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LÄS- OCH SKRIVFÄRDIGHETER OCH DESS SAMBAND MED SJÄLVVÄRDERING 

HOS ELEVER I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 4

Ylva Booberg

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan självvärdering 

och läs- och skrivfärdigheter hos elever i fjärde klass i grundskolan. 

Tidigare forskning har funnit ett positivt samband mellan prestationer i 

skolan och självvärdering. Hypotesen var därför att positiva samband 

förväntades mellan ordavkodnings- och rättstavningsfärdigheter och 

självvärdering. Undersökningsdeltagare var elever i fjärde klass från tre 

olika grundskolor i Stockholmsområdet. Självvärderingen mättes  med ett 

självskattningsformulär och läs- och skrivfärdigheter mättes med 

ordavkodnings- och rättstavningstest. Studiens resultat gav svaga men 

signifikanta samband mellan en aspekt av självvärdering, ”Färdigheter, 

talanger och begåvning”, och tre av de sex test som användes som underlag 

för screening  av förmågan till ordavkodning och rättstavning. Dessa 

samband och en samtidig avsaknad av andra samband diskuteras 

avslutningsvis i relation till att det uppfattade kravet på läs- och 

skrivfärdigheter möjligen inte är så högt i undersökningsdeltagarnas ålder 

men att det sannolikt ökar under de följande åren.

Nyckelord: Läs- och skrivfärdigheter, ordavkodning, rättstavning, 

självvärdering, skolprestationssjälvvärdering, global självvärdering.

Inledning

Läsfärdighet är i vårt moderna samhälle ett allt ökande krav. Vi behöver kunna läsa för att 

förstå vad som står på matförpackningar, kommunikationstabeller, reklamskyltar, lönebesked, 

anställningskontrakt, textade filmer, dagstidningar och i oräkneliga andra situationer. 

Läsfärdighet är nyckeln som ska ge tillträde till all annan kunskap. Läs- och skrivfärdigheter 

värderas mycket högt i dagens kunskapssamhälle. Att läsa och skriva är en svår konst men 

trots detta lär sig de flesta barn som får undervisning skriftspråket utan komplikationer. Lika 

länge som det funnits skriftspråklig kommunikation torde det ha funnits läs- och skriv-

svårigheter. En elev som av någon anledning inte lär sig skriftspråket och inte uppnår full 

läsförståelse får avsevärda problem att hänga med i skolan och löper stor risk att utveckla en 

negativ självvärdering och kan lätt hamna i en ond cirkel på grund av sina erfarenheter av sina 

inlärningssvårigheter (Chapman, 1988). Följande studie kommer att undersöka om det finns 

ett samband mellan grad av läs- och skrivfärdigheter och grad av självvärdering hos elever i 

grundskolans fjärde årskurs. Benämningen ordavkodningsfärdigheter används av många 

forskare, samt även i föreliggande studie, synonymt med läsfärdigheter, och likaså används 

rättstavningsfärdigheter synonymt med skrivfärdigheter. Benämningen ortografi refererar 

också till stavningssätt (Höijen & Lundberg, 1999 s. 23).
.

Föreliggande studie undersöker inte 

dyslexi, eftersom en sådan studie erfordrar en bredare och djupare mängd undersökningar av 

*
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specialpedagog doktorand Heidi Selenius som med stor pedagogisk omsorg och värdefulla kommentarer hjälpt 

mig fullfölja uppsatsen till slut. Ett stort tack också till de elever som deltagit i studien, samt de klasslärare och 

rektorer som hjälpt till att göra den möjlig.
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läs- och skrivfärdigheter. Men många av de tankar och teorier, som tidigare forskning berör 

angående dyslektiska problem, tangerar och överlappar ofta de problem som rör läs- och 

skrivfärdigheter. Detta har inneburit en viss svårighet vid tolkning av texter i vilka olika 

forskare omväxlande skrivit om läs- och skrivfärdigheter/svårigheter och omväxlande om 

dyslexi. 

Ordavkodningsstrategier

Skolbarn utvecklar ordavkodningsstrategier vid läsinlärning, och enligt Höijen och Lundberg 

(1999) verkar strategierna följa vissa stadier som alla skolbarn går igenom i en viss bestämd 

följd. Strategier är medvetet valda handlingslinjer där en person väljer en aktivitet före en 

annan för att uppnå ett bestämt mål (Höijen och Lundberg, 1999).  Vid ordavkodning är det 

primärt två strategier som tas i bruk, den fonologiska strategin då ord avkodas genom att ta 

utgångspunkt i mindre bokstavssegment, och den ortografiska strategin som memorerar ordet 

som visuell minnesbild och gör det möjligt för läsaren att gå direkt från ordets 

bokstavssekvens till ordets fonologi och mening (Share & Stanovich, 1995).

Höijen och Lundberg (1999) beskriver hur barnet genomgår vid läsinlärning genomgår fyra 

skilda stadier av ordavkodningstrategier: 1.) Pseudoläsning; 2.) Logo-grafisk-visuell läsning; 

3.) Alfabetisk-fonemisk läsning; och 4.) Ortografisk-morfemisk läsning. 

1.) Pseudoläsning innebär att barnen på detta utvecklingsstadium inte företar någon närmare 

analys av skrift, utan bara utnyttjar kontextuella ledtrådar och läser omgivningarna. På fråga 

om vad som står på en mjölkkartong med ordet MJÖLK på svenska på ena sidan och på 

finska MAITOA på andra sidan svarar barnen utan att tveka att det står mjölk, oavsett vilken 

text de fick se. Kontexten dominerar och barnet avkodar omgivningen istället för orden 

(Höijen & Lundberg, 1999).

2.) Logo-grafisk-visuell lässtrategi kan bäst karaktäriseras som villkorlig associationsinlärning 

mellan visuella särdrag hos ordet och ordets mening. Varje ord behandlas som en unik 

stimulus, och inlärningen har karaktär av enkla associationer mellan vissa grafiska mönster 

(logografer) och ordnamn. Orden behandlas nästan som kinesiska skrivtecken (logografer), 

som hela visuella mönster (Höijen & Lundberg, 1999). 

3.) Alfabetisk-fonemisk läsning innebär att läsaren har knäckt den alfabetiska koden och 

förstått sambandet mellan bokstavens form och bokstavens ljud, blivit fonemiskt medveten. 

Fonemisk medvetenhet refererar till förmågan att dela in orden i de fonem som utgör ordet. 

Dessutom är det ett mycket viktigt steg på vägen mot att knäcka läskoden att lägga märke till 

fonetiska segment och att kunna isolera skriftspråkets enheter både när det gäller ortografi och 

strömmen av ljud (Höijen & Lundberg, 1999).

4.) Den ortografisk-morfemiska lässtrategin innebär att man använder både hela ord och 

morfem (den minsta språkliga enheten med betydelsemässig eller grammatisk) funktion som 

enheter i avkodningsprocessen och kallas därför också helordsläsning. Enligt Höijen och 

Lundberg (1999) är ordavkodningen på det ortografisk-morfemiska stadiet fullt 

automatiserad. För effektiv läsning krävs att ordavkodningsförmågan är automatiserad, att 

läsningen går snabbt, säkert och utan ansträngning (Jacobson, 2001). 

Två-vägs hypotesen (The Dual Route Theory) som formulerades av bl.a. Castles och Colthart 

(1993), framhåller att en läsare använder antingen en direkt väg till sitt inre ”ordlexikon” 
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genom den ortografiska ordigenkänningsprocessen, eller en indirekt väg via den fonologiskt, 

ljudande processen. Elever med lite läserfarenhet använder mest den indirekta fonologiska 

vägen vid läsning, medan den avancerade läsare i hög utsträckning använder den direkta 

ortografiska vägen (Jacobson, 2001).

Höijen och Lundberg (1999) menar att ordavkodning är den rent tekniska sidan av läsningen, 

men att olika strategier kan användas vid avkodningen av ord beroende på om ett ord 

uppträder ensamt eller i en kontext. Vid fonologisk läsning avkodas ordet genom att ta 

utgångspunkt i mindre bokstavssegment och omkodar dessa ljudmässigt för att sedan binda

samman ljuden till en ljudmässig helhet, ett ord (Share & Stanovich, 1995). Vid ortografisk 

läsning avkodas ordet omedelbart som helhet, avkodningen går direkt från ordets 

bokstavssekvens till ordets fonologi och mening (Colthart, Patterson & Marshall, 1980). 

Ortografi refererar till ordets stavningssätt, medan fonologi refererar till ordets ljudmässiga 

representationsform. Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta svårt att förstå sambandet 

mellan det talade ordet och bokstäverna i skrift, men däremot inte svårt att förstå ordet 

(LÄSK-projektet, 2001). I Figur 1 nedan visar Höijen och Lundberg (1999, s. 57) på 

interaktiva påverkningar mellan ortografiska och fonologiska strategier i ordavkodning.

Figur 1  visar en avkodningsmodell som Höijen och Lundberg (1999, s. 57) har gjort över 

olika feedbackprocesser mellan olika strategier vid ordavkodning, vilka samtliga påverkar 

förmågan till effektiv läsning och skrivning. Enligt denna modell förutsätter förmåga till 
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effektiv läsning och skrivning följande förmågor; visuell analys, bokstavsigenkänning, 

parsningsprocess, ortografisk ordigenkänning, semantisk ordigenkänning, semantisk 

aktivering, fonologiskt ordminne, fonologisk ordigenkänning, fonologisk omkodning, 

korttidsminne, fonologisk syntes samt artikulationsprocess.

Frith (1985) har utarbetat en läsutvecklingsmodell där hon visar hur beroendet av kontextuella 

hållpunkter hela tiden minskar med ökande ordavkodningsstrategier. Elever som inte kommit 

så långt i sin läsutveckling använder kontexten för att understödja ordavkodningen. Enligt 

Frith kan en strategi som väl är inlärd dock aldrig gå förlorad om läsaren lär sig en ny och mer 

effektiv inlärningsstrategi, utan tidigare inlärda strategier står kvar och kan tas i bruk om 

lässituationen skulle kräva det. Vidare menar Frith att det är kännetecknande för en god läsare 

att han/hon är flexibel vid val av ordavkodningsstrategier.

Personer med läs- och skrivsvårigheter har brister i den fonologiska och metalingvistiska 

förmåga som ska kunna identifiera och segmentera fonem (Höijen & Lundberg, 1999). 

Segmentindelningsprocessen, eller parsningsprocessen som den också kallas, bestämmer hur 

en bokstavsrad indelas i ortografiska segment av olika storlek, alltifrån enskilda bokstäver, 

fonem, till stavelser, morfem, eller i hela ord (Höijen & Lundberg, 1999). Metalingvistisk 

betyder medvetet styrd språkbehandling. En viktig aspekt vid läsning och läsförståelse är 

insikt och medvetenhet om den egna läsförståelsen. Läsaren utvecklar strategier för att styra 

och övervaka sin egen inlärning och förståelse. Metakognitiv betyder medvetet styrd 

tankeverksamhet (Taube, 1987) och metakognition har blivit ett samlingsnamn för 

självkontrollen och självreflexionen över ens egna tankeprocesser och ens eget kognitiva 

system (Craig & Yore, 1996). Sterner och Lundberg (2002) beskriver hur goda läsare har väl 

fungerande metakognitiv förmåga. De är strategiska, konstruktiva och aktiva, dvs. de kan 

välja lämpligt lässätt, de gör klart för sig varför och hur de vill läsa en text och, när de läst 

texten och inte förstått går de tillbaka, läser om, tar reda på mer osv. Enligt Sterner och 

Lundberg intar den mogna läsaren en flexibel och strategisk hållning till olika lässituationer 

samt har breda bakgrundskunskaper, tolkningsramar, som underlättar inferenser, dvs. läsa 

mellan raderna och gå bortom den direkt givna informationen.

Läs- och skrivsvårigheter

Stanovich (2000) diskuterar hur läs- och skrivsvårigheter kan finnas på alla begåvningsnivåer. 

Vissa former av läs- och skrivsvårigheter är tillfälliga och kan arbetas bort. Andra är mer 

bestående och svårhanterade. Läsförmåga kan betraktas som ett samspel mellan två 

delprocesser, avkodningsprocessen, som kodar skriftspråk till talspråk och vice versa, samt 

förståelseprocessen som tillför mening till koden. Modellen ”Läsning = Avkodning x 

Förståelse” (Gough & Tunmer, 1986) är välkänd och visar på att om någon av faktorerna 

Avkodning eller Förståelse går mot ”noll” så blir det ingen läsning i egentlig mening. 

Jacobson (2001) citerar Dalby, Elbro, Jansen och Krogh (1992) som menar att förutom dessa 

två faktorer finns ytterligare en bakomliggande faktor, nämligen motivation. Formeln skulle 

då kunna skrivas ”Läsning = Avkodning x Förståelse x Motivation”. Motivationen avser 

drivkraften till frivillig, självständig läsning. 

