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Abstract 
 

To be able to read is fundamental in our society to cope with both everyday life and educa-

tion. Simultaneously, it is many times our ability to perform that determines our value. 

(Taube, 1998, pp. 80-81) How do difficulties in a child’s early education of learning how to 

read and write, affect their self-image? 

 

The aim of this study is to investigate how teachers and special educators perceive reading 

and writing difficulties and self-esteem as phenomena and how they affect each other. Ques-

tions answered are 

What do teachers perceive as reading and writing difficulties? 

What thoughts do teachers have about the relationship between self-esteem and reading and 

writing difficulties? 

How do teachers believe a student’s self-esteem can be built up when the student is experienc-

ing reading and writing difficulties? 

 

This is a qualitative study based on five semi-structured interviews with teachers and special 

education teachers in different elementary schools. Through the phenomenological approach, 

to describe how people perceive the chosen phenomena, and the socio-cultural perspective, 

where learning is seen as a social phenomenon, the interviews were analysed on the basis of 

three trials, reading and writing difficulties, self-esteem and self-image, as well as the role of 

the teachers and their support. 

 

The study concludes that individual based education, a good classroom climate and 

encouragement are perceived as important aspects for students with reading and writing 

difficulties and / or low self-esteem. 
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Sammanfattning 
 
Att kunna läsa är grundläggande i vårt samhälle för att klara av både vardag och studier. 

Samtidigt är det många gånger vår förmåga att prestera som avgör vårt värde. (Taube, 1998, 

s.80-81) Vad händer då med elevens självbild när läs- och skrivinlärningen kantas av 

misslyckanden?  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och specialpedagoger uppfattar läs- och 

skrivsvårigheter och självförtroende som fenomen och hur dem inverkar på varandra. Frågor 

som besvaras är  

Vad uppfattar lärare som läs- och skrivsvårigheter? 

Vilka tankar har lärare kring relationen mellan självförtroende och läs- och skrivsvårigheter? 

Hur anser lärare att elevens självförtroende kan stärkas när eleven stöter på läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

Detta är en kvalitativ studie baserad på fem semistrukturerade intervjuer med lärare och 

specialpedagoger i grundskolans lägre stadium. Genom den fenomenografiska ansatsen, för 

att beskriva hur människor uppfattar valda fenomen, och det sociokulturella perspektivet, där 

lärande ses som en social företeelse, analyserades intervjuerna utifrån tre treman, läs- och 

skrivsvårigheter, självförtroende och självbild samt lärarrollen och stöttning.  

 

Studien pekar på att individanpassad undervisning, ett gott klassrumsklimat och uppmuntran 

uppfattas som viktiga aspekter för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller lågt 

självförtroende. 

 

Nyckelord 
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Innehållsförteckning 
 
1	Bakgrund	.........................................................................................................................	1	

1.1	Syfte	och	Frågeställningar	.....................................................................................................	1	

2	Bakgrund	.........................................................................................................................	2	

2.1	Teoretiska	utgångspunkter	....................................................................................................	2	

2.2	Sociokulturellt	perspektiv	.....................................................................................................	2	

2.3	Tidigare	forskning	.........................................................................................................	4	

2.3.1	Läsprocessen	......................................................................................................................	4	

2.3.2	Läs	och	skrivsvårigheter	.....................................................................................................	5	
2.3.3	Bakgrundsfaktorer	................................................................................................................................	6	

Språklig	medvetenhet	...............................................................................................................................	6	
Sociala	faktorer	.........................................................................................................................................	7	
”Matteuseffekten”	....................................................................................................................................	7	

2.3.4	Självförtroende	och	självbild	..............................................................................................	8	

2.3.5	Lärarrollen	och	stöttning	..................................................................................................	10	

3	Metod	............................................................................................................................	11	

3.1	Urval	...................................................................................................................................	11	

3.2	Metod	för	insamling	............................................................................................................	11	

3.3	Metod	för	analys	.................................................................................................................	12	

3.4	Trovärdighet	och	tillförlitlighet	............................................................................................	12	

3.5	Etiska	aspekter	....................................................................................................................	12	

4	Resultat	och	analys	........................................................................................................	16	

4.1	Informanterna	.....................................................................................................................	16	

4.2	Analys	utifrån	olika	teman	..................................................................................................	17	
4.2.1	Läs-	och	skrivsvårigheter	.....................................................................................................................	17	
4.2	Självförtroende	och	självbild	..................................................................................................................	21	
4.2.3	Lärarrollen	och	stöttning	....................................................................................................................	24	

6	Diskussion	......................................................................................................................	29	

7	Referenser	.....................................................................................................................	31	



 

1 
 

1 Inledning 
 
Att kunna läsa och skriva beskrivs som nyckeln till kunskap. Eleverna i skolan vet detta och 

förstår att det är viktigt. Områden och förmågor som klassas som just viktiga har i sin tur 

inverkan på självförtroende och självvärdering. Ett misslyckande inom ett område som 

värderas som viktigt har en negativ inverkan på självförtroendet. Att läs- och skrivinlärningen 

är som mest kritisk i början gör inte saken mindre komplex (Taube, 2013, s. 22).  Jag har även 

sett hur läs- och skrivsvårigheter påverkat självförtroendet hos en nära anhörig. Även i vuxen 

ålder har denne en negativ självbild gällande läsning vilket i sin tur även påverkat personens 

uppfattning om sin intelligens. Det finns alltså både ett personligt och professionellt intresse i 

att vidare undersöka sambandet mellan självförtroende och läs- och skrivsvårigheter och hur 

man kan motverka negativa spiraler i det kritiska initialskedet. Den tematiska bakgrunden är 

elevers självuppfattning i samband med lärande. 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter i 
förhållande till elevens självförtroende.  

 
Jag utgår från följande tre frågor. 

 
◊ Hur arbetar lärare med elever som påvisar läs- och skrivsvårigheter? 

◊ Vilka tankar har lärare kring relationen mellan självförtroende och läs- och 

skrivsvårigheter? 

◊ Hur anser lärare att elevens självförtroende kan stärkas när eleven stöter på läs- och 

skrivsvårigheter?  
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2 Bakgrund 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Språket har en särställning som medierande redskap inom den sociokulturella teorin och 

Vygotskij menar att språket är redskapens redskap. Språket är vår kompanjon i det mesta vi 

gör, vi kan uttrycka oss och språkliga begrepp bidrar till att organisera vår omvärld. Språket 

ska ses som dynamiskt och ständigt utvecklingsbart system som samspelar med andra 

uttrycksformer, till exempel bild. Språket är främst ett medel för kommunikation mellan 

människor men även inom oss då vi tänker med språkliga redskap. Vygotskij menar att det 

finns en tydlig koppling mellan språk och tanke. (Säljö, 2012, s. 189-191) 

 

För att kunna tolka och få förståelse för respondenternas svar och reflektioner är 

utgångspunkten för analysen sociokulturell teori. Det betyder att skrivförmågan ses som ett 

kulturellt medierande redskap som ingår som en viktig del i språkandet, tänkandet och den 

sociala identiteten och att de står i en ömsesidig relation till varandra. 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet har en socialkonstruktivistisk kunskapssyn där lärande ses 

som en social företeelse som kräver mänsklig samvaro. Kunskap är inget som överförs mellan 

människor utan kräver delaktighet. (Säljö, 2012, s. 196-197) 

Denna teori grundar sig i Lev Semenovich Vygotskijs (1896-1934) utvecklingspsykologiska 

arbeten med lärande och språk. Han uppmärksammade människors utveckling både ur ett 

biologiskt och sociokulturellt perspektiv, och hur dessa påverkade varandra. Därutöver var 

Vygotskij mycket engagerad i skolutveckling och arbetade med frågor som rörde lärande och 

utveckling. (Säljö, 2012, s. 185-186) 

Viktiga begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering och medierande redskap. 

