
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jag visste ju att det var nå fel 
- En kvalitativ undersökning kring 

läs- och skrivsvårigheter, stöd och självkänsla  

 

I knew something was wrong 
- A qualitative research surrounding 

reading disability, support and self-esteem 

 

 

Angelica Einarsson  

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur   Handledare: Katrin Wennerström  

och kommunikation    Examinator: Victorine Hancock  

Svenska    VT 2015 

Examensarbete i lärarutbildningen  

Avancerad nivå 

15 hp

 



2 
 

 

 

 

 

Akademin för utbildning    EXAMENSARBETE  

kultur och kommunikation    HSV407 15 hp

     VT 2015  

SAMMANDRAG 

__________________________________________________________ 

Angelica Einarsson  

Jag visste ju att det var nå fel 

- En kvalitativ undersökning kring läs- och skrivsvårigheter, stöd och självkänsla 

I knew something was wrong 

- A qualitative research surrounding reading disability, support and self-esteem 

2015   Antal sidor: 32 

_______________________________________________________________ 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med syfte att undersöka 

huruvida respondenterna med läs- och skrivsvårigheter upplever att de fått det stöd de har 

rätt till i svenskundervisningen samt huruvida svårigheterna påverkat deras självkänsla. För 

att uppnå detta syfte gjordes intervjuer med fem personer med dokumenterade läs- och 

skrivsvårigheter som lämnat gymnasieskolan. Resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna inte upplevde sig fått det stöd de anser sig behövt i form av lärarstöd och 

kompensatoriska hjälpmedel som exempelvis talsyntes, ljudbok och ordprediktion. De 

respondenter som haft talsyntes menade att detta hjälpmedel gynnat dem under skoltiden 

men inte efter. Fyra av respondenterna upplevde att självkänslan stärktes av att få läs- och 

skrivsvårigheterna dokumenterade. Den som inte höll med om detta menade att självkänslan 

sjönk av att få det bekräftat. Resultatet visade också att en av respondenterna upplevt 

mobbing till följd av svårigheterna. Resultatet mynnade ut i en kvalitativ analys där några av 

slutsatserna blev att lärarstöd är viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheters självkänsla, 

men att bemötandet från klasskamraterna också spelar en stor roll. En annan slutsats är att 

kompensatoriska hjälpmedel kan gynna elevers självkänsla medan de är skolverksamma, 

men riskerar att sänka elevernas självkänsla efter att de plockats bort, eftersom den litterära 

världens portar då kan stängas för dem. 

 

________________________________________________________________ 
Nyckelord: kompensatoriska hjälpmedel, lärarstöd, läs- och skrivsvårigheter, självkänsla
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1 Inledning  

 

I Skolverkets läroplan för gymnasieskolan står att "utbildningen skall främja 

elevernas utveckling till [...] människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 

samhällslivet" (Skolverket 2011:6).  Vidare menar Skolverket att alla inom skolan 

skall "uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov" och "stärka varje elevs 

självkänsla och vilja att lära" (Skolverket 2011:10). Eleverna skall känna att de har de 

verktyg de behöver för att verka i det samhälle de lever i. Detta kräver en hög grad av 

språklig medvetenhet eftersom samhällslivet involverar kontakt med bland annat 

myndigheter. I kontakt med dessa är det en nödvändighet att kunna läsa och skriva.  

Elever med läs- och skrivsvårigheter har laglig rätt till särskilt stöd i skolan. I denna 

uppsats behandlas två perspektiv på stöd: tekniska hjälpmedel som underlättar 

svenskundervisningen men också stöd från lärare. Det empiriska materialet består av 

intervjuer med fem respondenter som avslutat sina studier. Jag vill ta reda på vilket 

stöd de upplever att de fått i svenskundervisningen och hur deras självkänsla är idag, 

jämfört med tiden innan läs- och skrivsvårigheterna dokumenterades. Det är, menar 

jag, viktigt att lyfta fram elevers uppfattningar och upplevelser om den verklighet de 

lever och verkar i, även om de avslutat sina studier, eftersom det kan vara en, om så 

en liten, fingervisning om hur skolan, i detta fall, lyckats med det uppdrag jag 

refererade till ovan. Förhoppningen är att uppsatsen skall väcka tankar och ge en 

djupare förståelse kring samband mellan dokumentation, särskilt stöd, lärarstöd och 

självkänsla.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida respondenterna med läs- och 

skrivsvårigheter upplever att de fått det stöd de har rätt till i svenskundervisningen 

samt huruvida svårigheterna påverkat deras självkänsla. 

 Vilket stöd upplever eleverna att de fått i svenskundervisningen?  

 Påverkar respondenternas läs- och skrivsvårigheter deras självkänsla, i så fall, 

på vilket sätt? 



 

4 
 

 Hur upplever respondenterna sin självkänsla idag jämfört med tiden innan de 

fick sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade. 

1.2 Uppsatsens disposition  
 

Först i uppsatsen, efter inledningen, finns en teoretisk bakgrund. Den är uppdelad i 

fyra delar: skrivhjälpmedel, läshjälpmedel, studiehjälpmedel samt läs- och 

skrivsvårigheter och självkänsla. Denna skall fungera som teoretiskt ramverk. Efter 

forskningsbakgrund följer avsnittet Metod och material där jag redogör för urval av 

respondenter, analysmetod, validitet, tillförlitlighet, objektivitet och 

generaliserbarhet. Där redogör jag också för etiska hänsynstaganden, där jag 

refererar till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990). Kapitel fyra är 

resultatkapitlet och det är uppdelat i tre delar: lärarstöd, kompensatoriska 

hjälpmedel samt läs- och skrivsvårigheter och självkänsla. Sist i kapitel fyra finns en 

sammanfattning av resultat med slutsatser. Kapitel fem är diskussionskapitlet, 

innehållande metoddiskussion och resultatdiskussion. Efter detta följer kapitel sex 

som är avslutande kommentarer med förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund  

 
I en rapport från Skolinspektionen, utfärdad 2011, beskrivs läs- och skrivsvårigheter 

som fonologiska svårigheter (Skolinspektionen 2011:10). Här menar man att elever 

med dessa svårigheter kan ha svårt att koppla språkljud med bokstäver eller saknar 

flyt i sin läsning. Eleverna har också svårt att följa en röd tråd och minns inte vad de 

läst när de lagt ifrån sig texten. I samma rapport menar man att läs- och 

skrivsvårigheter är ett så pass vitt begrepp att eleverna kan ha svårigheterna i olika 

grad. Det är också skillnad på att ha läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. När ingen 

dyslexidiagnos kan sättas kallas det för att man har generella läs- och 

skrivsvårigheter. Dyslexi är, enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, en 

mer specifik, och mer ovanlig,  form av läs- och skrivsvårigheter som beskrivs som en 

"nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt fonologiska" (SPSM 2012).  

    Høien & Lundberg nämner kriterier för identifiering av dyslexi. Det första kriteriet 

handlar om avkodning. De menar att elever läser saktare än övriga elever eftersom de 

har problem med avkodning och därför ofta läser fel. Vidare menar de att dyslexi är 

ett bestående problem hos individen, det går inte att träna bort och försvinner inte 

med åldern. Dessutom, menar de, är dyslexi ärftligt och att graden av dyslexin beror 

dels på biologiskt arv från föräldrar, dels på miljö (Høien & Lundberg 2013:25-26).                                    

Att korttidsminnet är svagt hos elever med läs- och skrivsvårigheter nämns också av 

Montali och Lewandowski (1996:271).  Detta resulterar, enligt författarna, i att 

eleverna får en långsammare progression i skolans ämnen, svenskämnet inkluderat,  

än övriga elever som befinner sig på samma nivå, eftersom en förutsättning för 

inhämtande av kunskap är att ha förmåga att läsa. Viktig information kan, menar de, 

missas om man inte är lässtark. 