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara många medan symptomen däremot kan se 

ganska lika ut. Rättstavning är en viktig sida i skrivprocessen (Sterner & Lundberg, 2002). 

Elever kan ha svårt att uppfatta hur ord är uppbyggda av enskilda språkljud, samt svårt att 

uppfatta ordningsföljden av språkljuden, vilket leder till svåra problem med rättstavning. De 

kan ha stora hinder att övervinna innan de förstår hur talade ord kan delas upp i små bitar, 
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konsonantljud och vokalljud, och hur dessa bitar (fonem) kan avbildas med bokstäver (Sterner 

& Lundberg, 2002). Elever med läs- och skrivsvårigheter kan vara osäkra på bokstävers form 

och ljud. De kan få svårigheter med rättstavning på grund av att de ofta utelämnar vokaler 

(puls blir pls) och kastar om bokstäver (skärp blir skräp), eller spegelvänder dem eller roterar 

dem. De kan ha svårt att skilja på b och d (blad blir dlab) (Madison, 1992). 

Eftersom den alfabetiska skriften inte representerar språkljuden enkelt och direkt, kan man 

heller inte skriva exakt som man talar. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan ofta ha ett 

fonetiskt skrivsätt, de skriver ordet som det uttalas (Madison, 1992). Stumma bokstäver 

förloras (hjärna blir järna, djupfryst blir jupfryst) och konsonanter mitt i ord tappas bort 

(meddela skrivs medela, fotbollsspelare skrivs fotbollspelare). Madison förklarar vidare att 

det kan bero på en svag auditiv urskiljningsförmåga. De kan ha svårt att skilja på tonande och 

tonlös konsonant, g-k, d-t, b-p. Ljud med samma artikulationssätt förväxlas t.ex. ng-ljud och 

n-ljud, vilket leder till rättstavningsproblem med sådana ord som lugnt och tvungna. Även 

vokaler som y, u och e, i förväxlas ofta. Sj-ljuden ställer också till problem, stjärna blir kärna 

(Madison, 1992). Även ändelser och småord ställer till med problem och feltolkas ofta 

(Madison, 1992). Redan i förskolan bör man vara observant på barn som har svårt att uppfatta 

rim eller har svårt att säga efter lite krångligare ord, inte talar rent eller har ett torftigt språk 

(LÄSK-projektet, 2001).  

Sövik och Arntzen (1992, i Höijen & Lundberg, 1999) har observerat att personer med läs-

och skrivsvårigheter också ofta kan ha svårigheter att skilja mellan vänster och höger. 

Dysgrafi, handstilsproblem, har också observerats hos personer med läs- och skrivsvårigheter 

Eleven kan försöka dölja sin osäkra stavning genom en otydlig handstil. Dysgrafi kan även 

delvis bero på försenad finmotorisk utveckling. En emotionell komponent kan också inverka, 

bokstäverna kan vara negativt laddade, något obehagligt som eleven helst vill undvika. Till 

detta kommer brist på övning. Det finns fler symptom på läs- och skrivsvårigheter än vad som 

här räknas upp. Alla elever med läs- och skrivsvårigheter har givetvis inte alla dessa 

kännetecken men sannolikt flera av dem. Men ju fler av dessa svårigheter en elev har desto 

troligare är det att eleven kan ha vad vi i Sverige brukar definiera som specifika läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi, dys=svårigheter, lexia=ord (Sterner & Lundberg, 2002).

Ordavkodning och ordförståelse

Höijen och Lundberg (1999) menar att det finns skäl att tro att många med läs- och 

skrivsvårigheter har ett sämre ordförråd än normalläsare. Höijen och Lundberg (1999) 

påpekar hur Vygotsky har hävdat språkets betydelse för allt lärande. En av Vygotskys (2001) 

teser är, att i det sociala samspelet mellan människor, så utvecklas språk och tanke i en 

ständigt pågående dialektisk interaktion, som har en avgörande betydelse för 

begreppsutvecklingen och för förmågan att skapa nya tankestrukturer (Höijen & Lundberg, 

1999). Vid läsning ingår som tidigare nämnts både ordavkodning och ordförståelse. 

Ordförståelse är nära kopplat till högre kognitiva och lingvistiska processer (Jacobson, 2001). 

Höijen och Lundberg (1999) tar upp hur en god vokabulär är en förutsättning för 

ordförståelse. Dålig artikulation och benämningssvårigheter kan hindra inlärningen av nya 

ord, vilket kan försena utvecklingen av ordförrådet.

En viktig förutsättning för att förstå en text är att man också förstår de ord som texten 

innehåller. Höijen och Lundberg (1999) hävdar att regelbunden läsning spelar stor roll för 

ordförrådsutvecklingen. Följden blir att för en elev med läs- och skrivsvårigheter som ofta 

aktivt undviker att läsa så minskar möjligheterna att utveckla ett gott ordförråd.  Detta medför 

att texter blir ännu svårare att läsa och förstå, vilket ytterligare förstärker motviljan mot att 
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läsa och eleven kommer in i en ond cirkel. Minnet behöver repetition och omkodning för att 

komma ihåg nya ord och utan lästräning går ordförrådsutvecklingen mycket långsamt (Höijen 

& Lundberg, 1999). Enligt Darke (1988, i Riddick et al., 1999) påverkar låg självkänsla, 

stress och ångest minnesfunktionerna negativt och försämrar ytterligare läs- och 

skrivfärdigheterna hos den som redan har problem med dessa.

Sterner och Lundberg (2002) framhåller att det inre tysta talet är viktigt för att skapa inre 

representationer av ord och sammanhang och för att kunna hålla aktuell information i minnet. 

Genom att vi kan göra oss inre föreställningar kan vi kommunicera med oss själva via vårt 

inre tal. Att utveckla denna förmåga tycks vara en kritisk punkt för ordförståelse. Problem 

med ordförståelse kan bero på en kombination av svårigheter att skapa inre representationer 

och en kapacitetsbegränsning i korttidsminnet (Sterner & Lundberg, 2002). Studier har visat 

att multisensorisk (känna, höra, se) inlärning (Snowling & Frith, 1981) kan underlätta 

begreppslig förståelse och bildandet av inre representationer (Henderson & Miles, 2001, i 

Sterner & Lundberg, 2002).

Självvärdering

Empirisk forskning inom området självvärdering visar på ett positivt samband mellan psykisk 

hälsa och självvärdering (Ouvinen-Birgerstam, 1985). I föreliggande uppsatsarbete används 

Ouvinen-Birgerstams metod för skattning av självvärdering genom instrumentet Jag tycker, 

jag är, vilket berör områden som visat sig centrala för självkänslan och självvärdering, dvs. 

både akademisk självvärdering (skolsjälvvärdering) och global allmän självvärdering. 

Ouvinen-Birgerstam operationaliserar självvärderingsbegreppet och anger fem faktorer som 

hon antar bildar självvärderingsbegreppet; fysiska egenskaper, 

färdigheter/talanger/begåvning, psykiskt välmående, relationer till familjen och relationer till 

andra. Enligt Ouvinen-Birgerstam är det karakteristiskt för en person vid god psykisk hälsa att 

inta en positiv attityd till sig själv. En individ med dålig psykisk hälsa har däremot svårt att 

känna sig tillfreds med sig själv, och hon utvecklar följaktligen en negativ attityd till den egna 

personen (Ouvinen-Birgerstam, 1985). 

Prestationsbunden självvärdering

Att kunna läsa och skriva bra är viktigt. I vårt samhälle är det i hög grad människans förmåga 

att prestera intellektuellt som avgör hennes värde, s.k. prestationsbunden självvärdering. Läs-

och skrivförmåga är viktigt för att prestera bra i skolan. Många undersökningar visar att det 

finns ett samband mellan prestationer i skolan och självvärdering (Shavelson, Hubner & 

Stanton, 1976). Taube (1987) tar upp hur självvärderingen påverkas av prestationer i skolan 

på så sätt att goda prestationer höjer självvärderingen och sämre prestationer skadar och 

sänker självvärderingen.

Negativ stress 

Överdriven och/eller långvarig anspänning, d v s överskott av kravupplevelse, osäkerhet, oro, 

nervositet, anspänning brukar definieras som negativ stress (Selye, 1958; Theorell, 2003).

Självvärderingen antas enligt Shavelson et al. (1976) påverka beteendet i inlärningssituationer 

på så sätt att enbart den negativa stressen inför risken att misslyckas vid inlärning leder till 

lägre självvärdering, vilket i sin tur leder till försämrad inlärning.  Det förefaller rimligt att 

anta att självvärdering och prestationsförmåga påverkar varandra i ett ömsesidigt och 

kontinuerligt samspel (Taube, 1987). En negativ självvärdering medför att eleven inte 
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effektivt utnyttjar den kapacitet denne har. Den metakognitiva förmågan som har till uppgift 

att signalera vilka strategier som ska användas i den specifika inlärningssituationen blir totalt 

eller delvis blockerad av den stressande negativa självvärderingen (Jenkins, 1979). En stor del 

av kapaciteten upptas istället av att eleven ängsligt oroar sig för hur han eller hon ska undvika 

den skada som det förväntade misslyckandet kommer att tillfoga hans eller hennes redan illa 

tilltygade självförtroende (Taube, 1987). 

Ett misslyckande med läs- och skrivinlärning drabbar så många områden inom skolan. En 

negativ läs- och skrivsjälvvärdering kan utvecklas till en negativ skolprestations-

självvärdering och i värsta fall till en negativ global självvärdering (Taube, 1987). Eleven 

upplever då inte bara att han eller hon är dålig på att t.ex. läsa och skriva utan upplever att han 

eller hon är dålig helt igenom på alla sätt och vis. Taube menar att det finns ett starkt samband 

mellan akademisk självvärdering och global självvärdering.

Självuppfattning i olika teorier om personlighetsutveckling

En positiv självuppfattning ger stabilitet åt livet genom att signalera hur vi ska tolka intryck 

och ge riktlinjer för vårt beteende. Vår självuppfattning är avgörande för vad vi tror oss om att 

kunna och vilka mål vi sätter upp för oss själva (Ahlgren, 1991). Den uppfattning man får av 

sig själv som skolelev anses ha en överspridningseffekt till andra sociala sammanhang. Goda 

kamratrelationer i skolan samt positiva erfarenheter av skolprestationer ger således en positiv 

självuppfattning, både som skolelev och som person i övrigt (Skaalvik, 1982, i Ahlgren 1991). 

Självet är ett svårdefinierat begrepp, då det egentligen innefattar många olika tillstånd, vilket 

avspeglas i den språkliga variationen, självbild, självkänsla, självuppfattning, självvärdering 

med flera. I föreliggande uppsatsarbete används omväxlande orden självuppfattning, självbild, 

självförtroende och självvärdering.

James  (1890/1950) betraktas ofta som den första ”självpsykologen” och utvecklade idéer 

kring olika sidor av jaget. Jaget som subjekt ansågs som den del av jaget som upplever och 

prövar livet, medan jaget som objekt var innehållet i upplevelsen. Det objektiva jaget 

uppdelades i det materiella jaget (kroppen, kläderna, ägodelarna), det sociala jaget 

(erkännande, uppmärksamhet, kärlek från andra) och det andliga jaget. James (1890/1950) 

satte upp följande formel för självvärdering: Självvärdering = framgång/anspråk. 

Självvärderingen blev då i vilken omfattning människorna lyckades uppnå de mål inom 

ovanstående delar som de satte upp för sig själv. 

Ahlgren (1991) finner att självvärdering är den värdering som en människa gör av sin 

förmåga och sina egenskaper i olika bestämda avseenden och i jämförelse med sin omgivning. 

Av betydelsefulla andras reaktioner lär man sig vem man är (Mead, 1934; Donaldson, 1979). 

Denna värderande komponent av självuppfattningen grundläggs av ett kognitivt 

ställningstagande men också av en emotionell upplevelse. Ahlgren (1991) beskriver 

självuppfattning mer generellt som ”den bild jag har av mig själv då jag intar iakttagarens roll 

och ser på mig själv så som jag tror att andra uppfattar mig” s. 22. 

Men vår värdering av oss själva påverkas inte enbart av andras uppfattning av oss utan enligt 

Rogers (1961) även av våra personliga tolkningar av verkligheten. Rogers är en representant 

för den moderna jag-teori som kommer från fenomenologin. Enligt den fenomenologiska 

synen utgör alla de erfarenheter som en människa är medveten om vid ett visst tillfälle det s.k. 

fenomenologiska fältet. Fenomenologin sysslar inte med verkligheten utan med människans 

personliga tolkningar av verkligheten. Människans tolkning av verkligheten är selektiv därför 
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att den står under inflytande av tidigare erfarenheter och, attityder, mål och försvars-

mekanismer. Vi tolkar vad vi vill tolka. Rogers delar in självbilden i ett faktiskt, ett idealt och 

ett socialt själv. Det faktiska självet är den bild människan har av sig själv, det ideala självet 

är den bild av sig själv man skulle vilja ha och det sociala självet till slut är den bild man tror 

att andra har av en själv. 

