför något hon brukar 

observera. Hon framhåller att detta ofta beror på att eleverna jämför sig med varandra, och de 

svagare eleverna inser då att de inte kan lika mycket som sina klasskamrater. Detta leder till 

en känsla av mindervärdighet. 

 

                                                 
12  För mer info se http://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/matris/1579862603 

http://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/matris/1579862603
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Att motverka en negativ självbild hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

För att motverka den negativa självbilden arbetar Lisa mycket med att fokusera på framsteg 

och att uppmuntra. Detta gör hon bland annat genom kontinuerliga enskilda samtal där hon 

sätter sig ned med en elev som behöver extra stöd. Hon utför då en typ av formativ 

bedömning
13

 så att eleven tydligt ska se att hen faktiskt gjort framsteg. Hon anser att det är 

viktigt att veta att två elever som startar från olika utgångspunkter inte kan nå samma mål 

samtidigt. Den svaga eleven når alltså inte målet som den starka eleven gör men detta innebär 

inte att den svagare eleven över huvudtaget inte har gjort något framsteg. Hon framhåller dock 

att det finns tidsbegränsningar som gör att man inte kan föra samtal med alla elever som 

kanske behöver det. Då menar hon att man måste fokusera på de som är i störst behov av 

samtalen.  

Hon framhåller också i klassen att alla är olika, och anför att det gäller att skapa ett klimat där 

det är ”högt till tak”. Detta anser hon hjälper till att minska jämförelser eleverna emellan. Hon 

anför att eleverna behöver få höra att ”alla har olika styrkor och behöver träna på olika saker”. 

Däremot säger hon att det inte går att skydda eleverna från jämförelser helt och hållet. ”Det 

märker de” säger hon. Hon diskuterar även att man inte skall skydda eleverna mot allt. 

Ärlighet är en viktig faktor för att motverka en negativ självbild.  

 

Att motverka en negativ självbild genom undervisning 

I undervisningssammanhang framhåller Lisa hur viktig den fonologiska 

medvetenhetsträningen är för elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att eleverna 

helst ska ha med sig den fonologiska medvetenheten redan från förskoleklass. Om en elev 

uppvisar svårigheter inom detta måste man öva på det innan man går vidare. Fonologisk 

medvetenhet övar Lisa genom ett material som heter Bågen
14

. Förutom den fonologiska 

medvetenheten anser hon att det är viktigt att undervisa om bokstävernas ljud och form. Hon 

presenterar därför en bokstav varje vecka. Efterhand introducerar Lisa även ”ordbilder”
15

 

                                                 
13 Formativ bedömning är en process där man tar reda på vart man befinner sig, vart man är på väg och hur man 

ska nå dit (William 2013:61). 
14 För mer info se http://www.alfamax.se/bagen.php 

15  Ordbilder är ord som lärs in som en helhet (Stadler 1998:41f). 

http://www.alfamax.se/bagen.php
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såsom ’och’ för eleverna. Tanken är att eleverna får lära sig några ordbilder utantill varje 

vecka för att förbättra sitt läsflyt. En annan undervisningsform som hon använder är 

’tokmeningar’
16

 som man sedan kan analysera med eleverna.  

Lisa understryker även att man inte kan lära eleverna allt på en gång. Man måste lägga 

undervisningen på rätt nivå samtidigt som man inte kan stanna på samma nivå för länge. Hon 

menar att man måste fokusera på att bedöma en sak i taget, att man inte skall bry sig om hur 

bokstäverna formas när de exempelvis skriver berättelser. Detta anser hon även gäller i 

undervisningen, det vill säga att man fokuserar på en svårighet i taget. Ett sätt att göra detta är 

att intensivträna genom till exempel ett läsprojekt. Eleverna får då få möjlighet att läsa både 

hemma och i skolan en stund varje dag, samt arbeta med textuppbyggnad genom att till 

exempel klippa ut meningar, klippa isär dem samt ändra om dem. Lisa framhåller att det är 

viktigt att få ”laborera med språket”.  