         I Long, MacBlain och MacBlain (2007:125) beskrivs läs- och skrivsvårigheter 

som svårigheter att tillägna sig kunskap inom matematik och läsning. Enligt 

författarna är svårigheterna inom matematiken att använda siffror medan 

svårigheterna inom läsning och skrivning är att använda bokstäver. Eleverna kan 

känna att siffror och bokstäver kastas om och räkning, läsning och skrivning blir 

mycket krävande. I en artikel skriven av Lundberg och Sterner (2004) framgår att 

några direkta samband mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter 

inte föreligger.
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De menar att det istället är bakomliggande faktorer som länkar svårigheterna 

samman. Ett exempel på sådan faktor menar de vara kort arbetsminne. Gemensamt 

för matematik och läsning är att arbetsminnet belastas hårt. Att inte minnas vad man 

läste i föregående stycke kan, menar de, jämföras med att inte minnas olika steg i ett 

matematiktal och därmed inte kunna utföra räkneoperationer.  

    En annan faktor Lundberg & Sterner (2004) nämner är självkänsla och den onda 

cirkeln. De menar "att tidigt misslyckas på ett socialt högt värderat område kan få 

förödande konsekvenser för självbilden" och att "eleven tappar tron på sin egen 

förmåga" (Lundberg & Sterner 2004:4) och att detta leder till missmod inför båda 

ämnena. De menar att belastande av arbetsminne är mycket mentalt krävande och att 

elever med läs- och skrivsvårigheter kan få problem också med matematik och tvärt 

om, av dessa bakomliggande faktorer. Samtidigt menar de att elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan vara mycket framstående inom matematik och tvärt om, 

eftersom de rent ämnesmässigt inte har med varandra att göra. 

    Long, MacBlain och MacBlain (2007:125) menar att läs- och skrivsvårigheter inte 

har något med intelligens att göra. Tvärtom står det att eleverna kan visa prov på 

utmärkt förmåga att tillägna sig och reproducera kunskap, till exempel vid muntlig 

redovisning. Det är i samband med läsning och skrivning som inhämtandet av 

kunskap försvåras, på grund av läs- och skrivsvårigheterna.  

    Nielsen (2011) betonar vikten av att känna förtrogenhet med läsning och skrivning. 

Hon menar att läsningen är en grund för förströelse, men också personlig utveckling 

och mognad. Att kunna läsa och skriva är en grund för att klara sig, inte bara i skolan, 

utan också i samhället. I skolan skall eleverna inte bara läsa utan också inhämta 

information samt producera egna texter där de förväntas reflektera, analysera, 

berätta, utreda och argumentera, både i tal och skrift.   

    Föhrer och Magnusson (2003) menar att läsning för inhämtande av information är 

något elever med läs- och skrivsvårigheter brottas med. Diskursiva texter, som är 

utredande till sin karaktär, där det förekommer begrepp och termer, menar 

författarna vara särskilt problematiska för eleverna. Diskursiva texter i syfte att 

inhämta information är, menar de, extra problematiska på grund av att det ofta 

saknas struktur. I en berättande text finns en tydlig struktur (början - handling - 

upplösning) som inte återfinns i den diskursiva. Dessutom, menar författarna, är det 

krävande för eleverna att sovra, foga samman de mest väsentliga delarna ur texter 

och sedan föra dessa bitar samman till en ny helhet (Föhrer & Magnusson 2003:108).  
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Denna problematik, menar författarna, blir tydlig när eleverna skall tillägna sig 

faktakunskap i skolans olika ämnen, svenskämnet inkluderat, eftersom läromedel är 

diskursiva och dessutom väldigt faktaspäckade - mycket information skall rymmas på 

relativt få sidor och det är svårt för eleverna att veta vad som kan betraktas som 

viktigast. Ju fler och längre läromedelstexter eleverna möter, desto svårare blir det 

för dem att sovra ut det relevanta eftersom allt upplevs vara relevant.  

 

2.1 Skrivhjälpmedel   
 

Med hjälp av talsyntes kan eleverna få inskannad text uppläst på dator i anpassat 

tempo, vilket kan underlätta läsningen för elever som har svårt med avkodning, men 

den ger också en möjlighet att, som elev, få texten uppläst för att upptäcka eventuella 

fel i författande av texter.  Föhrer & Magnusson (2003:70)  menar dock att 

effektiviteten när det gäller att upptäcka dessa fel är bristfällig. Istället, menar de, bör 

man använda stavningskontroll. Stavningskontrollen stryker under felstavade ord 

och ger förslag på omformuleringar. Denna, menar författarna, är särskilt användbar 

för elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom den uppmärksammar stavfel elever 

riskerar att inte uppmärksamma medan de skriver. Samtidigt menar de att även detta 

hjälpmedel brister. Det är krävande för eleverna att välja rätt ord för att få rätt 

innebörd i texten och många gånger reagerar inte programmet på felstavade ord. Är 

ordet gravt felstavat kommer inga förslag fram, eftersom programmet inte känner av 

vilket ord eleven avser använda. Detta innebär att elever som gör grava stavfel inte 

gynnas av hjälpmedlet, medan det kan vara bra för elever som missar en eller två 

bokstäver i ett ord. (Föhrer & Magnusson 2003:65). Stöd i form av uppläst material 

har problematiserats. En studie genomförd av Montali och Lewandowski (1996:277) 

visar att svaga läsare inte nödvändigtvis gynnas av att enbart lyssna på uppläst 

material. De menar att det upplästa materialet används för att underlätta 

avkodningen, men för att uppnå detta, menar de, måste eleverna läsa i texten 

samtidigt som de hör orden uttalas.  

    Samma studie visade att majoriteten av eleverna med läs- och skrivsvårigheter 

gärna valde en kombination mellan att läsa och lyssna. Författarna menar att denna
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kombination kan vara en nyckel när det gäller att motivera lässvaga elever, eftersom 

risken att misslyckas med avkodningen är begränsad. Samtidigt hävdar Föhrer och 

Magnusson (2003:96) att också detta kan problematiseras. De menar att det finns en 

risk att elever tappar koncentrationen om de måste lyssna på texten samtidigt som de 

läser och vice versa.  

    Ordprediktion fungerar så att förslag på ord dyker upp i en ruta när eleven skriver 

in ordets första bokstav i datorn. Eleven väljer ett av förslagen i rutan och det infogas 

i texten. Detta hjälpmedel har problematiserats av MacArthur (1999).  Han menar att 

ordprediktion kan ha positiv effekt på mycket skrivsvaga elever som har problem med 

stavning, skiljetecken och syntax medan starkare elever snarare gynnas av ett 

rättstavningsprogram (s. 178, 180). Också elever som har problem med att skriva för 

hand gynnas av ordprediktion, menar författaren. Med mycket skrivsvaga elever 

syftar författaren på elever vars skrivna texter är i princip oläsbara på grund av 

brister i stavning, skiljetecken och syntax de uppvisar (MacArthur 1999:180).  

    MacArthur lyfter fram flera nackdelar med ordprediktion för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. För det första, menar han, är metoden mycket belastande för 

närminnet, eftersom eleverna måste hålla reda på alla ord i ordlistan och välja rätt 

ord i rätt sammanhang. För det andra krävs både stark motivation och koncentration 

från elevens sida, om metoden skall gynna denne (MacArthur 1999:184). 

 

2.2 Läshjälpmedel 

 

Föhrer och Magnusson menar att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta behöver 

extra stöd när det gäller att "läsa med högre hastighet, bättre läsflyt och större 

förståelse" (2003:90). För att underlätta elevens arbete med läsningen nämner 

författarna stöd som talbok, DAISY och talsyntes. Talbok är en bok inläst på kassett 

eller cd-rom. Den spelas upp för eleven med en cd-spelare, främst i helklass. 

Talboken har visat sig kunna uppmuntra och intressera eleverna för litteratur (Föhrer 

& Magnusson 2003:91).  