Mediering handlar om att människor använder redskap (medierande redskap) för att förstå 

och agera i vår omvärld. Det finns två typer av redskap: språkliga och materiella. Språkliga 

redskap kan även kallas mentala eller intellektuella och avser till exempel bokstäver, siffror, 
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teckensystem och begrepp som vi använder för att tänka och kommunicera med. Materiella, 

fysiska redskap är exempelvis en penna eller ett tangentbord. Det kan vara svårt att skilja på 

språkliga och materiella redskap då de ofta samverkar, därför kan man välja att kalla det 

kulturellt redskap. Ett exempel på detta samspel är det är en bok som bygger på att någon 

form av skrift, som är ett intellektuellt redskap, fästs på ett fysiskt material. Detta begrepp är 

även lämpligt då redskapen formas och utvecklas i förhållande till traditioner och kulturella 

gemenskaper. Ett exempel på detta är system på mått och volym, vissa delar av världen 

använder cm och kg medan andra använder tum och pund. (Säljö, 2012, s. 187) 

Appropriering innebär att utveckla kulturella förmågor och ta till sig tradition, redskap. Den 

appropriering som sker tidigt i livet är av stor betydelse då det är i denna fas barnet lär sig sitt 

första språk, socialt samspel och identitetsutveckling.  

Vygotskij skiljer mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp och dess betydelse för 

lärandet. Vetenskapliga begrepp är inte enkla att tillägna sig utan förklaring och här kommer 

skolans betydelse in. Det är i skolan barnen kan appropriera kunskaper för att förstå 

omvärlden och undervisning blir nyckeln för att förstå processer i natur och samhälle på ett 

mer grundläggande sätt. (Säljö, 2012, s. 192) 

Närmaste proximala utvecklingzonen är det mest kända begreppet och det är den zon där 

människor är känsliga för instruktioner och förklaringar och med hjälp av en lärare eller 

kunnig kamrat kan lära sig behärska något nytt, kulturellt redskap. I början kvävs stöd för att 

lära sig något nytt, även kallat scaffolding eller lotsning, men detta stöd behöver successivt 

avta för att eleven skakunna ta till sig, appropriera, kunskapen. Därför krävs en känslighet för 

elevens utvecklingzon hos den professionella läraren för att inte lotsa för mycket utan hela 

tiden utmana och främja elevens lärande. (Säljö, 2012, s. 193-194) 

  



 

4 
 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Läsprocessen 
 

Kommunikation är viktigt och nödvändigt och det mest naturliga sättet att kommunicera på är 

att tala. Talapparaten arbetar ekonomiskt och ett ord levereras som ett ”ljudpaket” med hjälp 

av samartikulering. Samartikulering innebär att språkljuden påverkas och varierar beroende på 

närvaron av andra ljud. P-ljudet uttalas med en luftpust (aspiration) i ordet ”pik” men inte i 

ordet ”spik”. K-ljudet låter olika i orden ”ko” och ”katt” då konsonanten artikuleras samman 

med vokalen och munnen formas därefter. Språkljuden överlappar varandra vilket möjliggör 

hög talhastighet. Förutom samartikulering finns även reduktioner (”natulitvis” istället för 

”naturligtvis”) och assimilationer (”empall” istället för ”en pall”). Fördelen med dessa är 

alltså hög talhastighet men det gör även att skriften blir mer abstrakt. Den alfabetiska skriften 

är ett försök att återge vad som ligger under den ljudmässiga ytan, en mer abstrakt sida av de 

språkliga byggstenarna. I skriften är fonemen medvetet isolerade och det gör det missvisande 

att påstå att bokstäverna representerar språkljuden då det inte råder något enkelt ett-till-ett 

förhållande mellan talets ljud och bokstäverna. Det är alltså inte alls konstigt att läsning är en 

svår process (Lundberg, 2010, s. 37-43). 

Läsning och mer specifikt läsinlärningen handlar om komplicerade processer och Lundberg 

(1991) fokuserar på tre aspekter som han menar är nära relaterade till varandra; avkodning, 

automatisering och förståelse. Avkodning kan förklaras som en process där den grafiska 

informationen, bokstäverna, kopplas samman med ett inre lexikon. Avkodningen blir med 

träning mer och mer automatiserad och förståelse handlar om kontextprocesser där texten 

gradvis ger oss ny kunskap (Lundberg 1991 s. 39).  

Myrberg (2007) beskriver avkodningsprocessen som en teknisk färdighet där fonemen 

matchas med ett begränsat antal bokstavstecken (Myrberg, 2007, s. 76). 

Läs- och skrivinlärning kräver undervisning och vägledning och eleven behöver inta en 

reflekterande och distanserad hållning till språket (Taube, 2013 s. 46-49). Svårigheter med 

skriftspråket är som störst i början av inlärningen och därför är initialskedet av läs- och 

skrivinlärningen kritisk (Taube, 2013, s. 57).  

 



 

5 
 

2.3.2 Läs och skrivsvårigheter 
 
Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som omfattar begränsningar med att 

läsa och skriva samt svårigheter att tillgodogöra sig skriven text (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten). I de flesta fall handlar svårigheterna om hanteringen av språkets ljud 

(Lundberg 2010 s.136-137). 

När det gäller relationen mellan begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi finns ett 

talande citat på hemsidan logopedeniskolan.se; Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter, men läs- 

och skrivsvårigheter är inte alltid dyslexi (http://www.logopedeniskolan.se/p/om-las-och-

skrivsvarigheter-och-dyslexi.html). Läs och skrivsvårigheter kan alltså ha flera orsaker varav 

dyslexi alltså är en av dem.  

Dyslexi handlar också om svårigheter med skriftspråket men begreppet definieras av att det är 

en särskild inlärningssvårighet med neurologiska orsaker i språkets fonologiska komponent. 

Dessa svårigheter är ofta ärftligt betingade och 5-8 procent av befolkningen beräknas ha läs- 

och skrivsvårigheter av dyslektisk art. (dyslexiföreningen.se) 

Modellen nedan beskriver ett urval faktorer som inverkar och påverkar läsförmågan hos 

personer med någon form av svårighet i läsning och skrivning, vilket omfattar ca 20-25% av 

befolkningen. Linjen mellan mer allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är streckad 

för att påtala att gränsen däremellan är oskarp, relativ.  

Boxarna utanför cirkeln har markerats med inåtgående pilar och visar på möjliga orsaker till 

läs och skrivsvårigheter, samtidigt visar de utåtgående pilarna på eventuella konsekvenser av 

läs- och skrivsvårigheter. Den rosa inramningen symboliserar den pedagogiska och 

samhälleliga ramen och dess faktorer som påverkar både i positiv och negativ riktning. Ytterst 

finns arv och miljö som två övergripande faktorer som påverkar alla de andra faktorerna. 

Dessutom har fonologiska faktorer en särskild markering då sambandet mellan fonologiska 

brister och dyslexi påtalas i omfattande forskning. (Jacobson, 2006) 
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Figur 1. Faktorer bakom läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006) 

 
 
 

2.3.3 Bakgrundsfaktorer 
 

Språklig medvetenhet 
Språklig medvetenhet handlar om att kunna byta perspektiv från språkets innebörd och 

innehåll till att prata om språkets form och struktur. Den språkliga medvetenheten har fem 

olika nivåer; den pragmatiska, semantiska, syntaktiska, morfologiska och fonologiska. 

Den pragmatiska medvetenheten innebär förmågan att använda språket och anpassa det efter 

olika sociala situationer, att kunna inta både talarens och lyssnarens perspektiv och även tolka 

det som sägs. En semantisk medvetenhet avser medvetenhet om språkets betydelsesida, 

exempelvis att samma ord kan ha olika betydelser. Att vara syntaktiskt medveten innebär en 

insikt i hur ord kombineras till satser. En vanlig övning för att träna den syntaktiska förmågan 

är att placera ett antal ord i rätt ordning för att det ska bli en mening. Den morfologiska 

medvetenheten innebär en medvetenhet om ord, hur de bildas, böjs och hur de kan vara 

sammansatta av olika delar. Ändringar och tillägg kan förändra ett ords innebörd, såsom i svar 
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och svart. Den fonologiska medvetenheten handlar om att upptäcka och uppmärksamma 

språkets form och funktion samt språkets byggstenar, fonemen (Herrlin & Frank, 2016, s.44). 