 

5.1.2 Informant 2: Kajsa 

Att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter 

Kajsa anser att det är mycket viktigt att upptäcka de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Hon poängterar betydelsen av att ta reda på var varje elev befinner sig i sin utveckling i början 

av läsåret. Detta anser hon är avgörande för om eleverna skall få rätt stödinsatser. Hon 

utvecklar detta genom att förklara att det finns mellanstadieelever på skolan som har fått 

hjälpinsatser, vars läs- och skrivsvårigheter kvarstår. Hon argumenterar för att detta beror på 

att man antagligen satt in fel stödinsatser och tränat på fel detaljer. Vidare förklarar hon att 

lärare kanske inte har tillräckligt med kunskap för att kunna tillsätta rätt stöd. Hon poängterar 

att man ganska lätt upptäcker att elever har läs- och skrivsvårigheter, men inte vilken specifik 

svårighet de har. Det kan därför tränas rikligt men inte alltid på rätt problem. Hon uttrycker 

även en frustration över att det finns tester som lätt kan avgöra den specifika svårighet en elev 

                                                 
16  Lisa förklarar att hon kan skriva, till exempel, en mening fel på tavlan som hon sedan får reagera på genom 

att säga att ”det här ser inte rätt ut” om inte eleverna hinner före då såklart. 
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har, men som lärarna inte har tillgång till. För att upptäcka eventuella svårigheter hos elever 

använder de andra tester såsom lässcheman eller Lilla Duvan
17

. 

Precis som Lisa har även Kajsa andra möjligheter att upptäcka elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Hon upplever till exempel att dessa elever ofta har svårigheter med den 

ortografiska medvetenheten
18

. Hon har märkt att de behöver ljuda även ordbilder som 

egentligen är omöjliga att ljuda, och istället kräver helhetsinlärning (exempel på detta är 

’och’). Elever som ljudar dessa ord kan därför behöva uppmärksammas ytterligare. 

Hon anser också att man kan upptäcka dessa elever tack vare att de tar längre tid på sig än de 

andra i klassen, eller att de inte hänger med i undervisningen. Andra företeelser som avslöjar 

dessa elever är deras ovilja att arbeta samt att de saknar studiemotivation. Däremot uppvisar 

Kajsa en osäkerhet över vissa företeelser. Hon anser bland annat att det är problematiskt att 

avgöra om en elev har läs- och skrivsvårigheter när hen också har koncentrationssvårigheter. 

Har eleven svårt att koncentrera sig på grund av sina svårigheter, eller har hen enbart 

koncentrationssvårigheter? Hon framhäver också att vissa elever förbryllar, när de uppvisar 

extrema skillnader i resultat, och vid vissa tillfällen kan prestera men andra tillfällen inte alls.  

 

Att motverka en negativ självbild hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

Kajsa framhåller att läs- och skrivsvårigheter hos elever kan medföra en negativ självbild. 

Dessa elever tror inte på sig själva. Det kan bero på att de jämför sig med starkare elever och 

upplever sig som mindre värda än sina kamrater. Kajsa anser att detta måste motverkas genom 

diskussioner om att alla är olika och att alla behöver träna på olika färdigheter. Hon 

understryker att ”det måste man ju tuta i dem”. Däremot är det inte alltid möjligt att skydda 

eleverna från jämförelser eller få dem att inse att alla är olika. Hon förklarar att negativa 

jämförelser blir extra besvärliga när svaga elever får arbeta med speciallärare eller 

specialpedagoger genom en-till-en-undervisning. Detta kan vara extra jobbigt för vissa som 

upplever detta som en ytterligare bekräftelse på att de är sämre eftersom klasskamraterna inte 

är i behov av sådan undervisning. Hon lyfter fram ett tillfälle när en elev uppvisade en 

motvilja att arbeta exkluderande med specialläraren på skolan. Vid ett tillfälle under denna 

                                                 
17 För mer info se http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/Lilla-Duvan/  

18  Ortografisk medvetenhet innebär att avkodningen sker omedvetet och helt korrekt. Den medvetna läsaren 

kan även många ord utantill och lär sig dem som helheter eller ordbilder. Detta underlättar läsflytet (Stadler 

199841f). 

http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/Lilla-Duvan/
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period råkade eleven stöta på Kajsa när hon arbetade ensam med en annan elev från årskursen 

under. Detta gav Kajsa chansen att förklara att andra också behöver öva extra, och en chans 

för eleven att verkligen ta detta till sig.  