En människas jaguppfattning ses av Rogers som en organiserad konstellation bestående av 

olika inbördes och sinsemellan relaterande tolkningar av det egna jaget och av jaget i relation 

till andra. En människa strävar alltid efter att höja eller behålla sin självkänsla och skydda det 

ideala självet. Om det skulle uppstå en avsaknad av överensstämmelse mellan en väl grundad 

självuppfattning och nya erfarenheter så kan det upplevas som hotande och frambringa 

försvarsmekanismer (Hergenhahn, 1984; Taube, 1987). 

Rosenberg har observerat att personer med låg självvärdering nekar att acceptera information 

som kan förbättra deras självvärdering. Det anses i vissa fall vara mindre hotande att ha en väl 

grundad negativ självuppfattning än att inte ha någon alls eller känna sig osäker på vem man 

är (Rosenberg, 1979; Ahlgren, 1991). Rosenberg anser vidare att det finns tre 

huvudkomponenter i självuppfattningen, varav de första två sammanfaller med Rogers 

faktiska och ideala själv. Rosenberg kallar dessa det existerande självet och det önskade 

självet. Den tredje komponenten är det presenterade självet och är den bild av sig själv som 

man visar upp för andra. Sammanfattningsvis visar den empiriska forskningen att den globala 

självvärderingen hos en och samma person är relativt konstant under en längre tid. 

Självuppfattningens mångdimensionalitet

Eftersom självuppfattning är ett mångfasetterat begrepp, vilket påverkas av olika faktorer, på 

ett unikt sätt för varje enskild människa, är det relevant att betrakta olika aspekter av 

självuppfattningen och se hur dessa tillsammans utgör en väv. March och Shavelson (1985) 

har redogjort för en schematisk modell av de delområden som kan klassificeras hierarkiskt 

och som ingår i självuppfattning (se Figur 2 nedan). Självuppfattningens värderande 

dimension är den sida som har intresserat självbildsforskare som Shavelson, Hubner & 

Stanton (1976) mest. Shavelson et al. har utvärderat validiteten i fem olika välkända 

amerikanska självvärderingstest av vilka Coopersmith´s Self-esteem inventory (1967, i 

Shavelson et al. 1976) och Rosenberg´s self-image scale (1955, i Shavelson et al., 1976) är de 

mest kända. Shavelson et al. har undersökt vad dessa test egentligen mäter och jämfört dem 

med varandra samt sammanfattat sina fynd och kommit med rekommendationer för vilka 

karakteristika som bör ingå i självvärderingtest och hur dessa karakteristika förhåller sig till 

varandra. Shavelson et al. fann inledningsvis 17 olika begreppsliga dimensioner utifrån vilka 

självvärdering definierades i de olika testen och hans förslag mynnar ut i hur man kan minska 

antalet definitioner för att underlätta jämförelser mellan olika testinstrument och olika 

testresultat. Shavelson et al. fann bl.a. hur den generella självvärderingen kunde indelas 

hierarkiskt i en akademisk självvärdering och en icke-akademisk självvärdering. Enligt 

Shavelson et al. är den mest generella formen för självuppfattning det s.k. general self-

concept (den allmänna eller globala självuppfattningen). Denna bygger på självuppfattningen 

inom fyra huvudområden: akademisk, social, emotionell och fysisk. Varje huvudområde 

bygger i sin tur på mer avgränsade områden. Den akademiska självuppfattningen 

(skolsjälvbilden) bygger till exempel på självuppfattning inom en grupp ämnen. Som grund 

för självuppfattningen på varje ämnesområde ligger en konkret värdering av den egna 

förmågan i specifika situationer (Shavelson et al., 1976).
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Figur 2, se figur ovan som föreställer en delmodell av Shavelson, Hubner och Stantons modell 

för självuppfattning i Review of Educational Research, 1976, 46:3, s. 413. Modellen bygger 

på självuppfattning inom fyra huvudområden: akademisk, social, emotionell och fysisk. Varje 

huvudområde bygger på mer avgränsade områden. Den akademiska självuppfattningen 

bygger t.ex. på självuppfattningen inom en grupp med ämnen. Som grund för 

självuppfattningen inom varje ämnesområde ligger en verklig värdering av den egna

förmågan i specifika situationer.

Faktorer som anses utöva inflytande på en persons självvärdering är också t.ex. hur viktigt 

personen tycker det är att lyckas inom ett visst område, samt upplevelse av kontroll över en 

situation som har lett till framgång eller misslyckande inom ett för personen viktigt område. 

Självvärdering påverkas av specifika erfarenheter, t.ex. misslyckanden i relation till andra 

viktiga personer, föräldrar, vänner eller skolan. Ju närmare självvärderingen är förknippat 

med en viss situation desto starkare är sambandet mellan självvärderingen och beteendet i 

situationen. Att därför satsa på att förbättra en elevs självvärdering kan med rätta ses som ett 

viktigt inlärningsmål i sig (Shavelson et al, 1976). IEA (i SOU 1997) beskriver hur 

läsundervisning som har läslust som målsättning snarare än läsfärdighet är mer framgångsrik.

Taube menar att det finns tre komponenter som skapar en persons självuppfattning.

1. Erfarenheter. Hur ett barn mår avgörs i hög grad av barnets upplevelse av sin situation.

Den bilden av sig själv är uppbyggd av egna tankar om sig själv och andra uppfattningar om 

honom eller henne.

2. Värderingar som barnet utsätts för av viktiga personer i dess närhet. Ju viktigare personen

är för barnet desto större påverkan får denna person för barnets egen självuppfattning.

3. Tolkningar. Alla värderingar tolkas av barnet. Hur barnet beter sig blir slutligen ett resultat 

av denna process. Taube (i Nilzon, 1999) Skolårens psykologi s. 36.
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Harter (Harter, 1983 i Linnanmäki,  2002, s. 161) beskriver utvecklingen av en persons 

självuppfattning som ett mönster som består av fem nivåer. Områden som påverkas av denna 

utveckling är uppförande i skolan, sociala relationer m.m. Utvecklingsmässigt är det de 

fysiska egenskaperna som visar sig först, t.ex. i tankemönster som ”jag är duktig därför att jag 

är stor”. På nästa nivå för tankemönster relaterar barnet någon specifik förmåga, t.ex. att 

kunna alfabetet. Den följande nivån kan innebära att barnet känner tillfredställelse av att 

kunna göra krävande uppgifter i skolan. Den kognitiva kompetensen kan på nivån för 

motivationell beskrivning komma att föra med sig att personen tolkar sin framgång som ett 

resultat av t.ex. ihärdiga försök. På den högsta nivån fokuseras självuppfattningen på 

förmågan till logisk slutledning. 

Eftersom samhället värderar förmåga och kompetens så högt är elever beredda att offra 

mycket för att bibehålla känslan av att vara dugliga. Covington (1984) visar på att elever 

ibland kan skapa strategier för att slippa inse sin egen oförmåga genom att a) sätta målen 

alldeles för högt, b) inte anstränga sig alls c) skylla på faktorer som ligger utanför den egna 

kontrollen.

Ahlgren (1991) har i en studie undersökt självvärderingen hos 303 grundskoleelever från två 

rektorsområden i Stockholm. Hon operationaliserar självvärderingsbegreppet och anger fyra 

faktorer som hon antar bildar självvärderingsbegreppet; kroppskonstitution och fysisk 

förmåga, teoretisk förmåga, praktisk-estetisk förmåga och social förmåga. Ahlgren använder 

sig av enkät, projektivt test samt intervju för att få ett mått på elevernas självvärdering. 

Frågeformuläret som Ahlgren utarbetade för denna undersökning var starkt kontextbundet till 

skolmiljön för att i möjligaste mån försäkra sig om att det som uppmättes var 

skolsjälvvärdering och inte global självvärdering. Svaren på frågeformuläret har redovisats i 

ett specialarbete kallat ”Vad jag tycker om mig själv - en undersökning om elevers 

självuppfattning” (Hallberg et al., 1981 i Ahlgren, 1991). Ahlgren (1991) fann 

sammanfattningsvis att elever i högre socialgrupper har högre självvärderingar, att elever i 

högstatusskolor har högre självvärderingar än de i lågstatusskolor, och att pojkar har högre 

självvärderingar än flickor. 

Läs- och skrivfärdigheter och självvärdering

Vad händer med självkänsla och självvärdering hos den elev som har mycket svårt att lära sig 

läsa och skriva? Kan självkänslan och självvärderingen vara fortsatt lika hög för den som 

ständigt misslyckas i ett så viktigt avseende som läs- och skrivförmåga? I Matteusevangeliets 

25 kapitel vers 29 (Bibeln, 2001) står det; ”åt var och en som har, ska vara givet, så att han får 

över nog, men den som icke har, från honom skall tagas också det han har” s. 86. Detta 

grymma bibelcitat används bl.a. av Stanovich (2000) för att beskriva hur rik-blir-rikare och 

fattig-blir-fattigare effekten finns inbäddad i utbildningsprocessen. Den som kan läsa bra den 

tycker om att läsa och läser mycket, får mer övning i att läsa och blir härmed ännu bättre på 

att läsa. Den som läser dåligt övar sig mindre och blir på så sätt ännu sämre på att läsa. När 

ordavkodningen tar all energi så det inte blir någonting över till själva förståelsen, då sjunker 

motivationen och det är inte roligt att läsa. I längden kan upprepade misslyckanden med 

läsning leda till sämre självvärdering. Det kan också uppstå spridningseffekter vid framgångar 

och misslyckanden. Ett misslyckande inom ett område leder till sänkt självvärdering inom det 

området, men känslan av misslyckande kan också sprida sig och leda till sänkt självvärdering 

även i helt andra avseenden (Shavelson et al, 1976). Skaalvik och Hagtvet (1990) har funnit 

flera studier som visar på starka samband (korrelation omkring .40 - .60) mellan akademisk 

förmåga och akademisk självvärdering, samt något svagare samband som (korrelation .20 -
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.30) mellan akademisk förmåga och global självvärdering.

Enligt Shavelson et al. (1976) leder känslan av frånvaro av kontroll och upprepade 

misslyckanden inom viktiga områden inte sällan till upplevelser av hjälplöshet, ångest, 

vanmakt och sänkt självvärdering. Fisher, Allen och Kose (1996) har funnit signifikant högre 

ångestnivåer hos 45 pojkar med inlärningssvårigheter inför ett problemlösningstest jämfört 

med en kontrollgrupp med 45 pojkar utan inlärningssvårigheter. 

I ett kunskapsintensivt samhälle som vårt har skriftspråket en central och sammansatt roll och 

det är viktigt att kunna läsa och skriva för att vara delaktig. I samband med undervisning och 

inlärning spelar självvärderingen en central roll på flera sätt. Internationella 

kunskapsmätningar av skolelevers läskunnighet, som genomförts av the International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA, 1990/91), har visat att de 

bästa läsarna har bättre självbild, förväntar sig att utbilda sig under längre tid, har föräldrar 

med längre utbildningstid och ett större antal böcker hemma än de elever som enligt 

undersökningen är de svagaste läsarna (SOU, 1997:108, kap. 2, s. 30). Elever med 

inlärningssvårigheter löper stor risk att utveckla en mer negativ självvärdering än sina 

jämnåriga och att hamna i en ond cirkel på grund av sina erfarenheter av sina 

inlärningssvårigheter och de beteendemönster som svårigheterna primärt och sekundärt hör 

samman med (Bear et al., 1991, i Linnanmäki, 2002).

Om man är medveten om hur olika faktorer i undervisningssituationer kan påverka elevens 

självvärdering finns det möjligheter att styra den feedback som eleven får till att betona yttre 

orsaker, (yttre attribution) till misslyckanden (”uppgiften var svår”) och på motsvarande sätt 

systematiskt betona inre orsaker, (inre attribution) vid framgång (”du är duktig”)(Linnanmäki, 

2002). ”Att tro på sig själv är att fördubbla sin förmåga” är ett citat som många 

självbildsforskare har med i sina artiklar (Taube, 1987). Skolan spelar en viktig roll i 

utvecklingen av självuppfattningen hos alla elever. Eftersom skolan upptar en så stor del av 

elevers vardag betyder detta att vad som händer där i termer av framgång och misslyckande i 

hög grad formar deras självvärdering och därmed hur framtiden kan komma att te sig 

(Skaalvik & Skaalvik, 1988). Den konkreta feedback som ett barn får i skolan har betydande 

effekt på utvecklingen av självuppfattningen. Barnen vistas i skolan under en stor del av 

dagen under många år och får dagligen feedback på sina prestationer eftersom en mycket stor 

del av skolans verksamhet handlar om utvärdering (Linnanmäki, 2002).