Forskning visar att fonologisk träning har stora effekter på både den fonologiska 

medvetenheten och följande läs- och skrivutveckling samt att dessa effekter är störst för de 

elever som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter (Ehri m.fl. 2001, refererad i Herrlin & 

Frank, 2016, s.45) 

Sociala faktorer 
Ytterligare tänkbara orsaker och bakgrundsfaktorer till läs och skrivsvårigheter kan finnas i 

uppväxtmiljön. Forskning visar att barnen stimuleras tidigt av det talade språket, sagor, sång 

och musik och att detta har stor betydelse för den fortsatta språkliga utvecklingen. Myrberg 

(2007) menar även att en av läsningens komponenter, motivation, påverkas av hur stor roll 

läsningen och det skrivna ordet har i individens livsrum. Föräldrars inställning till skolan 

påverkar barnen och om deras upplevelser och minnen är negativa, kan det medvetet eller 

omedvetet påverka barnen. Det handlar även om tillgången på skriftspråk i hemmet. läsvanor, 

attityd till läsning och även förmåga att stötta barnens skriftspråkliga utveckling. Det handlar 

om en direkt inverkan där föräldern kan förklara och tydliggöra svåra ord och indirekt genom 

att vara en läs- och skrivförebild (Myrberg, 2007, s.79). 

Även Björk & Liberg (2002) påvisar hemmets betydelse och påverkan och talar om läs- och 

skrivförebilder. Det handlar om att barnet vet och har en förståelse för varför läs och 

skrivkunnighet är viktigt. Dahlgren & Olsson (1985 refererad i Björk & Liberg) kunde i sin 

undersökning konstatera att elever med en omedveten inställning till skriftspråkets 

användning med stor sannolikhet riskerar att hamna i gruppen med läs- och skrivsvårigheter 

när de börjar sin skoltid (Björk & Liberg, 2002, s.132) 

”Matteuseffekten” 
Begreppet myntades av Stanovich (1986 refererad i Taube 2013) och har sin utgångspunkt i 

bibelcitatet ”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från 

honom skall tas också det han har.” Detta begrepp används för att beskriva de onda och goda 

spiraler som kan uppstå vid det inledande skedet i läsutvecklingen. Stranovich (1986 refererad 

i Myrberg 2007) beskriver att barn som tidigt stöter på svårigheter i läsinlärningen tenderar att 

läsa mindre, har få eller inga positiva upplevelser av läsning och därmed sjunker även 

motivationen till att läsa. Allt detta hämmar fortsatt utveckling av läsförmåga och ordförrådets 
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tillväxt (Myrberg, 2007, s.74-75). Samtidigt så får de redan goda läsarna mer träning och 

deras ordförråd växer, de befinner sig i en uppåtgående spiral, medan eleverna med 

svårigheter, hamnar i en nedåtgående spiral. 

 

2.3.4 Självförtroende och självbild 
 

Självbegreppet är ett hypotetiskt begrepp och forskningen benämner en rad olika beteckningar 

för detta begrepp. Taube använder i sin forskning främst begreppen självbild, självförtroende 

och självuppfattning. I vissa fall kan även termen självvärdering användas då 

värderingsaspekten känns motiverat att lyfta fram (Taube, 2013, s.21). 

 
Taube (2013) påtalar att det är flera faktorer som påverkar individens självuppfattning. En av 

faktorerna är jämförelsen mellan ideal-jaget, social-jaget och real-jaget. Ideal-jaget står för 

en bild av hur personen vill vara, social-jaget handlar om hur personen tror sig värderas och 

uppfattas av andra och real-jaget är personens uppfattning om sitt faktiska jag. Dessa tre 

föreställningar har en komplex relation till varandra. Tydligast blir detta då skillnaden mellan 

ideal-jag och real-jag är alltför stor, alltså om den person individen är, är alldeles för olik den 

person individen faktiskt vill vara. Resultatet blir då en sjunkande självvärdering. En annan 

faktor är hur man bedömer olika områden som viktiga eller oviktiga. Att misslyckas inom ett 

område som bedöms som viktigt drabbar individen hårdare än det omvända (2013, s.22-23)   

 

Enligt tidigare forskning är en huvudkälla till självuppfattning återkoppling från betydande 

andra till exempel föräldrar, kamrater och lärare. Ett barns självvärdering är i stor utsträckning 

en reflektion av betydande andras värdering. (Taube 1988 s. 6) 

Personer skiljer sig åt i hur de bedömer olika områden som viktiga eller oviktiga. Att lyckas 

eller misslyckas inom ett viktigt område leder till ett större tillskott eller bortfall av 

självförtroende än vad lyckande/misslyckande inom övriga områden. En persons känsla av 

värde påverkas därmed beroende på hur framgångsrik hen anser sig vara inom dessa områden 

som bedöms som viktiga. (Taube 1988 s. 6) 
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Självbegreppet avgör också tolkningen av verkligheten. Om en väl etablerad självuppfattning 

och en ny erfarenhet inte överensstämmer kan det bedömas som hotfullt och utlösa 

försvarsmekanismer. En försvarsmekanism är då att förvränga erfarenheten så den övergår till 

att vara i enighet med vår självuppfattning eller genom att undvika sådana erfarenheter.  

En persons beteende är under avgörande inflytande av självuppfattningen och den personliga 

tolkningen av en situation. Strävan är alltid att höja eller behålla sin självuppfattning och 

handlingar sker utifrån hur vi ser på oss själva. 

Om en person utvecklat en övervägande negativ självuppfattning på grund av många negativa 

erfarenheter, finns en tendens att behålla även den. En negativ självbild kan i vissa fall tyckas 

vara bättre än att inte riktigt veta vem man själv är (inte ha någon självbild) (Taube 2013, s. 

18-19). 

Taube (2013) menar att självbild och prestationsförmåga rimligtvis påverkar varandra i ett 

kontinuerligt samspel i båda riktningar. När det gäller riktningen hur självbilden påverkar 

prestationen pekar hon exempelvis på en studie där stödjande samtal för att främja en positiv 

självbild och självuppfattning ledde till att lässvaga elever gjorde signifikant bättre 

läsprestationer. När det gäller hur prestationer påverkar självbilden menar hon att det finns ett 

starkt stöd inom forskningen och att det även finns ett utvecklingsperspektiv som påverkas av 

ålder. Små barn har ofta en mycket positiv självbild som tenderar bli mindre positiv och mer 

differentierad med åldern. I och med att den kognitiva förmågan utvecklas, utvecklas även 

förmågan att värdera den egna förmågan utifrån yttre indikatorer såsom prestationsresultat 

och andras uppfattningar om dem och förhållandet mellan prestation och självbild ökar 

(Taube, 2013 s.77-79). 

Chapman & Tunmer (1997)  menar att det inte är förvånande att läsrelaterade 

självuppfattningar har betraktats med ökande betydelse med tanke på inflytandet av ett barns 

självbild och vikten av att lära sig läsa. Det är i de första försöken att läsa som grunden för 

självförtroendet läggs (Chapman & Tunmer, 1997, s.279). Deras studie pekar på att ett 

samband mellan läsrelaterad självbild och läsförmåga börjar formas redan vid 6 ½ års ålder 

och utvecklas (delvis) vidare som svar på erfarenheter av läsning under kommande år. Fyndet 

i deras studie, att självuppfattning och läsprestation skapar en relation under andra och tredje 

skolåret, lyfter viktiga konsekvenser för elever som upplever initiala svårigheter med läsning. 

(Chapman & Tunmer, 1997, s.284-288) 
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Även Hattie (2012) påtalar självförtroendets betydelse, dock som en komponent för 

uthållighet. Han menar att självförtroende kan komma av tidigare studieframgångar och att 

detta självförtroende kan ge en uthållighet att hantera utmaningar, motgångar och 

misslyckanden på ett ”flexibelt och konstruktivt sätt”. (Hattie, 2012, s. 80) 

 
 

2.3.5 Lärarrollen och stöttning 
 

Lärarens kompetens framhålls i flera studier som avgörande för elevers läs- och 

skrivutveckling. Komplexiteten i läs- och skrivprocessen kräver både förståelse och kunskap i 

olika metoder för språklig undervisning samt förmåga att identifiera elevers utvecklingsnivå 

för att kunna ge rätt stöd och utmaningar. Dessutom reflekterar en skicklig lärare ständigt över 

den egna undervisningen för att kunna ompröva och utveckla sin undervisning. (Tjernberg, 

2016, s. 200) 

Enligt Hatties (2012) evidensbaserade studie är ”lärare de viktigaste aktörerna i 

utbildningsprocessen” (s. 42). Han påtalar även lärarens betydelse i elevers självförtroende. 