För att ytterligare motverka den negativa självbilden menar Kajsa att man måste ge 

uppmuntran ofta. Hon hävdar att det är bra för motivationen. Det ger eleven en känsla av att 

hen faktiskt presterar något. Ett annat fördelaktigt sätt att ge dem en sådan känsla är att lyfta 

elevernas utveckling. Detta gör hon till exempel genom att samtala med dem. Hon uttrycker 

att man kontinuerligt måste ”puffa, puffa, puffa!”. 

Ärlighet är även något som Kajsa anser är viktigt. Hon tar som exempel en elev som uppvisat 

stora svårigheter i svenska där hon försökt undvika att diskutera svårigheterna för mycket. 

Men eftersom detta inte verkade gynna eleven, valde hon istället att diskutera med eleven om 

dyslexi och hur hen kände inför det. Det visade sig att eleven kände en stor ångest över detta, 

vilket förmodligen resulterat i en hämmad läs- och skrivutveckling. När eleven fått förklarat 

för sig att det inte gör något att ha dyslexi, uppvisade hen en mer positiv inställning till 

skolarbetet. 

 

Att motverka en negativ självbild genom läs- och skrivundervisningen 

Vad beträffar läs- och skrivundervisningen anser Kajsa att den fonologiska 

medvetenhetsträningen skall ligga i fokus. Hon menar att eleverna behöver lära sig 

bokstävernas ljud och form samt att uppfatta ljud i ord. Kan man inte detta, måste man ”träna, 

träna, träna”. Även i Kajsas klass får eleverna öva den fonologiska medvetenheten främst i 

materialet Bågen. Vid bokstavsinlärningen presenterar Kajsa precis som Lisa en bokstav i 

veckan som de arbetar intensivt med. Hon presenterar också några ordbilder för att underlätta 

läsflytet. En annan aspekt som Kajsa anser gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter är 

lässtrategier. Detta arbetar hon mycket med i klassen. Hon utvecklar genom att förklara att de 

samtalar mycket om text, även om de använder läsfixarnas figurer
19

 eller inte. Hon anser 

också att en-till-en-undervisning kan gynna svaga elever. Hon berättar vidare att 

fritidspedagogerna på skolan ofta arbetar med svaga elever en och en. De har vad hon kallar 

                                                 
19 För mer info se http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/ 

http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/
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läsprojekt där specialläraren sätter ihop ett program, som sedan fritidspedagogerna utför. 

Detta ger svaga elever möjlighet att öva läsning intensivt.  

 

5.1.3 Informant 3: Ann 

Att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter 

Ann berättar att hon upptäcker att eleverna har läs- och skrivsvårigheter, när de till exempel 

saknar fonologisk medvetenhet. Detta märker hon bland annat på grund av att de inte kan 

rimma. Hon använder sig också av lässcheman för att se att eleverna ligger på förväntad nivå. 

Gör de inte detta innebär det oftast svårigheter. Elever som inte hänger med i undervisningen 

eller underpresterar har antagligen också läs- och skrivsvårigheter. Ann anser dock att det är 

problematiskt att avgöra om elever med koncentrationssvårigheter har läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Att motverka en negativ självbild hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

Ann framhåller precis som de andra två informanterna att elever med läs- och skrivsvårigheter 

riskerar att utveckla en negativ självbild. För att motverka detta, arbetar hon mycket med att 

uppmuntra och visa eleverna deras utveckling, eftersom de oftast inte tror på sig själva och sin 

förmåga. Hon förklarar att elever med läs- och skrivsvårigheter många gånger inte ens anser 

sig ha lärt sig att läsa och skriva själva, utan tror att det är läraren som lärt dem. Ann menar att 

det är viktigt att förklara att läraren endast har hjälpt och visat hur man gör, men att det är 

eleven själv som gjort allt arbete. Hon anser att detta problem enbart existerar hos elever med 

svårigheter. Starkare elever uttrycker inte alls samma osäkerhet. Därför framhåller hon att det 

är viktigt att ”vara med och uppmuntra och hitta vägar, så att man inte känner sig dålig och 

inte vågar”. Detta arbetar hon även med utanför klassrummet. Hon anser att man måste vara 

lyhörd och vara med och uppmuntra så fort någon säger något i stil med: ”Jag kan inte”, eller: 