Syfte

Syftet med denna studie var att psykometriskt undersöka sambandet mellan grad av 

ordavkodnings- och rättstavningsfärdigheter och graden av självvärdering hos elever på 

mellanstadiet.

Hypotes

Enligt tidigare forskning av bl.a. Shavelson, Hubner, och Stanton (1976) finns ett samband 

mellan prestationer i skolan och självvärdering, därför förväntas ett positivt samband mellan 

goda ordavkodnings- och rättstavningsfärdigheter och god självvärdering hos elever på 

mellanstadiet. 
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Metod

Undersökningsdeltagare

Insamlandet av data till studien skedde under hösten 2004. Undersökningsdeltagare var 74 

elever som går i normalklass i årskurs fyra, 41 pojkar och 33 flickor. Eleverna är således i 

tioårsåldern. Tre grundskolor i Stockholm deltog i studien, nämligen Katarina Norra (n = 40), 

Sofia (n = 18) och Stensö (n = 16). Undersökningsdeltagare valdes åldersmässigt utifrån 

förslag från handledare samt utifrån att författaren kände en lärare på mellanstadiet som 

hösten 2004 undervisade årskurs fyra och som var villig att delta i studien. Skolorna valdes 

utifrån att två av skolorna låg nära författarens nuvarande bostadsområde och en skola valdes 

därför att den låg i författarens tidigare bostadsområde. Skolorna kan sägas vara 

representativa för populationen Stockholms grundskolor.

Externt och internt bortfall

I studien förekom både externt och internt bortfall. Det externa bortfallet förorsakades i tre 

fall av elevens sjukdom samt av tre som via vårdnadshavare (Se appendix) tackade nej till att 

delta i studien. Det interna bortfallet orsakades av sammanlagt sju överhoppade frågor 

fördelat på olika elever och olika delskalor på självskattningsformuläret Jag tycker jag är.

Etik

Studien var frivillig och genomfördes under förutsättning att vårdnadshavare gav sitt tillstånd 

(Se appendix). Resultaten är anonyma och konfidentiella samt redovisas i enlighet med 

gällande etiska regler samt endast på gruppnivå. 

Undersökningsinstrument

I studien används läs- och skrivtest som kan utgöra underlag för screening av elevernas 

ordavkodnings- och rättstavningsförmåga. Testen omfattar ordavkodningsförmåga, visuo-

motorisk snabbhet, semantisk och syntaktisk förmåga, fonologisk ordavkodningsförmåga, 

ortografisk ordavkodningsförmåga, rättstavningsförmåga. Samt av frågeformulär Jag tycker 

jag är som mäter självvärdering enligt självskattningsskala med ett antal påståenden om den 

egna personen. 

Rättstavning (Madison, 1998), 36 ord för årskurs fyra, är ett test som mäter 

rättstavningsförmåga. Testet tar 10-15 minuter att utföra men är inte tidsbegränsat. 

Testledaren läser upp meningar och i varje mening finns ett ord som testledaren upprepar. 

Ordet som upprepas ska undersökningsdeltagarna skriva ner. Varje rättstavat ord är värd en 

poäng. Madison (1998) har utfört en standardisering av testet i skolor i Lunds tätort år 1996. 

För årskurs fyra (N = 147) var medelvärdet 26.9 rättstavade ord. 

Läskedjor (Jacobson, 2001) är ett tredelat tyst lästest som utvecklats inom ramen för 

läsprojektet Läsutveckling Kronoberg. Läskedjor är användbart för att få en klassöversikt av 

elevernas ordavkodningsförmåga. Läskedjor består av tre deltest, teckenkedjor, ordkedjor och 

meningskedjor.

Teckenkedjor (Jacobson, 2001), är det första deltestet på tid, två minuter, och syftar till att 

uppskatta elevernas visuo-motoriska snabbhet. De ska särskilja grupper av gemener, versaler 
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och siffror (ortografiska enheter), en uppgift som inte ställer krav på läsförmåga. För 

Teckenkedjor gäller att eleven ska ett streck i gränserna mellan olika teckengrupper, t.ex. 

BCY/354/utg/RG. Det är alltid fyra teckengrupper per kedja där små bokstäver, STORA 

bokstäver och siffror blandas på olika sätt. Eleven ska sätta tre streck per kedja. Fullständigt 

korrekt markerade teckenkedjor (med tre streck) ger en poäng vardera. Teckenkedjor består av 

64 kedjor och det maximala antalet råpoäng är 64. Medelvärdet för deltestet Teckenkedjor för 

årskurs fyra är för flickor 22-23, och för pojkar 21-22 (Jacobson, 2001).

Ordkedjor (Jacobson, 2001) är det andra deltestet på tid, två minuter, och syftar till att få en 

uppfattning om elevernas förmåga att avkoda enskilda ord, så kallad ordavkodningsförmåga 

eller ordigenkänningsförmåga, och ställer relativt låga krav på läsförståelse. 

Förståelseaspekten är i första hand begränsad till ordförståelse. Ordkedjor består av fyra ord i 

varje kedja. De ingående ordens längd varierar mellan två till sex bokstäver, och orden är 

substantiv, verb, adjektiv eller räkneord. För Ordkedjor gäller att eleven ska sätta streck i 

gränserna mellan de olika orden t.ex. hej/mat/snö/dag. Det är alltid fyra ord per kedja och 

eleven ska alltså sätta tre streck per kedja. Fullständigt korrekt markerade ordkedjor (med tre 

streck) ger en poäng vardera.  Ordkedjor består av 64 kedjor och den maximala råpoängen för 

är 64. Medelvärdet för Ordkedjor för årskurs fyra är för flickor 19-21, och för pojkar 17-19 

(Jacobson, 2001).

Meningskedjor (Jacobson, 2001) är det tredje deltestet på tid, två minuter, och syftar till att 

utöver den direkta ordavkodningen, fånga in elevernas semantiska och syntaktiska förmåga 

vid läsning. Deltestet består av fyra enskilda meningar utan inbördes relation, sammanskrivna 

i längre kedjor, vilka omfattar mellan två till tio ord i samma mening. Uppgiften är att 

markera var punkterna mellan de fyra meningarna ska sättas, det vill säga markera de gränser 

som delar in ordflödet i språkligt korrekta meningar. Det är alltid fyra meningar per kedja och 

eleven ska alltså sätta tre streck för varje kedja så att det blir fyra riktiga meningar. Varje 

meningskedja poängsätts med maximalt fyra poäng, en poäng för varje korrekt löst mening i 

en kedja. Meningskedjorna innehåller 80 kedjor och den maximala råpoängen för 

meningskedjor är 80 poäng. Medelvärdet för Meningskedjor för årskurs fyra är för flickor 23-

26, och för pojkar 22-24 (Jacobson, 2001).

Jacobson (2001) har utfört en standardisering för Läskedjor under år 2000 och 

standardiseringsgrupperna omfattade elever i skolår 4-9, samt första året i gymnasiet. Skolor i 

Växjö, Landskrona samt Nacka deltog i standardiseringsarbetet. Sammanlagt medverkade 

2246 elever, varav 1139 var pojkar och 1105 var flickor. Interkorrelationerna mellan testets 

delskalor beräknades och befanns vara högst mellan deltesten Ord- och Meningskedjor (.70), 

lägst mellan Tecken- och Meningskedjor (.51) och däremellan befinner sig sambandet emellan 

deltesten Tecken- och Ordkedjor (.60). Reliabiliteten beräknades med hjälp av test-retest och 

intern konsistens. Test-retest anger stabilitet över tid och innebär beräkning av sambandet 

mellan resultat, på samma test, från minst två mättillfällen. Deltesten genomfördes vid två 

tillfällen (januari 2001 och april 2001). För skolår fem uppmättes test-retest reliabiliteten för 

Teckenkedjor till (.83), för Ordkedjor till (.85) och för Meningskedjor till (.82). Intern 

konsistens uppskattar graden av interrelation mellan uppgifterna i testet. Ett sätt att beräkna 

intern konsistens på är genom uppdelning av enheterna i udda och jämna halvor och sedan 

uppskatta sambandet mellan halvorna genom en korrelationskoefficient som kallas split-half, 

en metod som i detta fall valdes för att beräkna testets homogenitet. För att undkomma att 

redovisa reliabiliteten för varje deltest uppdelat på ålder har en generaliserbarhetsteori 

tillämpats (Cronbach, 1978) som gjort det möjligt att generalisera ett reliabilitetsmått över de 

aktuella åldrarna. Den interna konsistensen i deltesten uppskattas till (.99) för Tecken- och 



16

Meningskedjor, och till (.98) för Ordkedjor. Reliabiliteten kan betraktas som god.

Validiteten kompletterar reliabiliteten, mätsäkerheten, genom att klargöra huruvida ett test 

mäter det som det är avsett att mäta. Jacobson (2001) har gjort en validering av Läskedjor 

genom att be lärarna i samband med standardiseringen, skatta den enskilde elevens 

läsförmåga på en tregradig skala: under (25 % svagpresterande), medel (50 % genomsnittligt 

presterande) eller högpresterande (25 % högpresterande). Denna skattning tjänade således 

som validitetskriterium. Validiteten presenteras i form av en korrelation mellan prestation på 

Meningskedjor och lärarbedömning, då detta deltest är det som bäst avspeglar det som lärarna 

ombads skatta, nämligen läsförmåga. Korrelationen mellan Meningskedjor och 

lärarbedömning (korrigerat för ålder) uppgår till (.54). 

Ordavkodning (Olofsson, 1998), består av två deltest, som utförs på tid, två minuter per test. 

Deltesten avser att mäta fonologisk ordavkodningsförmåga samt ortografisk 

ordavkodningsförmåga. 

Det fonologiska deltestet avser att mäta om eleven kan avkoda nya (ej tidigare påträffade) 

stavningar av kända och okända ord (ljudstavning) och om de kan avgöra vilket nonsensord 

som i själva verket är homofont (låter lika som) med ett känt ord. T.ex. vilket av orden rolva, 

jädda, spimol, låter lika som ett riktigt ord. Testet består av ett häfte med 20 rader text på 

varje sida med tre till fyra ord per rad. Uppgiften består av att stryka under ett ord per rad, det 

som låter rätt. Det gäller att hinna göra så många korrekta val (understrykningar) som möjligt 

på den begränsade tiden två minuter. Det maximala antalet uppgifter är 80. En korrekt rad ger 

ett poäng och medelvärdet för årskurs fyra är 15-18 korrekta rader (Olofsson ,1998).

Det ortografiska deltestet avser att mäta om eleven kan avgöra vilken ortografisk form 

(rättstavning) som är den rätta av två olika ord (stavningar) med lika fonologisk form (uttal). 

T.ex. vilket av orden ”vämm” och ”vem” är det rätta. Testet består av ett häfte med 20 rader 

text per sida med två ord per rad. Uppgiften består av att stryka under ett ord per rad, det som 

är rätt stavat. Det gäller att göra så många korrekta val (understrykningar) som möjligt på den 

begränsade tiden två minuter. Det maximala antalet uppgifter är 140. En korrekt rad ger en 

poäng och medelvärdet för årskurs fyra är 32-38 korrekta rader (Olofsson, 1998).

Enligt Olofsson (1998) har en normering av de bägge deltesten som ingår i Ordavkodning

utförts hösten 1995 då 300-400 elever per årskurs testades i årskurserna fyra till nio i 

Östersunds skolor (omkring 2100 elever). Reliabiliteten kunde inte mätas med traditionell 

itemanalys och inre konsistens eftersom testen är s.k. ”speedade” test, dvs. mäter hastighet i 

form av antal avklarade item under given tid. Korrelationen mellan det fonologiska deltestet 

och det ortografiska deltestet varierar årskursvis mellan (.44) och (.58) vilket enligt Olofsson 

(1998) kan anses som tillräckligt låga värden för att berättiga användning av två separata 

ordavkodningstest, och samtidigt tillräckligt högt för att motivera klassifikationen av båda 

testen som mått på ordavkodningsförmåga. De höga sambanden med andra lästest antyder 

enligt Olofsson (1998) en tillfredsställande reliabilitet, med tanke på testets korta tid, två 

minuter, som gör testet känsligt för förskjutningar vid tidtagning. Olofsson har vidare utfört 

en validering av deltesten i Ordavkodning genom att korrelera resultaten med ett annat test 

Ordkedjor II (Olofsson, 1998) Korrelationen mellan det fonologiska deltestet och Ordkedjor 

II för ca: 350 Östersundselever per årskurs fyra, fem och sex, befanns vara (.42), (.43), och 

(.54). Korrelationen mellan det ortografiska deltestet och Ordkedjor II befanns vara (.74), 

(.74), och (.69). Sambandet mellan Ordkedjor II och det ortografiska deltestet är alltså högre 

jämfört med sambandet mellan Ordkedjor II och det fonologiska deltestet (Olofsson, 1998).
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Jag tycker jag är (Ouvinen-Birgerstam, 1985) är ett frågeformulär som är konstruerat i två 

versioner, en för lågstadiet (L-skalan) och en för mellan och högstadiet (MH-skalan). Endast 

MH-skalan har varit aktuell i föreliggande undersökning. Jag tycker jag är består av en

självskattningsskala med ett antal påståenden om den egna personen. Påståendena berör 

områden som visat sig vara centrala för självkänslan och självvärderingen. Frågeformuläret 

består av 72 påståenden som mäter hur personen skattar sig själv på fem olika områden: 

fysiska egenskaper; färdigheter, talanger och begåvning; psykiskt välbefinnande; relation till 

föräldrar och familj samt relation till andra personer. Formuläret är konstruerat enligt en 

fyrgradig skala där eleven ska välja ett av alternativen: stämmer precis; stämmer ungefär; 

stämmer dåligt; samt stämmer inte alls. Varje område består av lika många positiva som 

negativa påståenden, ordnade i slumpmässig ordning. Frågeformuläret kan ta varierande tid 

att utföra, upp till 30 minuter, ingen tidsbegränsning finns, men oftast kan frågeformuläret 

utföras på ca: 15 minuter. Normeringsvärden för formuläret redovisas i manualen för Jag 

tycker jag är (Ouvinen-Birgerstam, 1985).