Han menar lärarens utbildningskvalitet och återkoppling för att säkerställa framgång, påverkar 

elevens självförtroende vilket i sin tur påverkar hur eleven tar sig an nya uppgifter och 

utmaningar (Hattie, 2012, s. 80). 

Tjernberg (2016) lyfter även lärarens förmåga att skapa en trygg klassrumsmiljö som en 

viktig faktor för lärandet. Det är viktigt att elever känner en att de tillhör en gemenskap och 

har tillit till sin lärare. Läraren behöver ha en positiv tilltro på elevernas förmåga och ett 

uppmuntrande förhållningssätt till olikheter så att känner att de duger och kan bidra till det 

gemensamma lärandet. (Tjernberg, 2016, s.210) 

  



 

11 
 

3 Metod 
 

3.1 Urval 
 

I studien intervjuades fem personer som alla arbetar som lärare eller specialpedagoger för 

grundskolans årskurs 1-3. Urvalet motiveras av att det är lärares och specialpedagogers upp-

fattningar kring läs- och skrivsvårigheter som undersöks. 

 

Dimenäs (2007) redogör för ett ”bekvämlighetsurval” vilket innebär att man kontaktar dem 

som är lättast att nå med sin undersökning. Urvalet i studien påverkades således av en viss 

bekvämlighetsaspekt och jag valde att främst kontakta skolor jag tidigare haft kontakt med. 

Det var alltså ett fokuserat urval där jag främst kontaktade personer som med stor sannolikhet 

skulle ställa upp. (Dimenäs, 2007, s. 86) 

 

3.2 Metod för insamling 
 

För att samla information har en kvalitativ intervju valts som metod. I min undersökning har 

jag valt en semistrukturerad intervju där forskaren väljer ut teman som ska beröras men där 

respondenten har stor frihet att utforma svaren. Syftet med en kvalitativ intervju är att upp-

täcka exempelvis uppfattningar om fenomen, i det här fallet läs- och skrivsvårigheter och 

självförtroende. (Patel & Davidsson, 2011, s. 81-82) 

 

Kvale (2009) benämner metoden halvstrukturerad livsvärldsintervju och förklarar syftet med 

intervjun att försöka förstå respondentens eget perspektiv på teman i den upplevda vardags-

världen (s. 43) 

Intervjuerna spelades och transkriberades enligt standardortografi där talspråket är anpassat 

till en mer skriftspråklig form. Därefter analyserades materialet och kunde delas upp i tre te-

man.  
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3.3 Metod för analys 
 

Fenomenografi som forskningsansats är en vanligt förekommande analysmetod när det gäller 

lärande och utbildningsfrågor. Avsikten är ofta att undersöka hur människor uppfattar olika 

perspektiv av sin omvärld, men även finna variation i och systematisera erfarenheter av ett 

fenomen. Fokus är alltså inte hur något faktiskt är, utan hur ett fenomen uppfattas av någon. 

Det handlar om uppfattningar och upplevelser grundade i både praktiskt handlande och teore-

tisk kunskap i relation till omvärlden. (Kihlström, 2007, s. 157-158) 

Marton (1992, refererad i Kihlström) menar att man inte kan studera enbart ett problem då det 

alltid är beroende av person och situation och att alltid ”något som ses av någon på ett visst 

sätt”. Människors erfarenheter av ett problem är ofta olika och därför kan samma problem 

eller fråga förhålla sig varierande för och uppfattas olika av olika personer. (s. 158). Fenome-

net och de uppfattningar som jag är intresserad av i det fallet är läs- och skrivsvårigheter 

 

3.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Inom den kvalitativa forskningen anses respondenten ha ett ”sant” värde 

Kvale (2009) behandlar begreppet maktassymeti som innebär att respondenten oavsiktligt kan 

uttrycka vad hon tror att forskaren vill höra (Kvale, 2009, s. 48). Patel och Davidsson (2011) 

använder begreppet intervjuareffekt för att problematisera tillförlitligheten vid intervjuer och 

beskriver detta som att respondenten, medvetet eller omedvetet, förstår vad som förväntas av 

dem och därmed anpassar sina svar därefter (Patel och Davidsson, 2011, s. 104-105).  

 

3.5 Etiska aspekter 

För att bidra till utveckling för både samhället och individerna är det nödvändigt att forskning 

bedrivs, inriktas på betydande frågor och håller hög kvalitet. Man kan därför säga att det före-

ligger ett motiverat krav på att forskning bedrivs, detta krav kallas forskningskravet. Detta 

krav innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras.  Sam-

tidigt har individen ett motiverat krav att inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, föröd-

mjukelse eller kränkning samt att skyddas mot obefogad insyn i exempelvis dennes livsförhål-

landen. Detta är en obestridd utgångspunkt för forskningsetiska överväganden och benämns 
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individskyddskravet. Inför en vetenskaplig undersökning krävs det att forskningskravet och 

individskyddskravet vägs emot varandra. Man tar då hänsyn till både lång- och kortsiktiga 

följder och avväger värdet av kunskapstillskottet mot möjliga negativa konsekvenser för be-

rörda uppgiftslämnare. (Vetenskapsrådet, u.å, s. 5) 

 

 
 
 

Individskyddskravet kan ytterligare delas in i fyra huvudkrav: 

Informationskrav – att informera uppgiftens syfte samt villkor för deltagande. Upplysa om 

deltagandet som frivilligt och rätten att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å, s. 7). 

 

Samtyckeskrav – att själv bestämma över sin medverkan och ha rätt att avböja utan påverkas 

negativt. Vid intervju av lärare är det främst lärarens samtycke som krävs men gärna i samråd 

med rektor. Undersökningen ska då ske inom ramen för ordinarie arbetstid (Vetenskapsrådet, 

u.å, s. 9).  

 

Konfidentialitetskrav – att personuppgifter ska behandlas och förvaras med yttersta 

konfidentialitet och utom räckhåll för obehöriga. Avrapportering ska ske så att identifiering är 

omöjlig (Vetenskapsrådet, u.å, s. 12).  

 

Nyttjandekrav – att insamlade uppgifter endast får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, u.å, s. 14). 

 

Arbetet med intervjuerna inleds med ett informationsutskick i enighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet, u.å, s. 7). Här är det naturligt att alla delar av individkravets fyra huvudkrav 

berörs för att ge en tydlig och tillförlitlig bild av undersökningen. Där finns det information 

om undersökningens syfte som handlar om att undersöka lärares arbete med elever med läs- 

och skrivsvårigheter och hur de ser på sambandet mellan dessa svårigheter och elevens 

självförtroende. Det är såklart även viktigt att delge mina kontaktuppgifter som ansvarig för 
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undersökningen så att respondenten, vid eventuella oklarheter, kan kontakta mig. I detta 

utskick framgår det också att deltagande i studien är frivilligt och att insamlade uppgifter 

endast kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, u.å, s. 7).  

 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 27) använder en sammanslagning av informationskravet och 

samtyckeskravet och benämner det informerat samtycke då de behandlar etiska riktlinjer. 

Detta anses lämpligt då man i samband med informationsutskicket kan få ett samtycke från 

den berörda respondenten. Då en intervju innebär en aktiv insats krävs ett samtycke från 

respondenten (Vetenskapsrådet, u.å, s. 9). Alltså kommer utskicket även inrymma inhämtning 

av respondentens samtycke för att följa de etiska riktlinjerna. Enligt Vetenskapsrådet kan 

samtycke, vid undersökningar av ej privat eller känsligt slag, erhållas via företrädare, i det här 

fallet rektor, såvida undersökningen sker inom ordinarie arbetstid och arbetsuppgifter. Jag har 

valt att inhämta samtycke från berörd lärare först och främst, men att även meddela och 

informera skolans rektor.  

 

I informationsutskicket kommer det även finnas information angående konfidentialitet. Jag 

har valt att anonymisera deltagarna då detta dels kan motivera fler att delta och dels för att 

skydda deras privata identitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89).  

 

Intervjuerna bandas och transkriberas, och efter sammanställningen tas inspelningarna bort. 