”Jag är så dålig”. Det är viktigt att eleverna inte heller upplever att läraren tycker de vara 

mindre begåvade. Ann utvecklar detta genom att förklara att begränsningar och rättningar 

ibland kan upplevas som en bekräftelse på att de är mindervärdiga. Hon beskriver hur en 

flicka i hennes klass inte fick börja arbeta med ett svårare material som hennes klasskamrater 
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börjat med, och uttryckte då: ”Ann tycker jag är så dålig”. Sådant anser Ann är viktigt att få 

bort direkt och menar att man måste förklara för eleverna att man är bra på olika saker och 

behöver träna på olika saker olika mycket. Hon yttrar dock att det inte går att skydda eleverna 

från all jämförelse. Men ett fördelaktigt sätt att undvika det är att dela upp klassen i små, 

nivåanpassade grupper. Detta ger möjlighet för varje grupp att arbeta i sin egen takt. Ann har 

testat detta i sin egen klass och den grupp som innehåller elever med läs- och skrivsvårigheter 

arbetar hon mycket med att repetera moment och därmed låta dem få en chans att uppleva 

framgångar. Efter att ha arbetat på detta sätt enbart under en kort tid, har Ann märkt en 

markant förbättring på vad den svaga gruppen vågar. Hon anser även att det är ett fördelaktigt 

sätt för att hinna med de svagare eleverna i en klass med elever på flera olika nivåer. Hon 

hävdar att man får utnyttja de tillfällen när man är fler pedagoger i klassen för att exempelvis 

kunna dela upp den i nivåanpassade grupper eller arbeta med en-till-en-undervisning.  

 

Att motverka en negativ självbild genom läs- och skrivundervisningen 

Ann arbetar mycket med den fonologiska medvetenhetsträningen i förskoleklassen. Detta gör 

hon genom materialet Bornholmslek med vilket de övar mycket rim och ramsor. Hon arbetar 

också med att presentera alla bokstäver. Något annat hon betonar är läslusten samt att få 

eleverna att se nyttan av att läsa och skriva. Detta arbetar hon med genom att låta eleverna 

författa egna sagor och arbeta med lässtrategier. Lässtrategier anser hon är av stor nytta för 

eleverna under deras vidare läs- och skrivutveckling. Hon benämner dock inte strategierna vid 

namn utan samtalar mer om boken på olika sätt. Hon upplever att lässtrategierna har blivit 

mer och mer vanliga och berättar att de även arbetar med dem på förskolan. Detta har hon 

märkt eftersom eleverna har förväntningar på läsandet när de kommer till förskoleklass. Hon 

berättar att en elev avbrutit henne, då hon började läsa ett kapitel i en bok, eftersom hon 

hoppat över att läsa baksidan av boken och inte diskuterat vad eleverna trodde att boken 

skulle handla om. Detta var ett tydligt belägg på att lässtrategierna skapar en nyfikenhet och 

lust att lära. 

Hon menar också att det är viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå men framhåller även 

att man måste våga ”kittla på det som är lite för svårt”. För att utvecklas är det viktigt att ge 

eleverna en något svårare uppgift. Detta ger dem oftast glädje och lust att lära eftersom de 
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själva märker att de lär sig något nytt. Hon påpekar att man oftast underskattar dem. De kan 

mer än man tror.  

 

5.2 Sammanfattning 

De huvudsakliga mönster som framkommer i resultatet är bland annat att informanterna 

upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter genom olika tester. De framhåller ett test, 

nämligen lässcheman. De letar även efter olika företeelser för att upptäcka elevernas 

svårigheter. Här varierar deras erfarenheter något, men ett gemensamt tecken på läs- och 

skrivsvårigheter är att eleven inte hänger med i undervisningen. En av informanterna framför 

dock betydelsen av att upptäcka vilken specifik svårighet eleven har. Denna informant menar 

att detta är avgörande för att överkomma svårigheterna.  

Samtliga informanter förknippar läs- och skrivsvårigheter med en negativ självbild. Den är 

även en företeelse som de letar efter för att upptäcka de andra svårigheterna. De är även 

överens om att en negativ självbild främst uppkommer då eleven jämför sig med andra elever.  