Enligt Ouvinen-Birgerstam (1985) har instrumentet Jag tycker jag är undersökts med fyra 

olika psykometriska analyser av metodens reliabilitet; itemanalys, interkorrelationer mellan 

delskalorna och hela skalan, split-half undersökning samt stabilitet över tid. Korrelationerna i 

itemanalysen av MH-skalan beräknades för kön och årskurs (fyra och sju). Samtliga 72 

uppgifter har en signifikant (p < .001) korrelation med totalresultatet i åtminstone en av de 

fyra grupperna, och 67 av uppgifterna i samtliga grupper. För interkorrelationer gäller att 

korrelationerna mellan delskalorna och hela skalan är höga för samtliga fem delskalor. För 

MH-skalan löper koefficienterna mellan (.71) och (.82). Delskalornas interkorrelationer är 

klart positiva. För MH-skalan ligger koefficienterna mellan (.31) och (.60). Detta tyder på att 

delskalorna till viss del mäter samma sak, sedd ur olika aspekter. Den gemensamma delen är 

rimligtvis allmän självvärdering. Dessutom ingår i den gemensamma delen ett allmänt 

psykiskt hälsotillstånd, vilket styrks av den relativt högre korrelationen mellan Psykiskt 

välmående och hela skalan i alla tre undersökta grupper. För split-half undersökningen 

(Spearman-Brown, se Magnusson, 1966) av metodens homogenitet (inre konsistens) kan 

reliabiliteten i MH-skalan bedömas vara god och varierar mellan (.91) och (.93). Den inre 

konsistensen i svaren för flickor och pojkar, liksom för elever i årskurs fyra och sju, var 

dessutom i stort sett lika god. Stabiliteten över tid för resultaten i MH-skalan är relativt hög. 

Ett års intervall mellan undersökningarna ger för hela skalan korrelationskoefficienten (.74) i 

årskurs fyra och fem. Korrelationerna för de fem delskalorna var för sig är något lägre och 

varierar mellan (.57) och (.72) i årskurs fyra och fem. Korrelationerna är höga även efter två 

års intervall för barn på mellan och högstadiet (.60 - .62). Sammanfattningsvis kan sägas att 

de höga test-retest korrelationerna för ett och två-årsintervall tyder på att självvärdering 

uppenbarligen är en stabil del av människans identitet och personlighet och att den kan 

studeras på ett reliabelt sätt med denna metod. Stabiliteten var dock högre för barn med 

positiv självvärdering än för barn med mer negativ självvärdering. Frågeformuläret Jag tycker 

jag är, avser att mäta barns självvärdering, som från teoretiska utgångspunkter förväntas ha 

ett positivt samband med barns psykiska hälsa. Validiteten av instrumentet Jag tycker jag är

har genomgått fyra validitetsstudier, närmast för att mäta metodens begreppsvaliditet 

(Magnusson, 1966; Holmquist, 1983; Fhanér, 1986). Sammanfattningsvis kan sägas att 

resultaten från de fyra validitetsstudierna tyder på att Jag tycker jag är mäter det som 

instrumentet är avsett att mäta (Ouvinen-Birgerstam, 1985).
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Procedur

Testledaren, författaren, fick utbildning i att administrera test och genomförde pilottestningar. 

Testledaren kontaktade rektor vid respektive skola samt skickade forskningsplan och fick 

rektorns tillstånd att kontakta lärare för fjärde årskursens normalklasser. De 74 

undersökningsdeltagarna, eleverna, kontaktades av respektive lärare för fjärde årskursen. 

Läraren förmedlade skriftligt tillstånd från vårdnadshavarna att eleverna kunde delta i studien 

samt informerade vårdnadshavare och elever om att resultaten är anonyma, konfidentiella och 

endast rapporteras på gruppnivå. De test som utgör underlag för screening av elevernas 

ordavkodnings- och rättstavningsfärdigheter användes i den ordning de står under 

metodavsnittet. Samtliga läs- och skrivtest samt frågeformulär som avser att mäta 

självvärdering hos eleverna utfördes i helgrupp i det ordinarie klassrummet. Varje elev satt 

vid sin bänk och hade penna samt test, respektive frågeformulär.  Vid utförandet av Jag tycker 

jag är frågeformulär instruerades eleverna även att använda linjal vid läsning av frågorna för 

att undvika att någon fråga blev överhoppad. Testledaren hade digitalt tidtagningsur för att 

mäta tiden för de test som är på tid. Inför varje test kontrollerades att testpersonerna förstått 

instruktionerna samt att det inte rådde några oklarheter om hur testen skulle genomföras.

Sammanlagd tidsåtgång för samtliga test, inklusive erforderliga instruktioner, var omkring två 

lektionstimmar.

Databearbetning

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS 11,5 för Windows beräknades Pearsons 

produktmomentsrelationskoefficient för att undersöka sambanden mellan medelpoängen av 

läs- och skrivtesten och medelpoängen i självskattningsformuläret Jag tycker jag är. Poängen 

presenterades enligt en standardiserad skala, s.k. stanineskala, som är den numera vanligast 

förekommande relativa skalan inom psykologin. Stanine är en förkortning av ”standard nine” 

och är uppbyggd av en niogradig normalfördelad skala. Denna används för att överföra 

fördelningar av råpoäng till en fördelning av relativa värden med medelvärdet fem och 

standardavvikelsen två. Stanine fyra till sex är ett genomsnittligt resultat, medan stanine ett till 

tre är under normalprestation och stanine sju till nio är över normalprestation. Dessutom 

beräknades t-test för oberoende grupper för att undersöka om det fanns några könsskillnader. 

Cronbachs alfa är ett mått på reliabilitet och är användbart då det gäller att bedöma 

homogeniteten i ett test (Cohen & Swerdlik, 2002). Om ett test är homogent innebär det att 

testet mäter en och samma faktor eller fenomen. För att skalan ska ha en god reliabilitet bör 

enligt Nunally (1978) Cronbachs alfa vara minst .70. 

Några frågor blev överhoppade i frågeformuläret Jag tycker jag är och för att kunna 

genomföra nödvändiga beräkningar inputerades de saknade värdena. För att kunna beräkna 

värdet av input beräknades medelvärdet för den specifika delskalan i varje fall där 

svarsalternativ saknades. Input beräknades för sammanlagt sju överhoppade svarsalternativ 

fördelat på olika elever och olika delskalor. Efter att det saknade värdet ersatts med 

medelvärdet för delskalan där värdet saknades, beräknades poängen för delskalorna samt 

totalpoängen för alla skalorna. Därefter beräknades staninevärdet för delskalorna och för 

totalskalan. Konsekvenserna av det interna bortfallet blev därför inte allvarliga då det endast 

rörde sig om enstaka överhoppad fråga per elev och värdena kunde ersättas genom inputering 

av medelvärden.
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Resultat

Beskrivande statistik

I Tabell 1 presenteras beskrivande statistik.

Tabell 1. Resultat, omräknade i stanine, från samtliga test och frågeformulär, fördelade på 

pojkar och flickor.

Not: Värden är uttryckta i stanine. 

M = medelvärde, s = standardavvikelse.

Independent samples t-test prövning visade att det fanns signifikanta skillnader mellan pojkar 

och flickor för Madisons Rättstavning, avseende antal rätt, där pojkar hade 24 och flickor 27 

antal rätt i genomsnitt, t (72) = 2.13, p = .04, samt för Teckenkedjor t (72) = 2.06, p = .04 där 

pojkarna presterade bättre än flickorna.

M (s) 

Total 

(N = 74)

M (s) 

Pojkar 

(n = 41)

M (s) 

Flickor 

(n = 33)

t df p

Läs- och skrivtest

Madisons rättstavning 4.57 (1.83) 4.17 (1.97) 5.06 (1.52) 2,13 72 0,04

Teckenkedjor 3.99 (1.92) 4.39 (1.79) 3.48 (1.99) 2,06 72 0,04

Ordkedjor 4.11 (1.80) 4.07 (1.63) 4.15 (2.02) 0,19 72 0,85

Meningskedjor 5.38 (2.20) 5.46 (2.13) 5.27 (2.31) 0,37 72 0,71

Vilket låter rätt? 5.04 (1.81) 5.12 (1.91) 4.94 (1.69) 0,43 72 0,67

Vilket är rätt? 4.46 (1.90) 4.32 (1.82) 4.64 (2.00) 0,72 72 0,48

Jag tycker jag är

Fysiska egenskaper 5.89 (1.45) 5.80 (1.33) 6.09 (1.83) 0.57 72 0.57

Färdigheter, talanger och 

begåvning

6.09 (1.83) 5.93 (1.77) 6.30 (1.91) 0.88 72 0.38

Psykiskt välmående 5.54 (1.84) 5.73 (1.88) 5.30 (1.78) 1.00 72 0.32

Relationer till familjen 5.64 (1.84) 5.85 (2.03) 5.36 (1.56) 1.14 72 0.26

Relationer till andra 5.64 (1.75) 5.85 (1.85) 5.36 (1.60) 1.20 72 0.23

Totalskala 5.99 (1.82) 6.05 (1.96) 5.91 (1.65) 0.33 72 0.75
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Medelpoängen i delskalorna från Jag tycker jag, räknat i stanine, uppdelade mellan de tre 

skolorna presenteras i Figur 3.
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Figur 3 föreställer resultaten av delskalorna från Jag tycker jag är omräknat i stanine och 

förkortningarna står för fysiska egenskaper; färdigheter, talanger, begåvning; psykiskt 

välmående; relationer till familjen och relationer till andra, från självskattningsformuläret Jag 

tycker jag är, uppdelade mellan de tre skolorna. 

Delskalan ”Relationer till familjen” visar medelvärden räknat i stanine 4,56 för Stensö, 5,85 

för Katarina Norra och 6,11 för Sofia. Beräkning med envägs variansanalys visade att det 

förelåg en signifikant skillnad i självvärdering på delskalan ”Relationer till familjen” mellan 

skolorna där Stensö hade signifikant lägre värde än de andra skolorna, F (2;71) = 3.88, p = 

.025.  Parvisa jämförelser post hoc enligt Sheffés metod visade också en signifikant skillnad 

mellan Sofia och Stensö, p = .045, och en stark tendens, nära signifikant, p = .055, mellan 

Katarina Norra och Stensö där alltså Stensö i bägge fallen hade lägre självvärdering avseende 

delskalan ”Relationer till familjen” än de andra två skolorna.

Samband mellan läs- och skrivfärdigheter och självvärdering

I Tabell 2 nedan presenteras korrelationskoefficienter mellan i studien ingående läs- och 

skrivtest och skalor från självskattningsformuläret Jag tycker jag är.



Tabell 2. Korrelationer mellan de läs- och skrivtest som användes vid screeningen av elevernas ordavkodnings- och rättstavningsförmåga, och 

självskattningsformuläret för självvärdering Jag tycker jag är (N = 74). Signifikanta positiva samband erhölls mellan deltesten Madisons 

rättstavning .24, Jacobsons ”Meningskedjor” .25 och Olofssons ”Vilket är rätt?” .24 och delskalan ”Färdigheter, talanger och begåvning”.

Test/skala

Tecken-

Kedjor

Ord-

kedjor

Menings-

kedjor

Vilket 

låter 

rätt?

Vilket

är rätt?