Materialet används således inte på annat sätt än just i denna undersökning. Därmed uppfylls 

även nyttjandekravet. Även denna information finns med i det inledande informationsbrevet. 

 

Samtyckesprincipen handlar om att tillfrågade ska få fullständig information om 

undersökningens syfte och upplägg för att fatta ett välgrundat beslut gällande samtycke och 

deltagande. Det är naturligtvis viktigt ur etisk synpunkt men i en del fall beskrivs inte alla 

detaljer för att respondentens inte ska påverkas i sina svar (Bryman, 2011, s. 135).  

 

Att genomföra studien på ett etiskt korrekt sätt är viktigt för att ingen deltagare i studien på 

något vis ska ta skada i sökandet efter ny kunskap. Avvägning mellan kunskapstillskottet och 

eventuell risk för skada är ständigt närvarande. Man ska även ta hänsyn till utsatta grupper. En 

sådan grupp kan vara personer med läs- och skrivsvårigheter. Ny kunskap värderas samtidigt 
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också högt om den kan förbättra situationen för personer med läs- och skrivsvårigheter och 

öka medvetenheten kring dessa svårigheter. I denna undersökning intervjuas lärare i sin 

yrkesroll. (Dalen, 2007, ss. 25-26) 

Att intervjua lärare och anonymisera deras bidrag är en undersökning med relativt låga risker 

utifrån skada för respondenterna så länge åtgärder rörande informationsskydd tas i beaktning 

(Bryman, 2011, s. 133). 
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4 Resultat och analys 
 

Det empiriska materialet utgörs av genomförda intervjuer och analysdelen har delats upp 

utefter aktuella teman. Det är lärares uppfattningar kring fenomenen läs- och skrivsvårigheter, 

självförtroende och stöttning som kommer redovisas. I slutet av varje tema återfinns en 

hierarkisk tabell över dessa uppfattningar 

 

4.1 Informanterna 
 

För att anonymisera deltagarna får de representeras av en bokstav. Alla informanter jobbar på 

kommunala skolor i Mellansverige och nedan redovisas lite mer information om var och en. 

 

Lärare A, har arbetat som lärare i nio år och är just nu klasslärare i en årskurs 3. Undervisar 

även i årskurs 1 och 2 i ämnena engelska och So. 

 

Lärare B, har arbetat som lärare med specialpedagogisk inriktning i sex år, men arbetat inom 

skolans värld som fritidspedagog och grundlärare sedan tidigare i 27 år.  

 

Lärare C, har arbetat som lärare i 40 år och är förstelärare i matematik. Undervisar just nu 

som klasslärare i en årskurs 2.  

 

Lärare D, har 15 års erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Arbetet innebär främst en över-

gripande roll med främjande och förebyggande arbete. 

 

Lärare E, har arbetat i 15 år som lärare och undervisar just nu som klasslärare i en årskurs 2. 
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4.2 Analys utifrån olika teman 
 

4.2.1 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Vad läs- och skrivsvårigheter innebär 

På frågan vad läs- och skrivsvårigheter innebär ger respondenterna varierande svar. Lärare C 

förklarar det som att man har en krångligare resa till läsning och skrivning. Man har en resa 

dit, den är bara krångligare, inte rakt på och inte så snabb kanske, men man rör sig dit. 

Lärare B beskriver läsutvecklingen som linjär och att svårigheter innebär att eleven inte följer 

förväntad utveckling genom att antingen stanna upp eller visa andra svårigheter. Uttrycket 

bokstäverna bråkar kommer även upp under intervjun med Lärare B och Lärare C talar om att 

bokstäverna hoppar och byter plats. 

Lärare A har ett resonemang som påminner om lärare B, men tänker sig istället en 

normalkurva som elever ofta följer, men att svårigheter innebär att något faller bort, att 

kurvan inte följs. Även lärare E utrycker att elever med svårigheter skiljer sig från mängden 

eller avviker från snittet gällande läs- och skrivinlärning. 

 

När det gäller läs- och skrivsvårigheter förklarar lärare E att man bör skilja dem åt och 

förklarar lässvårigheter som att man inte kan koppla bokstäverna till ljuden, att man inte kan 

sätta ihop ljud till ord och att man inte förstår sambandet däremellan. Skrivsvårigheter yttrar 

sig till exempel i att eleven vänder på siffror och bokstäver och missar vokaler. Lärare B 

nämner även problem med finmotorik och muskeltonus i samband med skrivsvårigheter, 

håller man pennan för hårt eller löst blir det jättejobbigt för eleven.  

Något som de alla uttrycker i enighet är att ett tecken på svårigheter är att eleven har svårt att 

koppla bokstäver till ljud. Andra tecken är svårighet att höra rim, var ljud finns i ord, skillnad 

på lång och kort vokal, brister i läsflyt, avkodning och läsförståelse. Flera lärare nämner 

tillägg och bortfall av enstaka bokstäver, då främst vokaler. Lärare B tar även upp tillägg och 

bortfall av ändelser. 
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Lärare A och B nämner brister i minnesfunktioner såsom arbetsminne och korttidsminne i 

samband med svårigheter. 

Begreppet språklig och fonologisk medvetenhet kommer upp i samtalen med lärare C och D. 

Lärare C förklarar språklig medvetenhet som en förståelse om att språket har en formsida och 

inte bara en innehållssida. 

Lärare A menar att ovanstående är grunden för läsning och även stavning och att dessa 

problem även drabbar avkodning och direktavläsning. Det yttrar sig även i att eleven ljudar i 

större utsträckning och har svårt med småord, direktavläsning (ordbilder). Man kan se olika 

svårigheter i olika steg i läsutvecklingen och även att problemen återkommer när ”nivån 

stegras” och orden blir längre. 

Lärare C nämner även språkljudens komplexitet och hur de smittas av omgivningen. 

Både lärare C och E påtalar att vissa elever har svårt med läsning men lättare för skrivande 

eller tvärt om. 

 

Hur läs- och skrivsvårigheter kommer till uttryck 

Vid alla intervjuer nämns individperspektivet och vikten av att se varje individ och just 

dennes problematik. Variationen på hur svårigheter tar sig uttryck och hur eleverna reagerar 

på dem är stor.  

Lärare C menar att ett uttryck för svårigheter är att eleven konstrar, uttrycker ovilja eller säger 

att saker är tråkigt; Tråkigt är nästan alltid lika med svårt. Samma lärare talar även om hur 

läsare som har det mödosamt tenderar att chansa med småorden som till exempel han, hon, 

den, det, genom att ta nått ur högen för att få texten att flyta, medan de långa orden går bättre 

då eleven ljudar från vänster till höger. 

Även lärare B nämner hur elever med svårigheter gissar för att skynda på läsandet. Lärare B 

talar även om läskondition och hur elever med svårigheter ofta uppvisar en låg läskondition. 

Vid lästräning blir eleverna ofta väldigt trötta för att det är så ansträngande för dem När man 

sitter och tränar med dessa elever så gäspar de ofta utan att de tänker på det.  

Både lärare B och D påtalar även att ett undvikande beteende är vanligt hos dessa elever;  

De vill inte gärna läsa, det är inte det roligaste som finns (Lärare B) 
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Läsundvikande är typiskt. Är det svårt väljer man inte att sluka böcker (Lärare D) 

Respondenterna menar att man kan se tecken och varningsklockor för svårigheter, att det 

stannar upp eller tar längre tid för vissa, men att svårigheter är svåra att fastställa. Diagnoser 

sätts oftast inte på så små barn. Det finns andra svårigheter barn kan ha som gör att läs- och 

skrivsvårigheter blir en effekt av dessa, ett exempel som tas upp är bristande koncentration.  

 

Som orsaker till läs- och skrivsvårigheter tas anledningar som syn, hörsel, för lite träning upp. 

När det gäller den mer specifika formen av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, nämner de flesta 

i studien ärftlighet som en faktor 

Lärare D nämner bristande undervisning som en orsak till läs- och skrivsvårigheter  

Hur det tar sig uttryck beror på varför man har svårigheter, det kan ligga bristande undervisning 

som grund. Man kanske inte fått tidig systematisk läsundervisning. Det kan vara personen som 

genomför undervisningen som inte har det med sig, då ligger ju inte svårigheten hos eleven utan i 

den undervisning de tagit del av.  