För att motverka elever med läs- och skrivsvårigheters negativa självbild arbetar samtliga 

informanter med att uppmuntra, betona framsteg, vara ärliga samt påpeka för eleverna att alla 

människor är olika. Detta verkar de främst göra genom att samtala med eleverna, både i grupp 

och enskilt. 

Samtliga informanter understryker att fonologisk medvenhetsträning och bokstavsträning är 

de viktigaste momenten i undervisningssammanhang. Två av tre informanter anser även att 

ordbilder, skrivövningar, intensivträning, upprepad läsning, en-till-en-undervisning samt läs-

strategier är viktiga aspekter i undervisningen. Att nivåanpassa undervisningen är även något 

som alla tre informanter nämner. En av dem anser dock att det är betydelsefullt att lägga nivån 

något högre än förväntat.    
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6. Diskussion 

I följande stycke diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning inom området. Efter följer 

även en sammanställning av vidare forskning samt en slutsats där frågeställningarna besvaras.  

6.1 Diskussion 

Denna studie har utgått från ett lärarperspektiv. Anledningen till detta var främst för att 

forskare framhåller lärare som den mest betydelsefulla faktorn för elevers utveckling 

(Fouganthine 2013:96; Tjernberg 2013:24). En annan anledning var för att deras erfarenheter 

och åsikter ansågs saknas i tidigare forskning (Tjernberg 2013:245). Jag gick därför in med 

föreställningen om att nya strategier skulle upptäckas. Så var däremot inte fallet. I princip allt 

som informanterna framhåller i resultatet överensstämmer med vad forskare fastställt sedan 

tidigare. Att lärares erfarenhet saknas i forskning kan därför diskuteras. Den intressanta frågan 

blir om forskare och lärare har exakt samma åsikter eller om någons åsikter har formats 

utifrån den andres. Förmodligen kan nog denna fråga besvaras genom 1 kap § 5 i skollagen 

som säger att ”utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800). Däremot är det inte säkert att alla lärare saknar egenformade strategier som inte 

forskare undersökt eftersom denna studie inte kan generaliseras.  

Eftersom det mesta som framförts i resultatet överensstämmer med tidigare forskning finns 

inte mycket att diskutera. Däremot kan vissa aspekter konstateras. Fastställandena måste dock 

tas under övervägande eftersom studien inte kan generaliseras. 

Något man skulle kunna fastställa utifrån resultatet i studien är att lågstadielärare är medvetna 

om sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och en negativ självbild. Detta görs klart när 

samtliga av informanterna framhåller en negativ självbild som en konsekvens av 

svårigheterna. De verkar också överens om att detta beror på de jämförelser som sker eleverna 

emellan. Detta är även något som Jacobson (2006) anför. Forskningsöversikten framför dock 

fler orsaker till varför en negativ självbild kan skapas, såsom fel bemötande eller att eleverna 

möter för många motgångar (Fouganthine 2012:96; Taube et al. 1984:1 & 7). Detta 

framkommer inte från informanterna vilket skulle kunna öppna för en diskussion om hur 

medvetna lågstadielärare är om sambandet. Att detta är av betydelse framgår dock inte av 

tidigare forskning inom ämnet vilket kan göra diskussionen överflödig. Det viktigaste är att 
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lärare betraktar elevernas sårbarhet (Fouganthine 2012:98) vilket informanterna i studien 

tydligt gjort.  

Något annat man skulle kunna fastställa utifrån studien, är några strategier som är effektiva 

för att motverka en negativ självbild hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar 

att informanterna framhåller uppmuntran, ärlighet, att fokusera på framgångar samt att 

samtala om att alla är olika som de främsta faktorerna för att motverka en negativ självbild i 

och utanför klassrummet. Dessa fyra strategier framhålls också av forskare (Blomqvist & 

Wood 2006:21 & 28; Föhrer & Magnusson 2010:60; Rygvold 2001:63; Taube et al. 1984:13 