Fysiska

egen-

skaper

Färdigheter,

talanger, 

begåvning

Psykiskt

välmående

Relationer

till 

familjen

Relationer

till andra

Total

skala

Madisons

rättstavning

.369** .613** .644** .564** .670** .142 .238*  .136 -.056 .154 .170

Tecken-

kedjor

.590** .497** .363** .397** .064 .106  .010 -.091 .061 .008

Ord-

kedjor

.701** .650** .715** .178 .192  .036   .000 .125 .097

Menings-

kedjor

.678** .723** .181 .246*  .145   .035 .170 .182

Vilket 

låter rätt?

.630** .007 .082  .088   .029 .108 .093

Vilket 

är rätt?

.053 .236* -.072   .037 .077 .061

Jag tycker

 jag är

Fys. eg. .433**  .527**   .288* .432** .643**

Färd., tal.  .510**   .352** .416** .759**

Psyk. välm.   .497** .488** .831**

Rel. t. fam. .481** .669**

Rel. t. and. .718**

Noter: Korrelationerna är beräknade på staninevärden. * Korrelationen är signifikant på .05 nivån. ** Korrelationen är signifikant på .01 nivån                                                                     



Reliabilitet hos Jag tycker jag är

Reliabiliteten hos Jag tycker jag är i form av intern konsistens mätt med Cronbachs alfa och 

resultaten för denna studie presenteras i Tabell 3. För att skalan ska ha en god reliabilitet bör 

enligt Nunally (1978) Cronbachs alfa vara minst .70. Delskalorna ”Fysiska egenskaper” och 

”Relationer till andra” uppfyller således inte detta kriterium.

Tabell 3.   Tabellen nedan visar reliabilitet för självskattningsformuläret Jag tycker jag är med 

medelvärde, standardavvikelse, minimi- respektive maximivärden samt Cronbachs 

alfa för delskalorna samt totalskalan.

Antal påståenden Min-max Cronbachs alfa

Fysiska egenskaper 14 2-9 .55

Färdigheter, talanger, begåvning 14 1-9 .78

Psykiskt välmående 16 1-9 .79

Relationer till familjen 14 1-9 .82

Relationer till andra 14 1-9 .65

Totalskala 72 1-9 .91

Diskussion

Syftet med studien

Syftet med studien var att psykometrisk undersöka sambandet mellan läsning (ordavkodning) 

och skrivning (rättstavning) och grad av självvärdering hos elever i grundskolans fjärde klass. 

Tidigare forskning (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976; Taube, 1987; Skaalvik & Hagtvet, 

1990) har funnit positiva signifikanta samband mellan prestationer i skolan och 

självvärdering. Enligt hypotesen finns det ett samband mellan prestationer i skolan och 

självvärdering, därför förväntas ett positivt samband mellan goda ordavkodnings- och 

rättstavningsfärdigheter och god självvärdering hos elever på mellanstadiet. 

Studiens resultat

Studiens resultat visar till större delen inga starka samband mellan läs- och skrivfärdigheter 

och självvärdering. Endast svaga positiva men dock signifikanta samband (omkring .25) 

kunde visas mellan delfaktorn ”Färdigheter, talanger och begåvning” i 

självskattningsformuläret Jag tycker jag är och läs- och skrivtesten, ”Madisons Rättstavning”

.24, ”Jakobsons Meningskedjor”.25 samt Olofsons ”Vilket är rätt”? .24 (se Tabell 2). Flickor 

hade signifikant bättre resultat än pojkar på ”Madisons Rättstavning”. Resultatet ger endast ett 

svagt stöd åt hypotesen att det finns ett positivt samband mellan god ordavkodnings- och 

rättstavningsförmåga (läs- och skrivförmåga) och god självvärdering. 

Det svaga sambandet kan enligt tidigare forskning (Marsh & Shavelson, 1985; Taube, 1987) 

bero på självvärderingsbegreppets mångdimensionalitet. Det kan också enligt Skaalvik och 

Hagtvet (1990) bero på att självvärderingen för elever i 4 klass inte påverkas lika starkt av 

prestationer som elever i 6 och 7 klass.
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Disposition över diskussion

Nedan förs en diskussion om studiens resultat och därpå förs ett resonemang om studiens 

förtjänster, svagheter och relevans. Vidare följer avslutande sammanfattning och slutligen 

förslag till fortsatt forskning och avslutande kommentarer.

Diskussion av resultaten med fokus på läs- och skrivfärdigheter

Rättstavning

I ”Madisons Rättstavning” läser testledaren upp meningar och i varje mening finns ett ord 

som testledaren upprepar och som undersökningsdeltagarna ska skriva ner. För att nå ett bra 

resultat på ”Madisons Rättstavning” bör eleven ha uppnått fonemisk medvetenhet (Höijen & 

Lundberg, 1999). Flickorna uppnådde signifikant bättre resultat på ”Madisons Rättstavning” 

vilket kan tyda på att de uppnått större fonemisk medvetenhet än pojkarna i åk 4. 

Förmågan till rättstavning ger utslag även i Olofsons ortografiska test ”Vilket är rätt?”, som 

även det handlar om att mäta om eleven kan avgöra vilken ortografisk form (rättstavning) som 

är den rätta av två olika. Skillnaden mellan de två testen är att i ”Madisons Rättstavning” får 

eleven lyssna till ljuden av det talade ordet vid uppläsning av testledaren, medan det i 

Olofssons ortografiska test ”Vilket är rätt?” handlar om att eleven enbart ska kunna tolka det 

skrivna ordet och säga vilket ord som är rätt och fel. Vissa elever kanske använder sitt tysta 

inre tal och läser orden i testet ”Vilket är rätt?” för sig själv och använder på så sätt en mer 

indirekt fonologisk strategi för att identifiera orden i testet, för att sen koppla det till vilken 

stavning som är rätt. Ett sämre resultat på ”Vilket är rätt?” kan tyda på att eleven har något 

problem med ordens ortografiska form. Bägge ovan nämnda test har visat positiva 

signifikanta samband med den delfaktor som rör självvärdering av ”Färdigheter, talanger och 

begåvning” i självskattningsformuläret Jag tycker jag är.

Meningskedjor

 ”Jakobsons Meningskedjor” är konstruerat för att mäta semantisk (förståelse av innebörd) 

och syntaktiskt (förståelse av meningsbyggnad) förmåga vid läsning (Jacobson, 2001) Ett 

svagt resultat på detta test är en indikation på problem med läsförståelsen. Regelbunden 

läsning spelar stor roll för ordförrådsutvecklingen, men eleven kan hamna i en ond cirkel där 

ett dåligt ordförråd gör att texter blir svårare att läsa. Eleven kan få motvilja emot och helt 

förlora sin motivation att läsa och skriva vilket i förlängningen leder till att möjligheterna att 

utveckla ett gott ordförråd minskar ännu mer. 

Ett sämre resultat på ”Jacobsons Meningskedjor” skulle kunna relateras till hur socialt 

samspel kan påverka t.ex. ordförrådsutvecklingen och därigenom också ha betydelse för 

läsförståelsen. Enligt Vygotsky (i Höijen & Lundberg, 1999) har det sociala samspelet mellan 

människor en avgörande betydelse för begreppsutveckling och språkutveckling. En av 

Vygotskys teser är att språk och tanke ständigt utvecklas i en ständigt pågående dialektisk 

interaktion mellan människor. Ett dåligt ordförråd skulle enligt detta synsätt kunna bero på ett 

bristfälligt socialt samspel, som t.ex. stimulansfattiga uppväxtvillkor i hemmet. Det kanske 

inte finns böcker i hemmet eller familjetraditioner som tycker att lästräning är viktig. Ett 

bristande ordförråd kan här även bli en ond cirkel i samspelet mellan föräldrar och barn. 

Sterner och Lundberg (2002) talar om socio-ekonomiska, socio-emotionella faktorer och 

socio-kulturella faktorer som bakomliggande orsaker som kan relateras till läs- och 

skrivsvårigheter. Av alla bakomliggande faktorer som kan stimulera och motivera läs- och 
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skrivinlärning framhäver Sterner och Lundberg kontakten med det skrivna språket som den 

allra viktigaste. 

Benämningssvårigheter och dålig artikulation, om föräldrarna t.ex. har utländsk härkomst 

eller av annan anledning har svårt med uttal, kan hindra inlärning av nya ord, vilket kan 

försämra utvecklingen av ordförrådet hos eleverna och påverka läsförståelsen. Sterner och 

Lundberg (2002) framhåller att även det inre tysta talet är viktigt för symboliseringsförmågan 

och för att skapa inre representationer av ord och sammanhang och kunna hålla aktuell 

information i minnet. Minnet behöver repetition och omkodning av nya ord och utan 

lästräning går ordförrådsutvecklingen mycket långsamt (Höijen & Lundberg, 1999). Låg 

självkänsla, stress och ångest kan enligt Darke (1988, i Riddick et al., 1999) påverka 

arbetsminnet negativt och ytterligare försämra läsförståelsen. Elever som tidigt upplever 

upprepade misslyckanden och hjälplöshet kan tappa modet och utveckla en sämre självbild. 

Detta kan bidra till motivationsbrister och ytterligare svårigheter med läsförståelsen (Höijen 

& Lundberg, 1999). ”Jakobsons Meningskedjor” visade ett signifikant samband med 

delfaktorn ”Färdigheter, talanger och begåvning” i självskattningsformuläret Jag tycker jag 

är.

Diskussion av resultaten med fokus på självvärdering

Frågor som berörde skolprestationer i självskattningsformuläret Jag tycker jag är bedömdes 

gemensamt som ”färdigheter, talanger, begåvning”. Frågorna omfattar 14 frågor, 7 positiva 

och 7 negativa. Två av de positiva påståendena, ”jag är bra i svenska” och ”jag är bra i läsning 

och skrivning”, samt ett av de negativa påståendena, ”jag har svårt att finna ord när jag talar”, 

handlade direkt om språkliga färdigheter. De övriga 11 uppgifterna handlade mer generellt om 

färdigheter, talanger och begåvning i skolan, som t.ex. ”jag har lätt att lära mig”, ”jag är dum i 

det mesta”. 

Hela delfaktorn ”Färdigheter, talanger, begåvning” i Jag tycker jag är kan ses som en parallell 

till den akademiska självuppfattning (skolsjälvbild) som Shavelson och Bolus påvisade (1982, 

i Linnanmäki, 2002), som kan separeras från allmän s.k. global självuppfattning, trots den 

korrelation som förekommer mellan dessa delområden inom självuppfattningen. De övriga 

fyra delfaktorerna, ”Fysiska egenskaper”, ”Psykiskt välmående”, ”Relationer till familjen” 

samt ”Relationer till andra” i Jag tycker jag är, skulle kunna ses som en parallell till den mer 

allmänna icke-akademiska självuppfattningen som Shavelson et al. (1976) återkommer till, 

där social, emotionell och fysisk självuppfattning ingår.

Ovan nämnda tre, av de totalt sex, läs- och skrivtesten (se Tabell 2) visar i föreliggande studie 

svaga positiva signifikanta samband med delfaktorn ”Färdigheter, talanger och begåvning” på 

Ouvinen-Birgerstams självskattningsformulär Jag tycker jag är.  De flesta tidigare uppmätta 

signifikanta samband mellan skolprestationer och självvärdering har enligt Taube (1987) legat 

någonstans mellan .21 och .30. Taubes förklaring till de tidigare funna sambandens bristande 

styrka är att de har att göra med svårigheten att avgränsa prestationsbunden självvärdering 

från global självvärdering. Tidigare uppmätta samband kan därför sättas i relation med 

resultaten i denna studie, .24 för ”Madisons Rättstavning”, .25 för ”Jacobsons 

Meningskedjor” samt .24 för ”Olofssons Vilket är rätt?”

Koefficienten för delfaktorn ”Färdigheter, talanger, begåvning” i föreliggande studie visar på 

en lägre grad av korrelation (.24-.25) jämfört med de fynd Skaalvik och Hagtvet (1990)

refererar till, avseende sambandet mellan akademisk förmåga - akademisk  självvärdering 
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(.40-.60). Om man jämför med de samband (.20-.30) de funnit mellan akademisk förmåga -

global  självvärdering så är det dock fullt jämförbart med resultaten i föreliggande studie. 

Skaalvik och Hagtvet har skapat egna både kontextbundna och icke kontextbundna instrument 

för att mäta självvärdering, efter modell av Harter (1979).

Ouvinen-Birgerstam visade i en studie (1981, i Ouvinen-Birgerstam, 1985) på en korrelation 

mellan elevers självvärdering enligt självskattningsformuläret Jag tycker jag är och de 

skolprestationer som redovisades i deras skolbetyg. Eftersom eleverna på mellanstadiet inte 

erhöll några betyg var jämförelserna möjliga enbart för eleverna i åk 7. Skolbetygen 

korrelerades med resultatet från de fem delskalorna samt med resultatet för hela skalan. Det 

visade sig att korrelationen blev signifikant positiv men relativt låg .32. Koefficienten för 

delskalan ”Färdigheter, talanger, begåvning” blev dock högre .47. Om betyget i svenska 

korrelerades bara med fråga 32, ”jag är bra i svenska”, erhölls ett ännu starkare positivt 

samband .74.(Ouvinen-Birgerstam, 1985). 