Nästan alla lärare i studien påtalar att begreppet läs- och skrivsvårigheter är stort och 

omfattande. Begreppet dyslexi dyker också upp men då som benämning av särskilda 

svårigheter.  

Att sätta fingret på exakt vad som är läs- och skrivsvårigheter, det tror jag ingen kan. 

 Läs- och skrivsvårigheter är svårt att bara mejsla ut. Det kan vara allt möjligt som ligger bakom och 

det är väldigt sällan som det är dyslexi tror jag. 

 

Den hierarkiska modellen nedan ger en överblick över lärarnas uppfattningar om begreppet 

läs- och skrivsvårigheter. Den första boxen står för den vanligaste uppfattningen som sedan 

förgrenar sig till mer individuella uppfattningar. De flesta respondenterna uppfattar alltså 

begreppet läs- och skrivsvårigheter som stort och omfattande vilket framkommer i citaten 

ovan. Därefter förgrenas modellen i fyra mer individuella uppfattningar kring begreppet. I sin 

tur förgrenar sig dessa boxar ytterligare med respondenternas förklaringar eller tankar kring 

den tidigare redovisade uppfattningen. 
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 Hierarkisk tabell över uppfattningen om begreppet läs- och skrivsvårigheter 

 
 
  

1.	stort/omfaHande	
begrepp	

1.2.	krångligare	resa	

1.2.1.	mödosamt	 1.2.2.	bokstäverna	
bråkar	

1.3.	följer	ej	
förväntad	
utveckling	

1.3.1.	stannar	upp	 1.3.2.	lär	sig	ej	i	
samma	takt	

1.4.	utmärker	sig	
från	gruppen	

1.4.1.	ansträngande	

1.5.	bristande	
språklig/fonologisk	

medvetenhet	
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4.2 Självförtroende och självbild 
När det gäller självförtroende och vad det innebär för dem nämner nästan alla lärare 

prestation.  

Lärare A säger Att man tror på sig själv och är nöjd med det man själv presterar. Det jag 

gör det duger för mig. Att tro på sig själv och våga svara, det gör inget om det blir fel. 

Lärare B säger Att man litar på sin egen förmåga, jag kan prestera, vågar göra saker och 

prova.  

 

Även andra begrepp som självbild och självkänsla dyker upp. Lärarna pekar då på skillnaden 

mellan begreppen. Då självförtroende handlar mer om hur man ser på sin förmåga att prestera 

handlar självkänsla om hur man ser på sig själv som person. 

Lärare C säger  

Att man tror på sin egen förmåga att prestera. Medan självkänsla till skillnad från självförtroende, 

handlar om att man tycker om sig själv och känner att man duger som man är. Begreppet 

självförtroende handlar mer om prestation och arbete, för mig i alla fall. 

Lärare D säger  

Självförtroende för mig är kopplat till resultat och prestation. Det är inte samma sak som 

självkänsla. Självförtroende kan man ha inom vissa områden medan självkänsla är något man har 

om sig själv som person.  

Man kan ha bra självförtroende när man ska sjunga för att man är duktig och det har gått bra. 

Men man kan ha ett dåligt självförtroende i matte för att man tycker att det är svårt och man har 

misslyckats många gånger. För mig är ordet alltså kopplat till de resultat man gjort inom just det 

området och påverkas på så vis även av yttre faktorer. 

Lärare E säger Att man har tillit till sin egen förmåga. Självförtroende och självbild går lite hand i 

hand. Man tror på sig själv och att man klarar av något, det här kan jag och det här kan jag inte. 

 

Några lärare menar även att självförtroendet påverkar hur eleven ser på och tar sig an nya 

uppgifter. Ett gott självförtroende gör att eleven vågar och vill prova nya saker och försöka, 
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man blir mer positiv, medan ett lågt självförtroende ofta leder till att man inte ens försöker ta 

sig an en uppgift. Man öppnar inte ens boken för man tror sig inte kunna alls.  

 

Lärare D beskriver vilka följder ett bra respektive dåligt självförtroende kan få hos en elev 

Har man lyckats tidigare och tycker att det fungerar bra, då får man självförtroende och då vågar 

man pröva mer och kanske har en bättre känsla när man ägnar sig åt det. Har man misslyckats lite 

och får dåligt självförtroende i det, då riskerar man ju att tappa tilltron till sin egen förmåga och 

då blir det en negativ spiral. 

 

Även lärare A påtalar risken för negativa spiraler  

Om man har ett bra självförtroende då vågar man prova och försöka, till exempel när man ställer 

frågor i klassen då vågar man svara och blir det fel så gör det ingenting. Man tar lärdom av det. 

Men har man ett lägre, sämre självförtroende då kanske man inte ens vågar, och om man skulle 

våga och det blir fel då tar det lång tid innan man vågar igen. Då blir man väldigt osäker på sig 

själv och den osäkerheten tror jag gör att man lättare hamnar i en nedåtgående spiral istället för 

en uppåtgående. 

 

Det framkommer att elever med svårigheter ser mycket olika på sina svårigheter. Både lärare 

B och D, som arbetar som specialpedagoger, menar att elever i grundskolans tidiga år inte 

alltid reflekterar över sina svårigheter medan vissa elever applicerar sina svårigheter på hela 

jaget och känner sig dåliga på allt trots att det kanske bara är en del som är svårt. Lärare D 

förklarar vidare, det är olika beroende på mognad och vilken hjälp man fått med att förstå 

sina starka och svaga sidor. 

 

Den hierarkiska modellen nedan ger en överblick över lärarnas uppfattningar om begreppet 

självförtroende. Den första boxen, att lita på sig själv, är den övergripande uppfattningen av 

självbegreppet som sedan delas upp och förgrenar sig i självförtroende och självkänsla då 

respondenterna påvisar en skillnad. Förgreningarna som följer är mer individuella förklaringar 

och uppfattningar kring begreppen, exempelvis att självförtroende handlar om prestation 

medan självkänsla handlar om att tycka om sig själv. 
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Hierarkisk tabell över uppfattningen om begreppet självförtroende  

 

 

 

 

 

  

1.	aH	lita	på	sig	
själv	

1.2.	
självförtroende	

1.2.1.	prestera	 1.2.2.	duger	

1.2.2.1.	gör	
inget	om	det	

blir	fel	

1.2.3.	våga	

1.2.3.1.	prova	

1.3.	självkänsla	

1.3.1.	tycka	om	
sig	själv	 1.3.2.	duger	

1.3.2.2.	hur	
man	ser	på	sig	

själv	
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4.2.3 Lärarrollen och stöttning 
Det här temat belyser lärarnas syn på lärarrollens betydelse och funktion, särskilt vid stöttning 

av elever med svårigheter. Alla lärare nämner vikten av att anpassa uppgifter och material för 

eleven. För svåra uppgifter är förödande för självförtroendet och leder heller inte till 

utveckling 

Lärare D resonerar följande 

Jag tror det är viktigt att man kravanpassar för dessa elever, ger dem uppgifter på rätt nivå. De 

måste få lyckas. Om man hela tiden ligger på en för svår nivå då riskerar självförtroendet att få sig 

en törn, medan en för lätt nivå gör att man inte kommer vidare i sin utveckling. 

Lärare A har ett liknande resonemang kring uppgifter på en lagom nivå och även hur det kan 

inverka på koncentrationen hos en elev. 

      För har du en elev med svårigheter och för svåra uppgifter då sjunker ju självförtroendet, så 

grunden är ju att eleverna ska ha uppgifter som passar dem i deras utvecklingsnivå och snäppet 

över så att de har lite att sträva efter. För har man det och de strävar och klarar det, då stärks 

självförtroendet, tror jag. Det hänger ihop väldigt mycket för då blir ju även koncentrationen 

bättre när det är lagom svåra uppgifter.  

 

Även lärare B nämner individanpassat material och lärare C menar att man alltid ska utgå 

från vad eleven kommunicerar och försöka hitta olika material eller metoder som kan passa 

just den eleven. Lärare C framhåller likväl att vid individualiserat arbete är det även viktigt att 

ändå ha teman i alla ämnen som genomförs tillsammans. 