    DAISY kan ses som en förlängning av talboken. Tillsammans med en programvara 

till dator kan eleverna få böcker upplästa direkt i datorn. Det går att navigera sig 

genom rubriker, avsnitt och sidnummer och man väljer själv i vilket tempo man vill 

lyssna (Föhrer & Magnusson 2003:92). DAISY, menar författarna, är ämnad att 

användas individuellt, till skillnad från talboken. Talsyntes används som både 
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pedagogiskt läs- och skrivhjälpmedel. Text scannas in i en dator och eleverna kan läsa 

och lyssna samtidigt. Även här kan tempot anpassas efter användaren. Texten 

markeras i valfri färg när den läses upp och på det sättet kan eleven följa med i texten 

på ett smidigt sätt (Föhrer & Magnusson 2003:96). Författarna menar att bruket av 

talsyntes underlättar elevers läsning, men problematiserar samtidigt hjälpmedlet och 

menar att det inte hjälper eleven på längre sikt då den reella progressionen uteblir:  

 Eleverna förstod vad de läste när de läste med  

 lässtödet [talsyntes, min anm.] , men det förbättrade 

 inte deras läsning, när de läste utan talstöd. Lässtödet  

 ger kompensatoriskt stöd,  men ingen inlärningseffekt 

 (Föhrer & Magnusson 2003:97).  

 

2.3 Studiehjälpmedel 

 
Att använda sig av datorer i undervisningen, och detta med stöd från läraren, menar 

Föhrer och Magnusson (2003), kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Författarna avser personliga, bärbara datorer. De menar att dessa hjälper elever att 

våga använda nya ord eftersom texten blir mer lättläst och lättöverskådlig på dator än 

i handskrift. Dessutom underlättas anteckningsskrivande vid föreläsningar. Att 

använda datorer underlättar också skrivandet av längre texter, eftersom man kan 

skapa och ändra rubriker och stycken på ett smidigt sätt i ett ordbehandlingsprogram 

(Föhrer & Magnusson 2003). Dock, menar författarna, är en förutsättning för att 

användandet av datorer skall gynna eleverna stark studiemotivation och mycket 

undervisning från lärares sida. Lärare måste kontinuerligt uppdatera sig på ny teknik  

så de kan ge undervisning och vägledning i bruket av datorer och datorprogram och 

planera sina moment på ett sätt som involverar bruket av datorer. Då, menar 

författarna, måste lärarna få tillgång till fortbildning inom detta område. Om 

vägledning till eleverna uteblir riskerar eleverna att gå miste om den positiva effekt 

datorer kan ha (Föhrer & Magnusson 2003:115). 
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2.4 Läs- och skrivsvårigheter och självkänsla 

 

Flera studier har gjorts för att kartlägga sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter 

och självkänsla. Taylor, Hume och Welsh (2009:192) menar att självkänsla är de 

känslor vi har inför oss själva. Författarna menar att: "low self-esteem has been 

associated with feelings of inadequacy and frustration which in turn can result in the 

development of behavioural disorders" (s. 192).  

    Glazzard (2010) fann i sin studie The impact of dyslexia on pupils' self-esteem att 

elever med läs- och skrivsvårigheter har en bild av sig själva som dumma, i meningen 

obildbara, och att en orsak till detta är att eleverna har svårt att förstå innebörden av 

sina särskilda behov. Vidare fann han att dessa elever ofta känner en uppgivenhet och 

besvikelse inför skoluppgifter eftersom de behöver mer tid på sig att lämna in eller 

inte lyckas slutföra dem med de krav och förväntningar som ställs på dem.  Följder av 

detta, menar han, kan bli skolk eller passiv närvaro eftersom eleverna känner sig 

sämre än sina klasskamrater samtidigt som de hellre ger upp än ständigt presterar 

undermåligt och därigenom påminns om sina tillkortakommanden (Glazzard 

2010:64).  

    Glazzard fann också att lärarens roll har stor betydelse för elevernas självbild. Att 

inte ha en förstående lärare  som aktivt främjar och stöttar, fann han, påverkar 

elevernas självkänsla negativt. Eleverna i studien framhäver att sänkta krav med 

hänsyn till deras läs- och skrivsvårigheter ger dem en känsla av att få stöd av sina 

lärare (Glazzard 2010:65). Han fann också att elevers självkänsla ändras i positiv 

riktning  i samband med att de får sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade, 

eftersom den självpåtagna stämpeln som dum elimineras.  

    Detta problematiseras av Taylor, Hume och Welsh (2009) som menar att 

dokumentation i sig inte nödvändigtvis är positivt för elevernas självkänsla. De 

menar att detta arbete med etiketter1, kan ge motsatt verkan, eftersom det blir som en 

bekräftelse som eleven sedan identifierar sig genom:  

                                                             
1 Etiketter är min översättning av engelskans labels. 
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 Labelling has the potential to negatively affect  

 the self-esteem of the child. The child internalises  

 their perceived 'differentness' resulting in the child 

 defining themselves on the basis of the label.  

 (Taylor, Hume & Welsh 2009:192). 

Författarna menar att dokumentation av elevers läs- och skrivsvårigheter kan gynna 

elevernas självkänsla positivt, dock under förutsättning att svårigheterna lyfts fram, 

dryftas och klargörs, eftersom kunskap bidrar till att eleven stärks. Om elever inte blir 

informerade om innebörd och rättigheter till stöd i samband med dokumentation, 

menar författarna, kommer fokus att hamna på de negativa aspekterna och 

därigenom sänka elevernas självkänsla ytterligare (Taylor, Hume & Welsh 2009 s. 

194). Lärarens roll har undersökts närmare av Nielsen (2011). Hon visar i sin studie 

på hur lärares attityder och förmågor att stärka eleverna tydligt bidrar till elevernas 

självkänsla.  Också i denna studie problematiseras tanken att det skulle gynna 

elevernas självkänsla att få sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade. Liksom 

Taylor, Hume och Welsh (2009) menar hon att det finns en risk för att lärare 

fokuserar på just problemen, och det, menar Nielsen,  i sådan grad att individen 

bakom läs- och skrivsvårigheterna hamnar i kläm.  Författaren menar att elever kan 

känna sig negligerade:  

 The disorder works metonymically, 

 it overshadows the wholeness of  

 the individual human being and leads  

 us to see, for instance, a dyslectic  

 instead of a person with joys and sorrows, 

 dreams and hopes (Nielsen 2011:557-558). 

     

I samma studie nämner hon vikten av att lärare fokuserar på elevernas styrkor istället 

för brister och ständigt uppmärksammar och förmedlar dem till eleverna (Nielsen 

2011:552). Hon menar att lärare som inte uppmuntrar och aktivt stödjer eleven 

skadar eleven på såväl kort som lång sikt: "teachers who make their students feel 

untintelligent and not capable [...] can exert a long-lasting influence and create 

barriers" (Nielsen 2011:558-559).  

     



 

13 
 

En studie vid Lunds universitet, utförd av Ingesson (2007), visade att elevers känsla i 

hög grad påverkades av deras läs- och skrivsvårigheter. Hennes studie visade 

dessutom att de elever som lämnat skolan  hade högre grad av självkänsla och 

framtidstro än dem som fortfarande var studerande: 

There was a high significant difference [...]  

with respect to belief in the future, between  

the subjects who had left school. The group, 

who had left school including the unemployed 

individuals, held a more optimistic belief in  

the future than those who were still in school. 

(Ingesson  2007:580). 

Enligt studien beror denna förändring i grad av självkänsla efter skoltiden på att de, 

som en följd av sina läs- och skrivsvårigheter, känt sig dumma eller utanför under 

skoltiden, till exempel: "I felt very different from the others when I was younger, but 

not any more" (Ingesson 2007: 580).  Majoriteten av respondenterna i Ingessons 

studie menade att läs- och skrivsvårigheterna i hög grad påverkat självkänslan i 

negativ riktning.  

    Ingesson visar på att elever med läs- och skrivsvårigheter i vissa fall behöver mer 

tid på sig att färdigställa och lämna in uppgifter för bedömning. Däremot hade 

majoriteten av respondenterna ingen erfarenhet av kränkningar från klasskamrater 

till följd av sina läs- och skrivsvårigheter. En liten grupp hade upplevt mobbing och 

satte denna i direkt samband med just läs- och skrivsvårigheterna (Ingesson 

2007:582-583).  