Ouvinen-Birgerstam (1981, i Ouvinen-Birgerstam, 1985) menar att resultaten tyder på att 

eleverna har bedömt sina färdigheter realistiskt men att skolprestationer har förhållandevis 

lågt samband med elevernas globala självvärdering. Faktoranalysen visar också på att andra 

faktorer, som t.ex. relationer till föräldrar och kamrater, har starkare inflytande på elevernas 

globala självvärdering. Eleverna verkar medvetna om sina skolprestationer men de verkar inte 

känna sig så besvärade av sina svårigheter att det påverkar deras globala självvärdering. 

Självskattning av relationer till föräldrar och andra gav större utslag för den globala 

självvärderingen i resultaten än delfaktorn ”Färdigheter, talanger och begåvning”. I 

föreliggande studie kunde, som tidigare nämnts, svaga positiva men dock signifikanta 

samband (omkring .25) visas mellan delfaktorn ”Färdigheter, talanger och begåvning” i 

självskattningsformuläret Jag tycker jag är och läs- och skrivtesten, ”Madisons Rättstavning” 

.24, ”Jakobsons Meningskedjor”.25 samt Olofsons ”Vilket är rätt”? .24 (se Tabell 2). 

Resultaten i föreliggande studie (.24-.25) är således jämförbara med resultaten av den 

korrelation (.32) som Ouvinen-Birgerstam (1981, i Ouvinen-Birgerstam, 1985) gjorde mellan 

skolbetyg för eleverna i åk 7 och resultaten, från de fem delskalorna och totalskalan i 

självskattningsformuläret Jag tycker jag är.

De övriga tre lästesten, ”Jacobsons Teckenkedjor”, ”Jacobsons Ordkedjor” samt ”Olofsons 

Vilket låter rätt?” visar ingen signifikant korrelation med någon av delskalorna på Jag tycker 

jag är kan påvisas (se Tabell 2). Pojkarna presterade signifikant bättre än flickorna på 

”Jacobssons Teckenkedjor”. 

Den delfaktor i självskattningsformuläret som handlar om ”Relationer till familjen” (se Figur 

3) har lägre staninevärde i gruppen från Stensö än i de andra två skolorna. Den uppvisar inget 

signifikant samband med någon av läs- och skrivtesten, men man kan ju ändå fundera vad 

som kan ha gett denna skillnad självvärdering avseende relationer till familjen mellan de två 

skolorna på Södermalm och skolan i Stensö höghusområde i förorten Älta utanför södra 

Stockholm. Det är en signifikant skillnad mellan Stensö avseende självvärdering av 

”Relationer till familjen” och Sofia, p = .045, samt stor skillnad, nära signifikans, mellan 

Stensö och Katarina Norra, p = .055. Jag har själv bott i Stensö-Älta i 20 år och känner väl till 

området. En förklaring till skillnaden avseende relationer till familjen kan vara att skolan i 

Stensö ligger i ett upptagningsområde med en annan socio-ekonomisk struktur där svårare 

ekonomiska förhållanden går ut över familjerelationerna. En lärare i Stensö förklarar ingående 

hur han har upplevt att Stensö upptagningsområde skiljer sig från andra områden och hur 

detta på olika sätt påverkar elevunderlaget och undervisningen. Det starka sambandet, mellan 
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social bakgrund och skolutbildning, är enligt Roger Säljö i Socialstyrelsens Offentliga 

Utredning SOU 1997:108, kap 5, bil 2, s. 341, väl belagt. Ekonomiska, sociala och kulturella 

förhållanden i uppväxtmiljön är avgörande för vilka erfarenheter barn och unga gör i skolan. 

Åtskilliga studier, internationella och svenska, har under de senaste decennierna visat att barn 

från akademiker, tjänstemanna- och företagarhem överlag lyckas bättre än arbetarbarn i 

skolan och i den högre utbildningen.

Studiens svagheter och förtjänster

En av svagheterna i denna studie berör samplets (n=74) storlek. En nackdel med ett mindre 

antal undersökningsdeltagare är att resultaten inte blir generaliserbara på en större population. 

Extremvärden i undersökningsgruppen, tre skolklasser i 4 åk i Stor-Stockholmsområdet, kan 

dra upp eller ner totalpoängen för populationen, grundskoleelever i 4 åk i Stockholmsområdet 

(Hayes, 2000).

En annan svaghet är att Ouvinen-Birgerstams självskattningsformulär (1985) inte är 

kontextbundet till skolprestationssjälvvärdering. Ahlgren (1991) har i en studie använt sig av 

enkät, projektivt test samt intervju för att få mått på självvärderingen hos 303 

grundskoleelever. Den enkät som Ahlgren utarbetade för sin studie var starkt kontextbunden 

till skolmiljön för att i möjligaste mån försäkra sig om att det som uppmättes var 

skolsjälvvärdering och inte global självvärdering. Jag har undersökt 74 elever som är ett 

betydligt mindre sample än Ahlgrens 303 elever. Jag har använt mig av Ouvinen-Birgerstams 

(1985) självskattningsformulär Jag tycker jag är som i högre grad än Ahlgrens enkät mäter en 

global självvärdering d.v.s. den avser självvärderingen både i och utanför skolmiljön. Det 

hade troligen gett ett tydligare resultat och starkare korrelationer om jag haft tillgång till 

självskattningsformulär som var kontextbundet och endast uppmätte skolsjälvvärdering. Jag 

har inte haft tillgång till Ahlgrens enkät, eller annan kontextbunden enkät som bara mäter 

skolsjälvvärdering. Jag har heller inte haft resurser att komplettera självskattningsformulär 

med intervjuer och projektiva test, samt fler olika typer av läs- och skrivtest, för att mäta 

skolsjälvvärderingens samband med läs- och skrivfärdigheter. 

Ouivinen-Birgerstams (1985) självskattningsformulär har några svagheter.  Det är 72 frågor 

vilket kan upplevas som väldigt många frågor, särskilt av elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Ouvinen-Birgerstams självskattningsformulär har en formgivning som 

visade sig bidra till att det alltför ofta händer att frågor blir överhoppade. Jag har av den 

anledningen bett eleverna använda linjal för att skilja frågorna åt. Syftet med linjalen var att 

eleverna skulle kunna avgränsa den fråga de skulle besvara och inte läsa på fel fråga. Trots 

detta tillvägagångssätt hände det ändå att vissa frågor blev överhoppade. För att kunna 

genomföra nödvändiga beräkningar inputerades de saknade värdena. Fråga 70, som ingick i 

”relationer till andra” i Ouvinen-Birgerstams självskattningsformulär har ibland upplevts som 

otidsenlig då den innehållit ord (taskigt) som numera, (vid studiens genomförande, 2004) inte 

längre används så ofta och vissa elever frågade testledaren vad ordet betyder. Fråga 20, ”jag 

bryr mig inte om hur jag ser ut”, som ingick i ”fysiska egenskaper”, kunde missförstås både 

positivt och negativt, antingen som att ”jag tycker jag är fin som jag är och bryr mig inte så 

mycket om detta”. Frågan kunde även förstås som den egentligen var menad i formuläret 

(personlig kontakt via telefon med Ouvinen-Birgerstam, 2004), dvs. att eleven inte värderade 

sitt utseende och kanske därför inte vårdade detta. 

Samtidigt som det går att se det som svaghet att Ouvinen-Birgerstams (1985) 

självskattningsformulär inte är kontextbundet till enbart skolprestationer, utan faktiskt syftar 
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till att mäta den allmänna globala självvärderingen, så kan det också ses som en styrka. Det 

kan ge en bild av hur eleverna har det med sina familjerelationer, andra relationer samt hur de 

mår fysiskt och psykiskt, vilket kan vara viktigt att veta om man i ett annat sammanhang vill 

göra en djupare analys av en elevs svårigheter med läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara 

intressant att veta att även i de fall när resultaten i självskattningsformuläret i föreliggande 

studie ger staninevärde 1 och visar på mycket låg självvärdering, och svarsalternativ som skär 

i hjärtat när man läser dem, t.ex. item 63, ”Jag känner mig älskad hemma” och svaret ”Det 

stämmer inte alls”, så kan resultaten på läs- och skrivtesten ändå vara inom 

normalvariationen. Likaså kan elever med mycket dåliga resultat på läs- och skrivtest visa 

höga staninevärden på samtliga delskalor för självvärdering. Sterner och Lundberg (2002) 

påpekar hur socio-emotionella faktorer kan påverka läs- och skrivförmågan och från den 

synvinkeln kan det vara intressant att använda ett självvärderingsformulär som mäter den 

allmänna globala självvärderingen. Ett flertal forskare (Skaalvik, 1982; Ahlgren, 1991; 

Shavelson, 1996 Skaalvik, 1982) har påpekat kan den uppfattning man får av sig själv som 

skolelev ha en överspridningseffekt till andra sociala sammanhang. Ett misslyckande inom ett 

område kan sprida sig och leda till sänkt självvärdering även i helt andra avseenden. Fisher, 

Allen och Kose (1996) har funnit signifikant högre ångestnivåer hos 45 pojkar med 

inlärningssvårigheter. Enligt Shavelson et al. (1976) leder upprepade misslyckanden inom 

viktiga områden inte sällan till upplevelser av hjälplöshet, ångest, vanmakt och sänkt 

självvärdering. Ett självvärderingsformulär som syftar till att mäta den globala 

självvärderingen kan bättre visa tecken på överspridningseffekter mellan olika delar av 

självvärderingen, än ett kontextbundet instrument som endast avser att mäta 

skolprestationssjälvvärdering.

En ytterligare styrka med att i min studie ha använt Ouvinen-Birgerstams (1985) 

självskattningsformulär är att det är mycket väl beprövat i en mängd tidigare studier, av vilka 

flera finns uppräknade i Nilvang (2006). Socialstyrelsen och justitiedepartement har också 

använt sig av Jag tycker jag är i en utredning som ligger till grund för ett betänkande 

SOU:2001:10. Det har känts tryggt att kunna referera till tidigare studier i samtal med berörda 

lärare, som velat ha svar på frågor om min studie och de undersökningsinstrument som ingått 

i studien. Det har varit viktigt att kunna peka på att jag använt mig av väl beprövade metoder 

som redan utvärderats och använts i en mängd olika känsliga sammanhang.

Jag anser också att det är en fördel att min studie har kunnat undersöka elever från två skolor 

från Stockholms innerstad samt elever från en förortsskola för att på så sätt få ett bättre och 

mer rättvisande urval av undersökningsdeltagare.

Studiens relevans

Studien är relevant då det är viktigt att kontinuerligt undersöka hur läs- och skrivsvårigheter 

drabbar elever i grundskolan. På 50-talet hände det ofta att elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter kände sig dumstämplade och stödundervisning kallades hjälpklass eller i 

dagligt tal ”trögroten”. Hjälpklass eller läsklinikundervisning sköttes ofta av någon ofta 

outbildad person, i bästa fall av en lärare, dock utan särskild specialutbildning för läs- och 

skrivsvårigheter (ref. intervju med Karin Booberg som har arbetat i 38 år (1954-1992) med 

läs- och skrivsvårigheter och som vidareutbildade sig från vanlig folkskollärare till 

specialpedagog för läs- och skrivsvårigheter). Medvetenheten om skillnaden mellan olika 

begåvningshandikapp och läs- och skrivsvårigheter var mycket låg och utvecklades endast 

långsamt under åren. Skammen inför läs- och skrivhandikapp var för många svår att bära och 

hade enligt många studier starkt negativt inflytande på självvärderingen (Madison, 1992). 
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Rosow (1988, i Skaalvik, 2004) fann i en studie hos vuxna personer med svåra läs- och 

skrivsvårigheter att det som de mindes mest smärtsamt och förödmjukande från sin skoltid var 

att uppfattas som dum. Sen dess har skolan och dess pedagogiska metoder utvecklats. 1980 

års läroplan ger tydliga uttryck för målet ”en skola för alla”, där den sammanhållna gruppen 

är ett mål i sig och skall utvecklas så att behov av avskiljande av elever med svårigheter 

motverkas (Lpo, 1980). Salamanca-deklarationen (1994, i SOU 1997:108, bilaga 5, s. 463) 

slår fast att integrering och delaktighet är de effektivaste verktygen mot utslagning och 

uppnås bäst när barn undervisas tillsammans, oberoende av svårigheter eller inbördes 

skillnader. Elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna gå kvar i sin klass och inte 

avskiljas eller sättas i hjälpklass. Lpo 94 har också formulerat hur viktigt det är för 

självkänslan att känna en belåtenhet inför det arbete man gör i skolan:

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter.”

i  Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1998). Stockholm:

Utbildningsdepartementet. s. 9.