 

Lärare A nämner även att det kan vara bra för eleverna att känna sig färdiga med en uppgift, 

och resonerar även kring att eleverna ständigt får nya uppgifter och med en progression och 

ökande svårighetsgrad och kanske sällan känner att de avklarat ett område. Men att det ändå 

är viktigt, att få ett avslut och känna sig klar med en uppgift. 

Lärare B för ett liknande resonemang och betonar vikten av korta arbetsmoment, vid eget 

arbete, för att eleven ska bli färdig och känna att den lyckats.  

Det är jätteviktigt att man blir färdig om man har ett lågt självförtroende, annars känner man att 

det är ett misslyckande. 
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Lärare B resonerar vidare att det kan vara fördelaktigt att planera på gränsen till för korta 

moment för att sedan utöka arbetet succesivt men försiktigt så eleven får känna sig färdig 

samt främja bättre uthållighet. Dock får inte ökningen ske för hastigt för att undvika bakslag. 

 

Lärare C och E nämner även begreppet grit, eller jävlar anamma, och påtalar att det krävs 

arbete för att lyckas och att det krävs ansträngning för att ta sig framåt och nå mål.  

Lärare E säger Det kommer inte gratis, inte för någon människa. 

Lärare C resonerar  

Barn som har det [grit] och vinner arbetssegrar de har någon slags energi, de tar i ännu mer när 

det är något som tar emot. /…/ Man ska komma ut på andra sidan och bli klar och tycka, Vad 

roligt! Jag kan det här nu. En del elever får man baxa över den processen för att de ska uppleva 

den sortens glädje som handlar om att, Jag blev klar och jag är nöjd! Så jag brukar säga det att 

det här är inte karusellkul utan det är arbetsglädje det handlar om. 

 

Klassrumsklimatet kommer på olika sätt upp under tre av intervjuerna som en viktig aspekt 

för elever med svårigheter men som gynnar alla elever. En del i ett gott klassrumsklimat är att 

normalisera olikheter, att alla är olika och har olika behov och förutsättningar. 

Lärare C säger Ett klassrum ska vara en arbetsplats där man är med och utvecklar någonting och 

alla bidrar. /…/ Självförtroende får man av att känna sig värdefull och att man tillför något. Det vill 

jag att alla ska känna. 

Lärare C menar även att normalisering av olikheter kan göra att elever med svårigheter ser på 

sig själva mer förlåtande och att det ska finnas en tolerans i klassrummet där elever ska våga 

chansa och göra fel. 

Lärare E säger att Man ska prata mycket om att alla är olika redan från förskolan.  

Lärare C arbetar mycket med samarbete och har valt att alltid låta slumpen råda istället för att 

”nivågruppera”, Jag tänker aldrig att dom två får jobba ihop för dom är lika duktiga eller så, 

det tycker jag är helt värdelöst. Lärare C menar att den typen av gruppering sänker eleverna 

och att eleverna redan är så pass medvetna om sina olikheter och kan förstå varför de blir 

grupperade med vissa. Detta är särskilt jobbigt för elever med svårigheter.  
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Jag märker att när man INTE gör det [nivågrupperar] då lyfter man hela kollektivet /…/ Alla 

blir duktigare av att jobba med vem som helst egentligen. För att detta ska fungera bra har 

eleverna även fått träna på att aldrig göra miner eller liknande vid gruppindelningar, utan man 

ställer upp för varandra, menar lärare C. 

Flera av lärarna delar uppfattningen av att elever ofta jämför sig med varandra. Lärare A 

påtalar att elever ofta vill vara som dem andra och Lärare E uttrycker Det är klart, man 

förstår ju att dom tittar på varann men det är jätteviktigt att man pratar om att jobba för sin 

egen skull. Även lärare C talar om hur elever jämför sig och till och med tävlar med varandra, 

Tävlandet måste man få bort, det får aldrig tävlas i ett klassrum. Lärare B menar att elever 

med svårigheter ofta vill ha samma eller lika svåra texter som sina klasskompisar och påtalar 

faran med detta, det är ju jättelurigt för att då stannar dom ju verkligen i läsutvecklingen om 

dom sitter med för svåra texter. Det gäller att det är alldeles lagom. Lärare B tillägger även 

att när eleven läser själv ska 95 av 100 ord vara rätt lästa men att vid extra lästräning i 

sällskap av en vuxen kan det istället vara 85 av 100 ord som är rätt för att utmana och främja 

utveckling.  

 

Lärare A tar även upp positiv feedback och muntligt beröm som bra för elever med 

svårigheter men betonar även att det är viktigt att tänka på vad man säger och hur man säger 

det. Det är betydelsefullt att förklara och visa för eleven vad denne gjort bra och inte bara 

säga bra. Att förtydliga saker är också viktigt. Det kan vara en bok där eleven samlar stjärnor 

och får en belöning när ett visst antal stjärnor har uppnåtts. Det blir tydligt för eleven vad 

denne klarat av och kan växa och stärkas av det. Ett annat stöd kan vara att eleven får ett 

individuellt schema. Lärare E påtalar också att inte bara säga att något är bra utan visa elevens 

utveckling på ett sätt som eleven förstår, att ge perspektiv, de vet ju inte hur de ska göra och 

det är då vi finns där för att visa vägen. 

Även lärare D påtalar att hjälpa eleven se sin egen utveckling och vilka framsteg som gjorts 

samt att framhålla de områden där eleven har det lättare. Det är även viktigt att visa hur 

svagheter kan kompenseras för att få eleven att känna sig stärkt och handlingskraftig. Lärare 

D resonerar vidare 
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I mitt jobb med elever med svårigheter är det tredelat på något sätt, det handlar om att träna, 

kompensera och bygga självförtroende. Det är de tre delarna som behövs för dem. /…/ 

Arbeta främjande med god undervisning och god struktur som fungerar för alla. Försöker 

identifiera om det finns elever som riskerar utveckla svårigheter, då arbetar vi förebyggande med 

extra fonologisk träning. Men om man trots det hamnar i svårigheter då får man jobba med extra 

anpassningar och särskilt stöd. Fonologisk träning, automatiserad ordavkodningsträning och 

läsflytsträning samtidigt som man behöver lära varje elev att använda de verktyg som just de 

behöver ha för att kompensera sina svårigheter.  

 

Lärare B menar att det är viktigt att kartlägga var eleven är i läsutvecklingen och vad som är 

elevens styrkor och svagheter. Ett arbetssätt som lärare B använder är att arbeta med 

utmanande uppgifter i mitten av träningstillfället och avsluta med en lätt, då går de ifrån mig 

med känslan att det var en lätt stund. Dom kommer inte ihåg det jobbiga i mitten utan får lite 

självförtroende och känner att de lyckats. 

Även lärare D nämner kartläggning och förklarar att för att kunna ge adekvat hjälp och 

stöttning, måste man veta var på läsvägen eleven halkat av. 

Lärare C nämner förväntningar som en betydande faktor. Uttalade förväntningar påverkar 

eleven på så vis att om andra och en själv förväntar sig att klara av något, kommer man att 

klara av det bättre än om inte förväntar sig det. Samma lärare talar om kommunikation, Jag 

tycker inte att man ska hålla på att gödsla med bra, utan mer visa intresse. Att man 

kommunicerar och visar intresse för elevernas arbete snarare än att tala om vad duktig 

någon är. 

Lärare C pratar även om stolthet och berättar hur en förälder fått veta att barnet gjort bra ifrån 

sig i skolan och utbrustit att denne var stolt över sitt barns prestation. Lärare C hade då fyllt i 

och förklarat för eleven att din förälder hade varit stolt oavsett och utrycker, det är livsfarligt 

att hänga upp stolthet på prestation. Dock menar Lärare C att en del föräldrar är fixerade vid 

prestation och undrar hur deras barn ligger till i förhållande till resten av klassen, men jag 

svarar alltid att det är jämfört med sig själv och kunskapskraven vi tittar på. Man ska inte 

hålla på och jämföra med andra, det är bara några personer som råkar befinna sig i samma 

rum. 
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Hemmiljön kommer upp i intervjun med lärare E. En reflektion handlar om att eleven får med 

sig vissa attityder hemifrån. Det kan vara att matte är svårt eller att läsning inte är viktigt. 

Samarbetet med hemmet omnämns även som viktigt för stöttning i läs- och skrivinlärningen. 