    Studien visar att dokumentation och etiketter påverkat elevernas självkänsla dels 

positivt, dels negativt. Av 29 tillfrågade upplevde 13 att självkänslan höjdes eftersom 

man, som Glazzard (2010) också lyfter fram, får bättre förståelse för sig själv och sina 

svårigheter och därigenom slutar betrakta sig själv som dum. Av 14 tillfrågade ansåg 

29 att självkänslan blev sämre efter dokumentation eftersom bekräftelsen gick åt 

motsatt håll. Eleverna upplevde detta som pinsamt och plågsamt och ville inte att 

klasskamraterna skulle känna till deras svårigheter (Ingesson 2007:583).  

    En faktor som spelar in när det gäller elevers självkänsla är hur de bemöts av sina 

kamrater. Enligt Luciano & Savage (2007:15) har elever med läs- och skrivsvårigheter 

högre risk att bli utsatta för mobbing än elever utan problematiken. De menar att 

denna mobbing, från klasskamraterna, riskerar att bidra till låg självkänsla hos den
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som blir mobbad. Glazzard (2010:66) fann i sin studie att mobbing på grund av läs- 

och skrivsvårigheter kan förekomma men inte är vanligare än mobbing utan läs- och 

skrivsvårigheter som grund. Den mobbing som, menar han, kan uppstå är elaka 

kommentarer, öknamn och att bli utskrattad i klassrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

15 
 

3 Metod och material 

 
Då syftet var att få fram informanternas upplevelser och uppfattningar har jag gjort 

en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

frågorna  har relativt hög grad av standardisering. I praktiken innebar detta att 

intervjufrågorna var skrivna på förhand men att spontana frågor uppkom beroende 

på intervjupersonens svar.  Hög standardisering kännetecknas även av att samma 

frågor ställs till alla respondenter. Jag har blandat strukturerade och ostrukturerade 

frågor (Patel & Davidson 2011). Det innebär att respondenterna fick frågor med fasta 

svarsalternativ men även öppna frågor där de fick en chans att utveckla sina 

beskrivningar av verkligheten. Intervjuerna spelades in för att transkriberas.  

 

3.1 Urval av respondenter 

 

Jag har medvetet valt att intervjua personer som gått ut gymnasiet då jag var ute efter 

reflektioner över den egna studiesituationen. Detta ställer krav på metakognition och 

jag bedömer chansen att respondenterna behärskar detta vara större i och med att de 

är äldre och kan jämföra skoltiden före och efter de fick veta att de har läs- och 

skrivsvårigheter. Jag har gjort ett subjektivt urval av respondenter, ett urval 

Denscombe (2009:38) benämner snöbollsurval.  

    Denna snöbollseffekt, menar han, uppstår när en respondent hänvisar till en annan 

de tror kan ge relevant information. Jag har kontaktat de respondenter som 

föreslagits, givit dem missivbrev2 och genomfört intervjuer med dem enskilt. 

Respondenterna har inte gått på samma skola och har inte bott på samma ort under 

skoltiden.  Intervjuerna gjordes i respondenternas respektive hem och enskilt. 

Anledningen till detta var att informanterna skulle känna att de befann sig i en trygg 

miljö.

                                                             
2  Ett missivbrev är ett brev informanterna får innan de beslutar sig för att deltaga i studien. Där framgår 
informanternas rättigheter och där finns också information kring studien och dess syfte.  
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3.2 Metod för analys av materialet 

 

På den kvalitativa undersökningen har gjorts en kvalitativ analys. I resultatdelen 

presenteras det empiriska materialet på ett objektivt sätt. I analysdelen vävs detta 

empiriska material ihop med teori och blir till tolkningar. I analysarbetet har jag 

kategoriserat intervjupersonernas svar och försökt hitta gemensamma nämnare, men 

också saker som skiljer sig åt och som kan kopplas till teorin och genom tolkning 

bidra till att analysen blir relevant, så att frågeställningarna kan besvaras på ett 

adekvat sätt.  

 

3.3 Validitet, tillförlitlighet, objektivitet och 

generaliserbarhet  
 

En kvalitativ analys av kvalitativa studier är svår att få trovärdig till 100% eftersom 

det krävs att respondenternas svar stämmer överens med verkligheten och kvalitativ 

tolkning tenderar att  bli mer eller mindre subjektiv. Validiteten höjs dock genom att 

jag som forskare undviker att dra förhastade slutsatser, undviker att lägga personliga 

värderingar i resultat och analys och håller mig nyanserad. Den kvalitativa analysen 

är genomförd med förankring till vetenskaplig teori, något som höjer uppsatsens 

validitet.  

    Att intervjupersonerna givits löfte om konfidentialitet kan ha bidragit till att de 

öppnat sig och gett sanningsenliga uppgifter. På så sätt kan Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (1990) ha bidragit till ökad validitet. Denscombe 

(2009:235) menar att transkribering av intervju går smidigare när man intervjuar en 

person i taget, eftersom det blir lättare att höra vad personen säger om det inte är 

flera som pratar samtidigt. Detta innebär att risken för att jag missuppfattat 

respondenternas svar och därmed tolkat dem felaktigt minimerats. Tillförlitlighet 

innebär bland annat att jag som forskare får fram samma data som en annan forskare 

skulle få fram, om denne utförde samma undersökning. Detta, menar Denscombe 

(2009:381), är svårt att garantera vid kvalitativa undersökningar men jag har försökt 

uppnå detta genom att ställa samma frågor till alla respondenter, vara noga med att 

återge samtliga citat korrekt och i mitt resultatavsnitt strävat efter att undvika 

subjektivitet och blott redogöra vad som framkommit i intervjuerna, något som också 
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kan ha ökat undersökningens objektivitet. Att jag försöker hålla mig så nyanserad 

som möjligt i analysen kan också ha ökat objektiviteten. 

    Man kan invända mot uppsatsens generaliserbarhet eftersom undersökningen 

enbart omfattar fem respondenter. Så få respondenter kan inte utgöra underlag för 

generalisering. Dock är inte syftet att få fram en generaliserbar sanning, utan att 

noggrant undersöka en liten bit av en stor verklighet för att lyfta fram ny, relevant, 

information kring ett ämnesområde som en ny pusselbit i ett pussel (Patel & 

Davidson 2011:107) menar att det är berikande, i kvalitativ forskning, att forskare 

kommer fram till olika resultat, eftersom, som jag skrev ovan, man fogar in en ny 

pusselbit inom ett forskningsområde.

 

 

3.4 Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådets (1990) krav på forskningsetik har tagits i beaktande. Dessa 

forskningsetiska principer är indelade i fyra områden som tillsammans syftar till att 

särställa samtliga deltagares integritet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskare 

skall upplysa informanter på vilka villkor de ställer upp och ge möjlighet att när som 

helst, under projektets gång, avbryta all medverkan och strykas från det empiriska 

materialet (Vetenskapsrådet 2009:7). Jag författade och gav ut ett missivbrev med 

information kring projektet, forskningsetiska principer och villkor för att ställa upp. 

Där framgick också att respondenterna har rätt att avbryta medverkan utan följder 

samt att resultatet presenteras i denna uppsats och att materialet inte används i 

andra syften. Samtyckeskravet innebär att jag som forskare måste inhämta samtycke 

från samtliga deltagare (Vetenskapsrådet 2009:9). Alla respondenter har frivilligt 

gått med på att bli intervjuade och har lämnat sitt samtycke innan intervjuerna 

påbörjades. Då samtliga respondenter är myndiga har inget samtycke hämtats från 

respondenternas före detta vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att jag 

som forskare skall värna om respondenternas integritet på så sätt att de inte kan 

spåras. Vilka mina respondenter är skall alltså inte lysa igenom (Vetenskapsrådet 

2009:12). Ingen förutom jag har tagit del av intervjumaterialet och i transkriberingen 

har jag tagit bort namn på skolor, kommun och personnamn. I uppsatsen har 
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respondenterna givits fiktiva namn som inte på något sätt påminner om deras 

korrekta.  Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att allt insamlat material 

endast får användas i detta ändamål. Jag som forskare får inte lämna ifrån mig 

material till någon tredje part. Detta framgår i det missivbrev jag skrev inför 

insamlingen av empiriska data. Där framgår också att allt material förstörts efter att 

undersökningen avslutats.  
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4 Resultat  
 
Resultatkapitlet är uppdelat i tre avdelningar. Den första behandlar respondenternas 

erfarenheter och upplevelser av lärarstöd. På den följer respondenternas erfarenheter 

av kompensatoriska hjälpmedel. Sist i resultatdelen finns avdelningen om 

respondenternas självkänsla, kopplat till lärarstöd och kompensatoriska hjälpmedel. 