& 23). Däremot framhåller forskarna en annan strategi, att skydda eleverna från 

misslyckanden (Taube et al. 1984:14f), som inte framkommer från informanterna. Om detta 

beror på att informanterna inte är medvetna om strategin eller inte anser den som viktig är 

svårt att avgöra. De framhåller dock liknande strategier som förespråkas för att minimera 

risken för misslyckanden. Exempel på detta är att de försöker motverka de jämförelser som 

sker eleverna emellan, eller att de rättar en detalj i taget. Dessa strategier framhåller som sagt 

även forskare (Rygvold 2001:63; Taube et al. 1984:14–21) som viktiga för att minimera 

risken för misslyckande. Resultatet visar även att informanterna varierar sin undervisning, och 

undervisar i lässtrategier vilket forskare (Eriksson Gustavsson 2007:211–224; Taube 

2007:130) anför är av betydelse för denna motverkning. På grund av dessa överensstämmelser 

kan informanterna implicit anse att det är viktigt att skydda elever med läs- och 

skrivsvårigheter mot misslyckande. Detta går däremot inte att fastställa. 

I undervisningssammanhang visar resultatet att informanterna framhåller den fonologiska 

medvetenhetsträningen som den främsta faktorn för att utveckla elever med svårigheters läs- 

och skrivkunskaper. Detta överensstämmer med vad andra forskare (Myrberg 2003:39; Snow 

& Juel 2007:512; Tjernberg 2013:34) anför. Forskare anser dock att denna träning behöver 

kombineras med andra övningar, såsom ordförrådsträning, lässtrategier, skrivövningar och 

alfabetiska övningar (Eriksson Gustavsson 2007:211–224; Rydvold 2001:65; Snow & Juel 

2007:512; Tjernberg 2013:34). Detta framgår inte explicit av informanterna. Däremot nämner 

de samtliga kombinerade övningar som en del av sin undervisning. På grund av detta skulle 

samtliga av dessa strategier kunna fastställas som effektiva för att utveckla elever med 

svårigheters läs- och skrivkunskaper, och på så sätt även motverka deras negativa självbild.  
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Andra effektiva strategier i undervisningen, som samstämmer mellan resultatet och tidigare 

forskning inom området, är en-till-en-undervisning, upprepad läsning samt intensivträning. 

Informanternas redogörelser visar att två av dem förespråkar så kallade ’läsprojekt’ där elever 

får träna upprepad läsning ensamma med en pedagog under några veckor. Detta kan liknas 

med det projekt som Wilfong (2008) genomfört där resultatet visar på en markant förbättring 

av elevernas läskunskaper. Hon anför också att intensiv träning, upprepad läsning och en-till-

en-undervisning förbättrar elevernas självbild. Detta stödjer Taube et al. genom att förklara att 

eleven då tydligt ser sina framsteg (1984:17f). En informant förespråkar också en-till-en-

undervisning och nivåanpassade grupper, eftersom detta har varit framgångsrikt för elevernas 

självbild i hennes klass. Andra forskare anser även att en-till-en-undervisning och 

intensivträning är effektivt för att utveckla svaga elevers läs- och skrivförmåga (Druid 

Glentow 2006:170; Jung et al. 2011:281; Snow et al. 1998:254). På så vis skulle även dessa 

undervisningsmetoder kunna fastställas som effektiva för att utveckla elever med svårigheters 

läs- och skrivkunskaper.  

Resultatet visar även att informanterna anser det viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå. 

En av dem anför även att man inte ska underskatta eleverna och helst lägga nivån lite för högt. 

Denna åsikt stämmer väl överens med Vygotskijs proximala utvecklingszon (Säljö 2014:304f) 

vilket är något som framhålls för elever med svårigheter (Tjernberg 2013:50). En informant 

hävdar dock att elevernas svårigheter också kan bero på mognad vilket istället liknar Piagets 

kognitivistiska perspektiv om att eleverna genomgår olika utvecklingsstadier (Smidt 

2010:89). Detta återfinns också hos Jacobson (2006) och Stadler (1998:92) som förklarar att 

en orsak till läs- och skrivsvårigheter kan vara att undervisningen inte anpassas efter elevens 

mognadsnivå och görs för svår. Ett sådant förhållningssätt motsätter sig andra forskare. 