 

 

Den hierarkiska modellen nedan ger en överblick över lärarnas uppfattningar om elevstöd. 

Den första boxen står för den vanligaste stödåtgärden och sedan förgrenar sig till mer 

individuella uppfattningar kring elevstöd. 

 

 

 

 

Hierarkisk tabell över uppfattningen om elevstöd 

1.	
individanpassa	

1.2.	elevens	
utveckling	

1.2.1.	bli	klar	

1.2.1.1.	"grit"	

1.2.2.	
tydliggöra	
framsteg	

1.3.	
normalisera	
olikheter	

1.3.1.	inte	tävla	
1.3.2.	Lllåtande	

klassrums	
klimat	

1.3.2.1.våga	
göra	fel	

1.4.	intresse	för	
eleverna	

1.4.1.	
förväntningar	

1.4.1.2.	
kommunicera	
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6 Diskussion 
 
 
En generell uppfattning i studien var att läs- och skrivsvårigheter är ett stort och omfattande 

begrepp/ område som lärarna upplever som svårt på olika sätt. Några uttryck var att det är 

svårt att ringa in, upptäcka, fastställa. Lundberg (1991) belyser också definitionssvårigheter 

och avgränsningsproblem i sin forskning samt att läs- och skrivsvårigheter är en ”utmanande 

gåta” där det inte finns anledning att ”räkna med enkla lösningar”. Det är ett tag sedan hans 

forskning publicerades men det ser ut som att liknande uppfattningar delas fortfarande. 

 

En annan likhet är även hur respondenterna svarade på frågan vad läs- och skrivsvårigheter 

innebär. Nästan samtliga försökte beskriva eller sammanfatta begreppet i en eller ett par me-

ningar eller förklara med en liknelse för att sedan följa upp med ett antal exempel på uttryck 

för svårigheten. Vanliga uttryck för svårigheter som lärarna tar upp är omkastningar, uteslut-

ningar och tillägg. Detta är även feltyper som Björk och Liberg (1996) tar upp (s. 139). Dock 

är det viktigt att skilja på återkommande och slumpmässiga fel.  

 
Att eleven har sviktande självförtroende omnämns av Björk och Liberg (1996) som både en 

primär och sekundär orsak till svårigheter som främst resulterar brister i skriftspråklig och 

grammatisk medvetenhet (s. 144). Även Taube (2013) nämner självförtroendet som en viktig 

del i läs- och skrivinlärningen där elever med lågt självförtroende ofta uppvisar en passiv in-

lärningsstil. I studien tar två lärare upp läsundvikande upp som uttryck för svårigheter vilket 

överensstämmer med forskningen i området. Taube (2013) menar att det passiva förhållnings-

sättet till läsning är ett sätt att skydda sig från misslyckanden för att slippa riskera sänkt själv-

förtroende (s. 64) och Myrberg (2007) talar om en ”aktiv läsundvikar-strategi” (s. 73). 

 

När lärarna i studien ombads att förklara vad självförtroende innebar dök det upp ytterligare 

ett begrepp, självkänsla, och man beskrev en skillnad mellan begreppen. Då självförtroende 

handlar mer om hur man ser på sin förmåga att prestera, handlar självkänsla om hur man ser 

på sig själv som person.  När det gäller begreppen påtalar Taube (2013) att det råder viss 

begreppsförvirring kring självbegreppet. I hennes forskning används främst självbild, 

självuppfattning och självförtroende. En snabb sökning på ordet självkänsla resulterar i en 

härledning till och jämförelse med ordet självförtroende (SAOL, 2015) samt beskrivet som 
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”medvetenhet om den egna personlighetens värde” (svensk ordbok, 2009). Ingen påtaglig 

skillnad enligt dessa källor, men uppfattningen om att innebörden skiljer orden åt är 

intressant. Kanske är det snarare ordens avslutande del som bidrar till skillnaden? 

Hursomhelst pekar Taube på att självbild och prestationsförmåga påverkar varandra i 

kontinuerligt samspel (Taube, 2013 s. 77).  

 

Något som dök upp i samtliga klasslärares intervjuer var klassrumsklimatet och hur viktigt det 

är att man ständigt jobbar med ett tillåtande sådant för att normalisera olikheter och förklara 

att alla har olika behov och förutsättningar. Lärare C menar också att det är viktigt för elever-

na att känna att dem är värdefulla och tillför något. Alla dessa aspekter tas i litteraturen upp 

som fundamentalt för lärandet. Att bli sedd och hörd och känna sig betydelsefull lyfts fram av 

flera forskare som grundläggande. Samspel och kommunikation i klassrummet är också av 

stor vikt, likaså förväntningar. Just förväntningar har en betydelse för hur eleven ser på sig 

själv. Att läraren har en god tilltro till elevernas förmåga, lyfter individuella styrkor samt ett 

uppmuntrande och naturligt förhållningssätt till olikheter är framgångsfaktorer i läs och skriv-

lärande enligt Tjernbergs forskning. Hon pekar även på att planering av blandade grupper där 

olika styrkor och förmågor får komma till uttryck är betydande för det gemensamma lärandet 

(Tjernberg, 2016, s. 210). Tjernbergs forskning stödjer alltså uppfattningen hos lärare C, att 

elever blir lyfta av att jobba med klasskompisar som är olik en själv. 

 

 

En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att istället intervjua elever utifrån självför-

troende oavsett om eleven har läs- och skrivsvårigheter eller inte. Det finns elever där ute som 

presterar långt över kunskapskraven men ändå har ett lågt självförtroende och tvärt om.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 

Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

Vad undervisar du för årskurs just nu? 
 
 
Läs- och skrivsvårigheter 

Beskriv vad läs- och skrivsvårigheter innebär. 
 
Hur kan svårigheter ta sig uttryck? 
 
Vad kan svårigheter bero på?  

 
 
Självförtroende 

Vad innebär självförtroende för dig? 
 
Vilka följder kan ett bra respektive dåligt självförtroende få för en elev, tror du? 

 
Hur skulle du beskriva att elever med läs- och skrivsvårigheter ser på sin egen förmåga? 

 
 
 
Stöd  

Hur stöttar du en elev med svårigheter? 
 
Beskriv hur du gör om en elev visar tecken på lågt självförtroende. 
 
Om du har en elev i klassen med svårigheter som samtidigt visar tecken på sviktande 
självförtroende, hur skulle du hantera det? 
 
 
Avslutande. något du vill lägga till? 
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Informationsbrev 
  
Information och samtycke  
Den metod som ska användas i undersökningen är en semistrukturerad samtalsintervju och för 
att lättare kunna analysera materialet spelas intervjuerna in. Intervjuguiden är ett stöd men 
beroende på hur samtalet ser ut kan frågor falla bort eller läggas till. 
Intervjun är tänkt att genomföras under vecka 15-16 efter överenskommelse och genom att ge 
ett godkännande via mail ges ditt samtycke att delta i undersökningen.  
Intervjun beräknas ta ca 30 min och datum och tid för intervjun görs upp i samråd efter 
deltagarens önskemål.  
 
Arbetet riktar sig mot lärare och specialpedagoger för årskurs 1-3 och syftet med studien är att 
undersöka lärares arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter och hur de ser på 
sambandet mellan dessa svårigheter och elevens självförtroende.  
 
Deltagande i studien är frivilligt och insamlade uppgifter kommer endast användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, u.å, s. 7). Deltagare kan när som helst välja att avbryta sin 
medverkan.  
Om deltagaren önskar kan ytterligare information om publicering och slutresultat även delges. 
 
Konfidentialitet 
Deltagarna i studien anonymiseras för att skydda deras privata identitet (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 89).  
Åtgärder för informationsskydd vidtas för att inte obehöriga ska kunna ta del av 
informationen, digital information kodas och transkriberingar innehåller ej deltagares namn. 
(Holmes, refererad i Bryman 2011, s. 133) 
 
Nyttjande 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, och efter sammanställningen tas 
inspelningarna bort. Materialet kommer således inte kunna användas på annat sätt än just i 
denna undersökning i enighet med nyttjandekravet.  
 
 

Vid eventuella frågor eller oklarheter, kontakta mig. Kontaktuppgifter finns högst upp till 
höger i detta dokument. 
 
Tusen tack för att du tar dig tid! 
 