Där redogörs också för hur respondenterna upplevt att få sina svårigheter 

dokumenterade samt hur självkänslan kan påverkas av bemötande från 

klasskamrater.  

 

4.1 Lärarstöd 

 
Samtliga respondenter utom en anser att stödet de fått från lärarens sida inte varit 

tillräckligt. Anna, som fick sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade i åttan på 

högstadiet, upplevde att lärarna blundade för problemen. Hon menar att läraren, i 

klassrummet, hellre gick till elever som inte hade problem eftersom de inte var lika 

besvärliga. Hon kan inte minnas att läraren tagit sig tid att se henne och ta hänsyn till 

hennes svårigheter i klassrumssituationer. Emma, som fick sina läs- och 

skrivsvårigheter dokumenterade i gymnasiet, har också negativa upplevelser av 

lärarstöd. Hon kan minnas en lärare som varit henne behjälplig, medan andra har 

ignorerat hennes behov. Också hon nämner att läraren gärna gick till andra elever, 

men menar till skillnad från Anna att de behövde mer hjälp än Emma själv. I Emmas 

fall ledde denna brist på lärarstöd till skolk och uteblivande från lektioner. Hon såg 

ingen anledning att gå till skolan:  

Om lärarna hade gett stöd och hjälp så 

hade jag kanske jag kanske gått dit och försökt.  

Men med tanke på att man [läs: jag] inte fick  

någon hjälp och inga erbjudanden till stöd fanns 

så gick jag inte dit. De [lärarna, min anm.] tjatade  

på att jag skulle gå dit men de brydde sig aldrig om  

att fråga varför jag skolkade. 

Jari, som fick sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade i mellanstadiet, har 

positiva erfarenheter kring lärarstöd. Han menar att lärarna varit stöttande och 

tillgängliga. Han har dessutom haft tillgång till specialpedagog. De problem med att 
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lärarna inte givit tillräcklig uppmärksamhet i klassrummet som både Anna och 

Emma nämner, finns inte hos Jari. Han menar tvärtom att lärarna tagit sig tid att 

sitta ned och förklara och lyssna:  

De [lärarna, min anm.] satt ju bredvid mig då på en  

stol och när jag läste då så när jag sa fel så sa de att 

nej, nu får du gå tillbaka och ljuda dig fram eller läs 

raden en gång till. Ja, det gick jättebra.  

Ruben, som även han fick sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade i 

mellanstadiet, har en bild av lärarstöd som nästintill obefintligt. Han utvecklade egna 

strategier för att klara sig genom skolgången. Han uttrycker dessa strategier såhär:  

Man fick plugga extra mycket. När man skulle 

läsa hoppade man över massor men försökte 

få en bild av vad det handlade om ändå. Jag läste 

aldrig mer än hälften av det vi skulle läsa. Man fick 

hitta egna vägar.  

Samtliga respondenter uttrycker dock en lättnad över lärarens förståelse för sent 

inlämnade uppgifter. Samtliga menar att de behöver längre tid på sig att färdigställa 

skriftliga uppgifter, och därmed alltid lämnade in uppgifterna sist.  Lärarna har varit 

villiga att anpassa sig efter deras behov.  

 

4.2 Kompensatoriska hjälpmedel 

 

Tillgången till dator ser olika ut. En av de fem respondenterna har haft tillgång till 

bärbar dator under sin studietid.  Anna berättar att det fanns en dator i klassrummet 

där hon hade svenska. Datorn stod längst bak i klassrummet och var vänd mot 

väggen från katedern. Där fick alla elever, även elever utan läs- och skrivsvårigheter 

sitta vid behov. Också Emma minns att det fanns en dator i klassrummet. Också den 

stod vänd från katedern och stod i klassrummets hörn längst bak.  Dessutom, menar 

Emma, var datorn aldrig tillgänglig eftersom den delades av så många elever och det 

inte fanns något system som möjliggjorde att fler kunde använda datorn: 

Det fanns en dator i klassrummet men den  

var alltid upptagen. Ja, den var ju inte ens  



 

20 
 

vänd mot katedern. Men det fanns ju andra  

som [...] trodde att de ägde datorn och satt  

där hela tiden. Läraren var inte så engagerad  

heller, han hade väl gett upp, stackaren.  

Alice minns att hon haft bärbar dator i gymnasiet. Alla elever fick låna en dator av 

skolan och fick en personlig inloggning. Hon menar att den hjälpt henne i och med 

att hon kunde arbeta i Word. Särskilt gillar hon funktionen rättstavning eftersom, 

menar hon, felstavningar markeras ut med stark färg som gör det möjligt att gå 

tillbaka och titta på förslag på ändringar. Hon berättar att de mycket sällan skrev för 

hand i gymnasiet även om det fanns moment där det var tillåtet att lämna in 

handskrivna texter.  

    Både Alice och Anna har erfarenheter av talsyntes.  Båda fick tillgång till detta 

under gymnasietiden. Alice tyckte att talsyntes underlättade eftersom hon inte 

behövde anstränga sig lika hårt för att förstå. Anna tyckte också att hjälpmedlet 

gynnade henne. Hon menar att hon slapp läsa när hon inte orkade och kunde välja att 

både läsa och lyssna när hon tyckte det passade bättre. Hon försökte en tid att läsa 

utan talsyntes, men menade att det "bara inte gick".  

   Varken Alice eller Anna har haft nytta av talsyntes under tiden efter att de slutat 

skolan. Ingen av dem väljer självständigt att läsa, eftersom det känns alltför krävande 

för dem.  Såhär uttrycker de detta:  

 Alice: I skolan gick det bra, men nu läser jag 

 inte alls för jag kan inte läsa en bok. Det tar 

 så lång tid och det är inte säkert att jag fattar ändå. 

 Anna: Det är ju inte direkt så att man läser en bok 

 liksom. Det gör jag ju inte. När man slutade  

 skolan slutade ju stödet också.  

Jari berättar att den specialpedagog han gick hos bedömde att han inte behövde 

talsyntes. Istället minns han att en lärare lärde honom att läsa med linjal. Genom att 

dölja texten runt den rad han ville läsa, kunde han lättare undvika att bokstäverna 

"hoppade huller om buller". Han upplevde att detta hjälpte honom. Varken Emma 

eller Ruben har haft några kompensatoriska hjälpmedel. Emma uttrycker en 

besvikelse över detta medan Ruben verkar mera oberörd. Emma anser att skolan inte 

tagit hennes svårigheter på allvar och att lärarna negligerat henne.
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 Emma: Det fanns väl ingen hjälp till mig.  

 Lärarna insåg väl kanske inte att jag behövde hjälp. 

 Jag har fått veta sen, efter skolan, att det fanns stöd. 

Ruben: Nej, det fanns inte [stöd, min anm.] Tror 

det hade gått lättare då för då hade man haft ett  

annat verktyg att jobba med. 

Bara en av de fem respondenterna fick veta från skolan vilken rätt till stöd som finns 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. Alice fick veta när hon fick sina svårigheter 

dokumenterade i gymnasiet att hon hade rätt till talsyntes. Anna berättar om hur 

hon, med hjälp av sin familj, tog reda på sina rättigheter på egen hand, eftersom 

skolan inte informerade henne:  

Man sätter sig och gör testerna och de får reda på det 

och kommer fram till du har detta ungefär och sen har 

de inte sagt så mycket mer om vad man har för rätt till 

stöd. Så när man kom hem med papprena fick man kolla 

upp vad man hade rätt till. Det fick vi göra hemma. Det 

säger inte lite det. 

 

4.3 Läs- och skrivsvårigheter och självkänsla 

 

Tre av de fem respondenterna upplevde att självkänslan blev bättre när de fick sina 

läs- och skrivsvårigheter dokumenterade eftersom det gav dem en bekräftelse på att 

de inte är dumma. Samtliga talar om vikten att kunna hävda sig genom att ha 

dokumentationen i ryggen. Alice menar att de flesta hon möter är förstående och 

försöker sätta sig in i hennes svårigheter. Samtidigt uttrycker hon en ledsamhet över 

att ha läs- och skrivsvårigheter.  