Myrberg skriver att man absolut inte skall inta en avvaktande attityd eftersom det kan hämma 

elevernas utveckling (2003:53). Tidiga insatser är viktigt eftersom en inväntan på mognad kan 

innebära att eleverna möter mer motgångar, något som är negativt för självbilden (Dahlin 

refererad i Blomqvist & Wood 2006:20).   

Resultatet genomlyses förövrigt av det sociokulturella perspektivet, vilket kanske inte är 

oväntat eftersom skolan idag präglas starkt av detta perspektiv (Säljö 2014:306). Detta syns 

speciellt när informanterna bland annat diskuterar en accepterande miljö. Informanterna 

framför i resultatet att det är viktigt att samtala om att alla är olika och skapa ett 



 

31 

 

klassrumsklimat där det är ”högt till tak”. Detta är speciellt viktigt i det sociokulturella 

perspektivet eftersom människan lär sig att agera på det sätt som omgivningen uppmuntrar 

(Säljö 2014:66). Om omgivningen då bemöter en elev med svårigheter felaktigt (att skratta 

vid felsägning till exempel), ger det en indikation på att eleven är mindervärdig. Detta leder i 

sin tur alltså till att eleven känner sig precis så, vilket även Taube et al. anfört (1984:1 & 7).  

Något annat som överensstämmer mellan resultatet och tidigare forskning inom området är att 

informanterna upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter, både genom tester och genom 

att leta efter vissa företeelser. Den enda gemensamma företeelsen som informanterna framför, 

att eleven inte hänger med i undervisningen, nämns inte explicit av forskare. Däremot kan 

man urskilja denna i bland annat Stadlers exempel på företeelser där elever med dåliga 

studieresultat eller elever som behöver hjälp kan ha läs- och skrivsvårigheter (1998:90f). 

Detta kan liknas med det som informant ett säger: ”Man lär inte in, helt enkelt, utan man 

behöver extra tid, extra stöd. Mycket repetition. Ja. Och att man inte uppnår det man tycker att 

man ska ha gjort i ettan”. 

De andra företeelserna som informanterna nämner, till exempel avsaknad av fonologisk 

medvetenhet eller en ovilja att arbeta, har däremot nämnts tidigare av forskare inom området 

(Druid Glentow 2006:12ff; Jacobson 2006; Stadler 1998:91). Forskarna framhåller dock fler 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter än informanterna vilket kan tyda på den problematik som 

Tjernberg framhäver, att lärare har problem med att identifiera svårigheter (2013:40 & 47). 

Informanternas förvirring över vissa företeelser, såsom koncentrationssvårigheter, kan ge 

ytterligare belägg för denna formulering eftersom Jacobson (2006) anför att 

koncentrationsproblem är en orsak till läs- och skrivsvårigheter. 

Ingen av informanterna nämner heller explicit de undvikande strategier som diskuteras 

mycket av forskare (Eriksson Gustavsson 2007:211–224; Fouganthine 2012; Perry & 

Vandekamp 2000; Taube 1988). Det är dock svårt att avgöra om en av informanterna är 

medveten om dessa strategier eftersom hon framför en utan att benämna den som just en 

sådan strategi (oviljan att arbeta). Om informanterna inte är medvetna om dessa strategier, 

tyder detta också på att lärare kan ha vissa problem med att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter (Tjerberg 2013:40 & 47).  
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Resultatet ger även tecken på att lärare har svårigheter med att utreda vilken specifik svårighet 

en elev har. En informant framför att elever på mellanstadiets svårigheter kvarstår trots tidiga 

stödinsatser, vilket förmodligen beror på att fel insatser satts in. Hon anför att lärare oftast är 

bra på att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter, men däremot inte särskilt bra på att 

avgöra vilken specifik svårighet eleven har.  

Något annat som resultatet visar är att det finns tester som kan ge en specifik diagnos av 

elevers svårigheter som inte skolan har tillgång till. Detta anser jag är ohållbart när både lärare 

och forskare framhåller hur viktigt det är att utreda vilka specifika svårigheter elever har, 

samtidigt som skolor inte har tillgång till tester som kan underlätta detta arbete (Rygvold 

2001:50; Tjernberg 2013:40 & 47). Speciellt när lärare även uppvisar svårigheter i att utreda 

detta på egen hand. Visst visar även resultatet att den specifika skola som undersökts har 

andra tester för att underlätta arbetet, såsom lässcheman och Lilla Duvan. Men eftersom det 

finns mellanstadieelever på skolan vars svårigheter kvarstår trots dessa tester, kanske de inte 

kan beskrivas som fullgoda.  