      Emmas självkänsla steg också i och med dokumentationen. Hon menar att hennes 

möjligheter har ökat och nämner till exempel att Arbetsförmedlingen ger henne rätt 

till särskilt stöd. Hon vill dock poängtera att hennes självkänsla är låg. Hon tror inte 

att hon skulle klara av att läsa upp betygen för att inrikta sig på högre studier, något 

hon ser som en begränsning.  

 Det var skönt faktiskt. Men jag skulle inte klara  

 det idag [studier, min anm.] Att man har läs-  

 och skrivsvårigheter på papper känns skönt för 

 det känns mer okej att berätta för andra att det är så. 
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Anna beskriver dokumentationen som bekräftande. Hon hade vetat att något var, 

som hon uttrycker, det "fel" under en längre tid och att få veta vad hennes svårigheter 

berodde på var skönt:  

Ja, det kändes ändå skönt. Jag visste ju att det var nå fel. 

 Eller ja, fel, men man kände ju att det inte var som det skulle 

när  man liksom inte kunde läsa som man skulle.  

Också Rubens självkänsla steg i och med att han fick sina läs- och skrivsvårigheter 

dokumenterade. Han menar att självkänslan inte var låg innan heller, eftersom han 

fick bra förståelse från sina klasskamrater. Samtidigt säger han att självkänslan blev 

bättre efter dokumentationen eftersom det var bekräftande:  

Den har blivit bättre [självkänslan, min anm.] 

För då vet man vad det är man hade sen utgick  

man från det. Man fick hitta ett eget sätt och då 

blev självkänslan bättre för att man hittade  

lösningar jämfört med alla andra.  

Det egna sätt Ruben talar om i ovanstående citat är de metoder som han menar att 

han, på egen hand, fått utarbeta för att klara sig i svenskundervisning. Han talar om 

att han, istället för att läsa en hel text, försökte få en övergripande bild av vad texten 

handlade om. Han menar dessutom att han vänt på ordningen i läsningen av texter:  

Istället för uppifrån och ner jobbade jag  

nerifrån och upp. Jag vände på allting.  

Då fick jag ett annat, eller ja, ett bättre  

sammanhang. Jag började i mitten för 

att hitta var det var lättast för mig att börja. 

Jari upplevde, till skillnad från Alice, Anna, Ruben och Emma, att självkänslan blev 

sämre efter dokumentationen. Han blev retad av klasskamraterna och ville ogärna gå 

till skolan. Han menar att självkänslan blev bättre efter att han lämnat gymnasiet.  

 

Den [självkänslan, min anm.]  gick neråt lite grann.  

Jag var ju ganska mobbad i skolan också.  

Alla mobbade en och sa fula saker, skrattade 

åt en om man läste fel och sånt där.  
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4.4 Sammanfattning av resultat med slutsatser 

 
Både Glazzard (2010) och Nielsen (2011) menar att lärarstöd kan spela en stor roll 

när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheters självkänsla. Glazzard (2010) 

menar att självbilden sjunker om läraren är oförstående och inte finns som ett stöd. 

Nielsen (2011) menar att lärarens förmåga att stärka eleven är avgörande för elevens 

bild av sig själv. Majoriteten av respondenterna i min undersökning hade negativa 

upplevelser av lärarstöd. Lärarna såg, av olika orsaker, inte deras problem och 

eleverna upplevde inte att de blev stärkta. En elev menade att läraren hade varit 

stöttade och förstående och det var också den som hade starkast självkänsla av de 

tillfrågade. Min tolkning är att de övriga eleverna kunde ha haft en högre självkänsla 

om lärarna engagerat sig känslomässigt och kunskapsmässigt, och att lärarens roll 

därmed måste tas på större allvar. 

    Anna och Emma upplevde båda att deras lärare hellre gick till andra än till dem. 

Emma bedömde att klasskamraterna behövde mer stöd än hon själv medan Anna 

kände att läraren hellre gick till klasskamraterna, eftersom de var lättare att hjälpa. 

Ingen av dem har upplevt dessa lärare som gott stöd. Båda har skolkat från många av 

sina svensklektioner, med motiveringen att stödet ändå uteblev. Min tolkning är att 

lärarstöd och kompensatoriskt stöd måste synliggöras för eleverna men att skolan 

kan ha haft större möjligheter att ge stöd om eleverna inte skolkat från sina pass. Min 

tolkning är att lärare riskerar att få ta på sig skulden för att studierna inte går väl, 

eftersom eleverna ser på läraren som den som skall ta ansvar för att man som elev 

skall höja resultaten.  

    Jari har positiva erfarenheter av lärarstöd och menar att läraren fanns där och hade 

tid att se honom och hans svårigheter. Ändå hade han lägre självkänsla under sin 

skoltid än efter avslutade studier. Han blev retad av klasskamraterna, som skrattade 

ut honom i klassrummet när de hade högläsning och de kunde kalla honom för elaka 

saker.  Nielsen (2011) menar att lärare som inte aktivt stödjer elever med läs- och 

skrivsvårigheter riskerar att bidra till att eleverna sätter upp hinder för sig själva. 

Glazzard (2010) och Luciano & Savage (2007) menar att mobbing kan sänka 

elevernas självkänsla. Min tolkning är att den låga självkänsla som uttrycks hos 

respondenterna kan vara en följd av att inte bli sedda av läraren i 

klassrumssituationer, eftersom eleverna inte upplever att de blir tagna på allvar men 
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att det sätt på vilket eleverna blivit bemötta av sina klasskamrater också har en viktig 

roll när det gäller att kartlägga orsaker till denna låga självkänsla. 

    Två av respondenterna har haft kompensatoriska hjälpmedel i form av talsyntes i 

skolan. De anser att detta hjälpmedel varit bra, men menar samtidigt att hjälpen inte 

gynnade dem efter att de slutat på skolan. Föhrer och Magnusson (2003) menar att 

just arbetet med talsyntes inte hjälper elever i längden eftersom talsyntes inte har 

någon inlärningseffekt. En av eleverna menar att självkänslan blev sämre efter 

skoltiden och ingen av eleverna läser för förströelse efter avslutade studier. Min 

tolkning är att användandet av talsyntes kan öka elevers självkänsla, eftersom det 

uppfattas som underlättande, men att den goda självkänslan riskerar att sjunka när 

hjälpmedlet sedan plockas bort. 

     Jari är den enda av respondenterna som läser för läsandets skull. Han fick lära sig 

att använda linjal och tyckte att det fungerade bra. Han använder linjal också efter att 

han avslutat sina studier. Också Anna hade en positiv attityd till litteratur och läsning 

medan hon hade talsyntes men menar att hon slutade läsa när stödet plockades bort. 

Min tolkning är att elever som får hjälpmedel de tycker fungerar kan utveckla en mer 

positiv attityd till litteratur än elever som inte får det och att läsning, som i Emma och 

Annas fall, ses som något otillgängligt utan hjälpmedel. Emma talar om hur läs- och 

skrivsvårigheterna begränsar henne och hennes möjligheter, inte bara att läsa, utan 

också att skriva med korrekt stavning och hon läser varken tidsskrifter eller litterära 

verk på sin fritid.  

    Varken Emma eller Ruben har haft några kompenserande hjälpmedel under sin 

skoltid. Emma har skolkat en stor del av skoltiden och menar att det hade att göra 

med att läraren ändå inte såg henne och hennes behov. Glazzard (2010) menar att 

brist på stöd kan resultera i att elever inte kommer till skolan. Min tolkning är att 

detta stämmer väl överens med Emmas berättelse om hur hon satt i korridoren eller 

skolkade från lektionerna samt hennes kommentar "det fanns väl inget stöd till mig". 

Det stämmer också överens med Annas berättelse om hur hon skolkade för att 

läraren inte visade något stöd, alltså att brist på lärarstöd i kombination med brist på 

kompenserande hjälpmedel kan leda till frånvaro och därmed försämrade 

studieresultat, detta medan lärare som ger stöd och uppmärksamhet, som i Jaris fall, 

bidrar till att eleven vill försöka och närvara. Men då har inte andra faktorer tagits i 

beaktande. Min tolkning är att Emmas och Annas låga studieresultat, förutom brist 

på lärarstöd och kompensatoriska hjälpmedel, också kan bero på exempelvis frånvaro 
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och, i förlängningen av denna, brist på underlag för betygsättning. Min tolkning är att 

elevers upplevelser av skolan som försummande skapar en ond cirkel: får man inte 

det stöd man upplever att man behöver uteblir man från lektioner. Uteblir man från 

lektioner kan chansen minska att lärarna uppmärksammar och inkluderar. Skolk som 

protesthandling är alltså föga fruktbar. Min tolkning är att skolan borde utreda 

orsaker till skolk när man börjar se ett mönster i elevernas frånvaro. Om elevernas 

upplevelser får ta plats i tid är chansen större att åtgärder kan sättas in för att 

minimera olustkänslorna hos eleverna, men det förutsätter att eleverna är öppna för 

att diskutera. 

    Glazzard (2010) menar att dokumentation av elevers läs- och skrivsvårigheter höjer 

elevernas självkänsla eftersom den självpåtagna etiketten som dum upplöses. Han 

menar dessutom att elever som får information om svårigheternas innebörd i regel 

har högre självkänsla. Dessa tankar problematiseras av Taylor, Hume och Welsh 

(2009). De menar, liksom Glazzard (2010) att elevernas självkänsla höjs av att få 

information kring läs- och skrivsvårigheternas innebörd men de menar att detta är en 

förutsättning. Om informationen till eleverna uteblir tenderar elevernas självkänsla 

att sjunka, snarare än höjas.  

    Respondenterna i undersökningen menar alla, utom en, att självkänslan höjdes 

efter dokumentationen just därför att de inte längre kände sig dumma. 

Dokumentationen har lyfts fram som en bekräftelse på något de har anat. De menar 

också att det är lättare att hävda sig inför andra. På frågan om de fick information 

kring sina rättigheter under sin skoltid svarar majoriteten nej. Anna och hennes 

familj tog själva reda på rättigheterna, andra gick genom skoltiden utan att känna till 

att det fanns stöd att få. De som inte fått information från skolan är också de som har 

lägst självkänsla. Min tolkning är att det finns en självkänslohöjande aspekt i 

dokumentation av läs- och skrivsvårigheter men att skolan har varit dålig på att 

upplysa och informera, både kring läs- och skrivsvårigheter som fenomen men också 

kring de former av stöd som skall finnas tillgängliga. Min tolkning är att skolan i 

detta fall kan ha bidragit till elevernas låga självkänsla genom att agera på ett sådant 

sätt och att det finns ett behov av att resonera kring fenomenet läs- och 

skrivsvårighet, stöd och resurser så eleven känner sig stärkt, men också som ett bevis 

på att man lever upp till de lagar och regler som finns uppsatta kring särskilda behov 

och särskilt stöd. Hade skolan istället informerat i samband med dokumentationen 

kanske elevernas självkänsla hade varit bättre. 
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    Sammanfattningsvis kan man säga att det finns olika uppfattningar bland 

respondenterna kring upplevelser av lärarstöd och kompensatoriska hjälpmedel 

under skoltiden men att majoriteten upplevt att stödet inte har varit tillräckligt, i 

vissa fall, enligt respondenterna, obefintligt. Samtidigt har respondenter som svarat 

så skolkat en del från svensklektionerna, vilket kan ha begränsat lärarnas möjligheter 

att ge det stöd respondenterna upplever sig ha saknat. Läs- och skrivsvårigheterna 

har påverkat respondenternas självkänsla på det sättet att de känt sig dumma, i 

meningen obildbara. Den känslan har samtliga respondenterna känt utom en, som 

menade att den låga självkänslan snarare berodde på att klasskamraterna retade 

honom på grund av hans svårigheter. Min tolkning är att lärarstöd ensamt inte 

hjälper elever att höja sin självkänsla utan att den sociala miljön i skolan, i form av 

tillhörighet och sammanhållning mellan eleverna också spelar en stor roll för 

självkänslan och att respondenternas uppfattning av lärarnas stöd, med tanke på hög 

grad av skolk, delvis kan bero på att de sett läraren som den som bär högst ansvar för 

goda studieresultat. Skolket kan, tolkar jag, också vara en följd av att inte bli sedd och 

inkluderad i klassrumssituationer. Självkänslan hos respondenterna med 

kompensatoriska hjälpmedel har varit högre än hos dem som inte fått något sådant 

stöd. Självkänslan har dock påverkats negativt när stödet plockats bort, eftersom de 

då upplevt att den litterära världen stängdes för dem. 

    Att få sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade har hjälpt samtliga 

respondenter utom en att lättare förstå och acceptera sina svårigheter, något som höjt 

deras självkänsla. Samtidigt hävdar samtliga att informationen från skolans sida har 

brustit och att de känner detta som ett svek, något som sänkt självkänslan och 

förtroendet för skolan  som institution. I det stora hela höjdes självkänslan hos 

respondenterna när de fick svårigheterna dokumenterade, men information från 

skolans sida kunde, tolkar jag, ha bidragit till en ökad självkänsla hos 

respondenterna. 
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5 Diskussion  

 

5.1 Metoddiskussion  

 
Jag menar att valet att använda en kvalitativ metod var den bästa eftersom kvalitativa 

undersökningar vill gå ner på djupet och få fram upplevelser (Denscombe 2009, Patel 

& Davidsson 2011), till skillnad från den kvantitativa metoden där man arbetar med 

enkäter, tabeller och siffror.  

    En nackdel med en kvalitativ metod är att generaliserbarheten är förhållandevis 

låg, eftersom man arbetar med människors unika upplevelser. Med en kvantitativ 

metod hade man kunnat göra mer exakta mätningar men då hade jag inte fått ut den 

data som jag varit ute efter för att svara på mina frågeställningar. En annan nackdel 

är att man arbetar med ett litet material. Jag har intervjuat fem personer som gått på 

fem olika skolor i Mellansverige.  

    En av de svagheter som kan hävdas är att empirin enbart består av intervjuer med 

före detta elever. Det hade varit värdefullt att få ta del av lärarnas version kring 

exempelvis elevernas känslor kring och erfarenheter av lärarstöd. Denna information 

hade kunnat ge större möjlighet att vara nyanserad i analysen. Att intervjuerna 

spelats in kan ha hämmat respondenterna en aning, eftersom det kan upplevas 

stressande att bli inspelad.  

    En av styrkorna är att intervjuerna genomfördes i respondenternas respektive hem 

och att de gjordes personligen. Respondenterna fick således vara i en miljö där de 

känner sig trygga och att alla uppgifter behandlats konfidentiellt kan ha bidragit till 

att de givit sanningsenliga svar på intervjufrågorna. En annan styrka är att analysen 

vilar på tidigare forskning och inte godtyckliga, subjektiva antaganden och att 

forskaren försökt hålla sig nyanserad och varit försiktig med att dra förhastade 

slutsatser.  

    Jag har i huvudsak hållit mig till att behandla utländska vetenskapliga artiklar, det 

vill säga primärkällor, eftersom jag varit ute efter ny och kontrolläst forskning inom 

de områden jag behandlat. Detta leder till att uppsatsen får ökad trovärdighet. 

Artiklarna kommer från olika databaser, vilket har gjort att jag har kunnat sålla bort 

artiklar som inte varit relevanta för just min uppsats eftersom mängden artiklar blir 

större.  
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5.2 Resultatdiskussion  
 

Min resultatdiskussion är uppdelad i två delar. Den första delen berör individ, skolan  

som institution och pedagogisk relevans. Den andra delen går utåt och tar ett 

samhällsperspektiv. Båda perspektiven är relevanta eftersom skolans uppdrag är att 

se till att elever som lämnar skolan är rustade att möta samhället, oavsett om de går 

mot högre studier eller arbetsliv.  