 

6.2 Vidare forskning 

Eftersom denna studie inte kan generaliseras kan ytterligare forskning kring ämnet behövas 

för att fastställa vissa konstateranden, såsom att lärare har svårt att upptäcka elever med läs- 

och skrivsvårigheter, eller att lärare är medvetna om sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter och en negativ självbild.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns lärare som har andra erfarenheter 

kring läs- och skrivsvårigheter och negativa självbilder. Saknas lärares kunskaper inom ämnet 

som Tjernberg säger? Finns det andra och kanske till och med bättre strategier för att 

motverka en negativ självbild? Detta skulle en större studie kunna ge svar på. 

 

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka i vilken mån verksamma lågstadielärare var medvetna 

om kopplingen mellan läs- och skrivsvårigheter och en negativ självbild, samt hur de förhåller 

sig till denna problematik. Att lågstadielärarna i denna undersökning har visats vara medvetna 
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om sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och en negativ självbild är klart. Eftersom 

studien inte kan generaliseras kan dock vidare forskning behövas för att fastställa 

lågstadielärares medvetenhet om sambandet. För att besvara hur de förhåller sig till 

sambandet kommer jag nu att utgå från uppsatsens två frågeställningar. 

 

Hur upptäcker informanterna läs- och skrivsvårigheter hos elever?  

Studien har visat att lågstadielärare kan ha flera sätt att upptäcka elever med läs- och 

skrivsvårigheter. De kan bland annat använda sig av olika tester, såsom läscheman, som finns 

tillgängliga på skolan. Dessa ger en indikation på vilka elever som behöver uppmärksammas 

om de inte uppnår en förväntad nivå. Lärare kan även leta efter vissa företeelser som är 

utmärkande för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på detta är elever som inte 

hänger med i undervisningen.  

Studien har dock gett utslag på att lågstadielärare kan ha svårt att upptäcka elevers läs- och 

skrivsvårigheter, samt utreda vilken specifik svårighet elever har. Detta har visats vara viktigt 

för elevernas utveckling och självbild och kan därför behöva undersökas vidare.  

 

Har informanterna fungerade strategier för att bearbeta negativa självbilder?  

Studien har visat att lågstadielärarna arbetar aktivt med att motverka elever med läs- och 

skrivsvårigheters negativa självbild. De främsta sätten de motverkar detta är genom: 

- Uppmuntran 

- Ärlighet 

- Fokusering på framsteg 

- Att diskutera att alla är olika  

- Fonologisk medvetenhetsträning 

- Lässtrategier 

- Skrivövningar 

- Ordförrådsträning  

- Bokstavsträning 

- Intensivträning 
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- En-till-en-undervisning 

- Upprepad läsning 

I stora drag överensstämmer resultatet och tidigare forskning inom detta område i de flesta 

aspekter. Några nya strategier för att motverka elever med läs- och skrivsvårigheters negativa 

självbild har därför inte framkommit. Däremot har redan existerande strategiers relevans 

stärkts.  
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Bilagor 
  

 Intervjufrågor  

 

1. Kan du berätta för mig hur du arbetar för att lära elever att läsa och skriva?  

       

2. Hur går man till i början av processen?  

 

3. Hur går man tillväga med elever som är svagare?   

       

4. Hur vet man om en elev är svagare i läs- och skrivinlärningen? 

 

5. Vad anser du är utmärkande för elever som har problem med att lära sig läsa och skriva?   

 

7. När eleverna har svårigheter med läs- och skrivinlärningen upplever du då att de får 

problem i andra avseenden? 

 

8. På vilka sätt yttrar sig dessa problem? 

 

9. Hur går du tillväga i din undervisning och andra skolsammanhang för att motverka 

eventuella negativa effekter av läs- och skrivsvårigheterna? 

 

10. Hur arbetar man med deras självförtroende och självkänsla? 

 

11. Har du hört om andra sätt att motverka sådana effekter? Och i så fall vilka uppfattningar 

har du om dem? 

 

 

 