    Respondenterna i detta arbete har gått på olika skolor och majoriteten av dem har 

inte fått det stöd de behöver och har inte goda erfarenheter av lärarstöd. Dessutom 

har majoriteten inte fått information kring läs- och skrivsvårigheter eller vilka stöd 

som skall erbjudas när de fått sina svårigheter dokumenterade. Jag vill hävda att 

undersökningen igenom genomsyrats av pedagogisk relevans, men kanske ökar 

relevansen än mer med dessa resultat.  

    Att skolor inte individanpassar undervisningen, informerar om och erbjuder 

särskilt stöd och ser elever menar jag vara allvarligt. För att nå likvärdighet, mellan 

individer, skolor och kommuner krävs att samma förutsättningar ges. Vilken skola 

och kommun man går i skall inte påverka vilken rätt till stöd man har.  

    Vidare är det ett problem att elever med läs- och skrivsvårigheter upplever sin 

självkänsla så pass låg och att lärare är en av de faktorer som kan bidra till att sänka 

den. Det visar, menar jag, på lärares makt och inflytande över elevernas 

kunskapsutveckling men också känsloliv och upplevelser av sig själva.  

    Ett av skolans uppdrag är att se till att elever som lämnar skolan ska vara 

anpassade till samhället, vare sig de väljer att inrikta sig på högre studier eller 

arbetsliv. Det är av den anledningen viktigt att elever som lämnar skolan känner 

självkänsla nog att arbeta sig vidare. Emma berättar att hon inte tror sig kunna 

fortsätta studera, hennes självkänsla är låg och hon är rädd att misslyckas. Hon anser 

sig vara begränsad. Om elever med läs- och skrivsvårigheter har så låg grad av 

självkänsla, beroende på minnen från skoltiden, att de känner sig begränsade att kliva 

in i arbetsliv och vidare studier menar jag att skolan har misslyckats med sitt 

uppdrag. Det är en kraftig anklagelse som för att vara fullt berättigad kräver vidare, 

bredare forskning, men Emmas fall är, menar jag, ett exempel på misslyckande.  

    En av respondenterna läser på fritiden. Både Anna och Alice menar att det är för 

jobbigt och tidskrävande. Jari läser, men i första hand dagstidningar, inte böcker. 
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Alice och Emma berättar att de slutade läsa när de inte längre hade tillgång till 

talsyntes, eftersom det blev alltför tidskrävande och svårt för dem. Båda tyckte dock 

att det gick bra att läsa så länge stödet fanns.  

    Man kan fråga sig om det är livslångt lärande att erbjuda elever med läs- och 

skrivsvårigheter stöd i skolan som inte gynnar dem efter deras skoltid. Den litterära 

världen är mer eller mindre stängd för dem, en värld som är en stor del av vårt 

samhälle och kulturarv. Den litterära världen är en gemenskap. Det finns bokcirklar, 

bokmässor, litterära föreläsningar och andra evenemang som förenar. Att denna 

värld är stängd för personer som läst ämnet svenska på gymnasiet och där har läst 

litteraturhistoria är mycket tråkigt. 

    Av analysen drar jag slutsatsen att skolan brustit i att informera elever och 

vårdnadshavare vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter, vilka stöd som finns 

och vilka rättigheter eleven har. Jag drar också slutsatsen att skolan kan bli bättre på 

att inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter genom lärarstöd i form av 

uppmuntran, förståelse och stöd i elevutvecklingen, och kompensatoriska hjälpmedel 

för att underlätta läsning och skrivning. Dessa faktorer, visar resultatet av analysen, 

kan påverka självkänslan hos eleverna i positiv riktning men kräver engagemang från 

både skola och individ.  

    Alla respondenter utom en anser att dokumentationen varit positiv för 

självkänslan. Den respondent som menar att självkänslan blev sämre led av mobbing 

från klasskamrater och kopplar snarare sin dåliga självkänsla dit än till erfarenheter 

av stöd. Av detta drar jag slutsatsen att konkretisering av problematiken och insikten 

kring det egna lärandet kan bidra till att höja elevers självkänsla men att det finns fler 

faktorer som påverkar denna och att dokumentation i sig inte kan hävdas påverka 

självkänslan i positiv riktning.  

    De respondenter som använt talsyntes hävdar att det hjälpt dem, framförallt 

eftersom de fått lyssna och läsa samtidigt. Å andra sidan har respondenterna ingen 

nytta av att ha haft detta hjälpmedel idag, efter skoltiden, och ingen av dem läser. 

Min slutsats är att det kan vara självkänslohöjande att få talsyntes i skolan, men att 

självkänslan kan sjunka när detta stöd plockas bort eftersom portarna till den 

litterära världen stängs, en värld de kan deltaga i så länge de har talsyntes till hands.
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6 Avslutande kommentarer 

Det behövs mer forskning som kan visa på och problematisera samband mellan läs- 

och skrivsvårigheter, särskilt stöd och självkänsla. I metoddiskussionen skrev jag att 

det kunde ha varit berikande för studien om respondenternas lärare hade deltagit i 

studien och jag menar att ett förslag på vidare forskning kan vara skillnader i lärares 

och elevers uppfattningar kring stöd och självkänsla. Jag skulle också gärna se en 

bredare bild av de konsekvenser låg självkänsla i kombination med läs- och 

skrivsvårigheter kan ge efter skoltiden i form av utanförskap och isolering och om det 

finns några mönster i dessa uttryck. Exempel på sådana uttryck i min studie är rädsla 

och ovilja inför högre studier och ovilja att läsa.  Det är viktigt att alla elever får 

chansen att utvecklas och det blir, menar jag, än mer motiverat när man ser att 

självkänslan påverkas beroende av både dokumentation och stödinsatser.  
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Bilaga 1  
Missivbrev    Eskilstuna 20141023 

Information om undersökningen  

Hej!  

Jag heter Angelica Einarsson och är lärarstudent på Mälardalens högskola och ska skriva ett 

examensarbete. Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida elever med läs- och 

skrivsvårigheter upplevt att de fått det stöd de behövt i svenskundervisningen samt huruvida 

dessa svårigheter påverkat deras självkänsla. Jag kommer att intervjua fem personer som 

avslutat gymnasiestudier. Anledningen att jag valt denna målgrupp är att de besitter mer 

erfarenhet och kan jämföra skoltiden innan och skoltiden efter att de fick reda på att de har 

läs- och skrivsvårigheter. Varje deltagande är viktigt eftersom det är viktigt att lyfta fram 

elevers upplevelser. Varje intervju beräknas ta ca 25-30 minuter.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva, som är en databas med uppsatser skrivna vid 

Sveriges högskolor och universitet. Alla uppgifter jag tar del av behandlas konfidentiellt. 

Vetenskapsrådet har gett ut regler som alla forskare måste följa och dessa finns till för att 

värna om deltagares integritet. Därför kommer inte namn på kommun, skola eller respondent 

att uppges och alla respondenter ges fiktiva namn.  

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Respondenten har rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser.  Detta innebär 

att respondenten när som helst, under arbetets gång, kan ångra sig. Intervjuerna kommer att 

spelas in genom ljudupptagning. På detta vis kan man undvika att missuppfattningar och fel 

smyger sig in vid bearbetning av materialet. Det är bara jag samt, vid behov, min handledare 

som kommer att ta del av detta material och det kommer inte att användas i något annat syfte. 

När uppsatsen är godkänd förstörs materialet.   

Jag hoppas att du vill delta. Hör av dig så ses vi! 

Kontaktuppgifter:  

Angelica Einarsson   aen10010@student.mdh.se   

Handledare: Katrin Wennerström  katrin.wennerstrom@mdh.se  
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Bilaga 2  
Intervjumall  

1. Hur gammal var du när du fick veta att du hade läs- och skrivsvårigheter? 

Hur upplevde du att få veta detta? 

2. Kan du berätta hur har dina läs- och skrivsvårigheter påverkat din självbild (i skolan)? 

Blev din självkänsla bättre eller sämre när du fick veta att du har läs- och skrivsvårigheter? På 

vilket sätt?  

3. Känner du att du fått det stöd du behöver? 

  

                         - läraren  

 - klassrum 

   - hjälpmedel i undervisningen 

4. Kände du till vilka rättigheter till stöd och hjälpmedel du hade? 

 

 