Shavelson et al, (1976) menar att skolan bör satsa på att förbättra elevernas självvärdering och 

att det kan ses som ett viktigt inlärningsmål i sig. Dessa tankegångar återfinns även i Lpo 94. 

Eleverna kan numera få tillgång till stödundervisning som föreskrivs enligt 

grundskoleförordningens femte kapitel. Om en elev behöver särskilda stödåtgärder ska 

rektorn vid varje skola se till att ett åtgärdsprogram utarbetas i samarbete med elev och 

vårdnadshavare. Detta skall ske om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som 

finns angivna för femte, samt nionde skolåret, eller av andra skäl behöver stöd. Om en elev 

behöver särskilda stödåtgärder, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som 

finns angivna för femte, samt nionde skolåret, eller av andra skäl behöver stöd, ska rektorn 

vid varje skola se till att ett åtgärdsprogram utarbetas i samarbete med elev och 

vårdnadshavare. Denna stödundervisning är en frivillig form av stöd som skolan kan erbjuda 

barn i behov av särskilt stöd. Enligt en av lärarna vars klass ingick i studien, ses det av hans 

elever inte som en skam att besöka läsfröken. Dumstämpeln av dem som har läs- och 

skrivsvårigheter verkar, enligt samma källa, inte längre vara lika påtaglig som den var förr. 

Eleverna i den här åldern, ca: tio år gamla, uppfattar enligt läraren, inte sina läs- och 

skrivsvårigheter som en påtaglig källa till skam. Tvärtom uppskattas det av barnen att få 

tillgång till en alldeles egen vuxen person en stund. Eleverna kan, enligt samma källa, ibland 

hitta på att de nog har lite läs- och skrivsvårigheter bara för att få lov att gå iväg och vara en 

stund hos ”läsfröken” som är utbildad specialpedagog. Enligt läraren är det värre att vara 

kortast när man ska stå i storleksordning eller att vara den som sist blir vald till 

brännbollslaget än att ha problem med läs- och skrivfärdigheter. Lärarens beskrivning av vad 

som är viktigast för eleverna i åk 4 stämmer med Harter (Harter, 1983 i Linnanmäki, 2002) 

beskrivning av det första av fem stadier, där det är de fysiska egenskaperna som visar sig först 

och det är viktigare att vara stor, före att vara duktig på alfabetet. Studiens låga samband 

mellan självvärdering och läs- och skrivfärdigheter skulle kunna tyda på att grundskolans 

mellanstadium har blivit bättre på att ta hand om elevernas läs- och skrivhandikapp på ett sätt 

som inte drabbar deras globala självvärdering. 

Sammanfattning 

Det är svårt att säga något om huruvida testsituationen och läs- och skrivtesten orsakade 

negativ stress och påverkade prestationssjälvvärderingen negativt vad gäller delfaktorn 

”Färdigheter, talanger och begåvning” i självskattningsformuläret Jag tycker jag är, eller om 
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eleverna redan var medvetna om att de brukade prestera bättre eller sämre i skolan och 

svarade utifrån en redan låg självvärdering. Det är också svårt att säga något om eleverna haft 

en haft en negativ självvärdering av sina färdigheter, talanger och begåvning redan före 

skolstarten och om denna negativa självvärdering försvårat för eleven att tillgodogöra sig läs-

och skrivundervisning. Alternativt att de under fyra år i skolan fått bekräftat att de har sämre 

färdigheter, talanger och begåvning än andra och blivit medvetna om sina brister efterhand 

och sänkt sin självvärdering vartefter medvetenheten om svårigheterna ökat. Sambandet 

mellan delfaktorn ”Färdigheter, talanger och begåvning” i självskattningsformuläret och läs-

och skrivtesten tyder på att barnen vet om att de har svårigheter med sina skolprestationer, 

men det har inte påverkat övriga centrala områden för självvärderingen som fysiska 

egenskaper, psykiskt välmående, relationer till föräldrarna och familjen eller relationer till 

andra, vilka ju inte visade några positiva samband med läs- och skrivfärdigheter. Barnen 

verkar alltså vara medvetna om sina svårigheter men de verkar inte bry sig så mycket. Det har 

ännu i fjärde klass inte påverkat deras globala självvärdering, om man till denna t.ex. räknar 

värdering av fysiska egenskaper, psykiskt välmående, relation till familjen samt relationer till 

andra, som visade normala värden även för de elever som hade sämre resultat på läs- och 

skrivtesten. 

Resultaten i föreliggande studie uppvisade inga starka samband mellan självvärdering och 

skolprestationer, men om en liknande studie upprepades när barnen hunnit till 7:e klass 

kanske utfallet skulle ha sett annorlunda ut. Taube (1987) hävdar att sambandet mellan 

självbild och prestationer blir starkare högre upp i skolåldern. Skaalvik och Hagtvet (1990) 

har funnit stöd för att självvärderingen för yngre elever inte påverkas lika starkt av 

skolprestationer som för elever i högre årskurser. Nilvang (2004) har funnit ett positivt 

samband mellan läs- och skrivfärdigheter och självvärdering för unga kvinnor på gymnasial 

och eftergymnasial nivå. Enligt Madison (1992) kan situationen bli alltmer traumatisk ju 

längre tiden går utan att problemen undanröjs. Livet kan till slut synas meningslöst för många 

som pga. dålig läs- och skrivförmåga fått dumhetsstämpeln i skolan och drabbas av passivitet, 

ångest, aggression eller andra emotionella problem (Madison, 1992). Forskare inom 

självvärderingsområdet (Shavelson et al., 1976) är överens om att prestations-

självvärderingen är relaterad till prestationer, men de är inte överens om den kausala rikt-

ningen (Taube, 1987). Det förefaller rimligt att anta att självförtroende och 

prestationsförmåga påverkar varandra i ett ömsesidigt och kontinuerligt samspel (Taube, 

1987). 

Det är psykiskt pressande att ha läs- och skrivsvårigheter och ständigt irriteras av sin egen 

oförmåga (Dahlquist, 1973). Mobbning av barn med läs- och skrivsvårigheter är vanlig och 

upptäcks sällan (Madison, 1992). En negativ självvärdering medför att eleverna inte utnyttjar 

den kapacitet de har. De metakognitiva förmågorna och strategier som förbättrar inlärning och 

ordavkodnings- och rättstavningsfärdigheter fungerar sämre hos elever med negativ 

självvärdering (Jenkins, 1979). Personer med läs- och skrivsvårigheter kan i längden drabbas 

av dåligt självförtroende (Riddick, Sterling, Farmer & Morgan, 1999; Nilvang, 2004) och 

utanförskap (Höijen & Lundberg, 1999) som kan leda till arbetslöshet (Lindgren, 1995), 

långtidssjukskrivningar (von Euler, 1995) eller till och med till antisocialt beteende och 

kriminalitet (Critchley, 1968; Levander, Svalenius & Jensen, 1997), då forskning har visat att 

många med läs och skrivsvårigheter söker sig till kriminella kretsar där det inte ställs lika 

stora krav på läs- och skrivfärdigheter (Gillberg & Ödman, 1999).
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Förslag till fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att göra en undersökning av läs- och skrivfärdigheter, självvärdering 

och ”locus of control”, om huruvida tillgång till specialpedagog och andra stödfaktorer för 

elevernas läs- och skrivinlärning kan ge känsla av kontroll över inlärningssituationen och 

bidra positivt till elevernas självvärdering. För vidare forskning vore det intressant att 

genomföra en mer longitudinell studie av skolelevers utveckling vad avser skolprestationer 

och självvärdering. Det vore intressant att se om det går att påvisa samband som avser t.ex. 

hur självvärderingen eventuellt sjunker med stigande ålder och i takt med att kraven på 

skolprestationer stiger. Denna typ av forskning har redan påbörjats av bl.a. Skaalvik och 

Hagtvet (1990) men skulle behöva utökas att omfatta en större grupp undersökningsdeltagare, 

fler åldersgrupper och med ett bredare spektrum av undersökningsmetoder för att kunna 

uppvisa tydligare reliabla signifikanta samband. Det vore också intressant att försöka 

undersöka och utvärdera attityder till läs- och skrivsvårigheter och se på vilka sätt de har 

förändrats från 50-talet till nutid.

Forskare inom självvärderingsområdet (Shavelson et al., 1976) är överens om att prestations-

självvärderingen är relaterad till prestationer, men de är inte överens om den kausala rikt-

ningen (Taube, 1987). Självvärdering antas påverka beteendet i inlärningssituationer (Marsh 

& Yeung, 1997) men Baumeister (2003) är inte överens utan gör gällande att grad av 

självförtroende inte påverkar resultat. Skaalvik och Hagtvet (1990) har funnit stöd för att 

självvärderingen för yngre elever i 3 och 4 klass inte påverkas lika starkt av skolprestationer 

som för äldre elever i 6 och 7 klass. Eventuellt skulle vidare forskning kunna påvisa det 

kausala sambandet och dess riktning, om det förändrar sig över tid och i olika åldersgrupper. 

Ouvinen-Birgerstam (1985) har funnit att självvärdering kan sägas vara en stabil del av 

identiteten och personligheten men att stabiliteten var högre för barn med positiv 

självvärdering än för barn med negativ självvärdering. Det vore intressant att forska på om 

vissa barn har en ökad sårbarhet i sin självvärdering som gör att de påverkas starkare av sina 

läs- och skrivsvårigheter. Det vore också intressant att undersöka samband mellan läs- och 

skrivförmåga och socio-ekonomiska faktorer. Vägen kan gå via svåra uppväxtförhållanden, 

sociala problem, läs- och skrivsvårigheter och misslyckanden i skolan. Tidigare forskning, 

t.ex. Stanovich tar i sin artikel Matteuseffekten (1986) upp hur olika socio-ekonomiska 

faktorer påverkar läs- och skrivinlärning och beskriver hur ekonomiskt underpriviligierade 

grupper löper större risker att få problem i skolan.

Avslutande kommentarer 

Vid samtliga skolor där föreliggande studie är gjord fanns specialpedagog att tillgå och detta 

kan ha bidragit till ökad självvärdering hos eleverna genom att de själva kan vara med och 

påverka sin läs- och skrivinlärning. Shavelson et al. (1976) pekar på att upplevelse av kontroll 

över en situation inom ett för personen viktigt område anses utöva inflytande på en persons 

självvärdering. Att ha tillgång till tid hos ”en egen och intresserad vuxen” som t.ex. 

specialpedagog, som finns nära till hands för att ge stöd med läs- och skrivinlärning, kan ge 

en känsla av kontroll och av att kunna påverka sin egen situation och kan på så sätt förbättra 

elevens självvärdering. Självvärderingen formas i kontakt med omgivningen och 

referensramarna betyder särskilt mycket för skolprestationsbunden självvärdering (Skaalvik, 

2002). Positiva attityder och intresse från signifikanta andra (Taube, i Nilzon, 1999), som t.ex. 

lärare och specialpedagog, är viktigt för att elever ska våga tro på sin förmåga och kunna 

utveckla sig i sin egen takt. Om eleverna på ett tidigt stadium kan få adekvat hjälp med sina 

läs- och skrivsvårigheter samt hjälp att förbättra sin självvärdering kan detta på lång sikt leda 
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till både personlig och samhällsekonomisk vinning. Då kan det gå att undvika att de hamnar i 

en ond cirkel där läs- och skrivsvårigheter så småningom leder till negativ självvärdering som 

i sin tur leder till eleven inte använder sin faktiska kapacitet. Ökad självvärdering kan leda till 

bättre koncentrationsförmåga, större uthållighet och att eleven bättre kan hantera relevanta 

strategier avseende läsning och skrivning. 

Slutsatser

Föreliggande studie visar svaga men signifikanta samband mellan tre, av sex, läs- och 

skrivtest och den delfaktor, ”Färdigheter, talanger, begåvning”, i självskattningsformuläret 

Jag tycker jag är, som berörde skolprestationer. Min slutsats är att det finns vissa samband 

mellan skolprestationer, som t.ex. läs- och skrivfärdigheter, och skolprestationssjälvvärdering. 

Hur undervisning utformas spelar en viktig roll i utvecklingen av självuppfattningen hos alla 

elever. Eleverna behöver en bas av självförtroende och individuellt anpassad träning i läsning 

och stavning för att hänga med och känna sig motiverade i skolan. Att på de sätt som 

Linnanmäki (2002) påpekar försöka styra den feedback som eleven får i skolan kan ha 

betydande effekt på utvecklingen av självvärderingen. Pedagogik som bygger på 

meningsfullhet, god självbild, motivation och sammanhang för eleven kan verksamt 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Om formeln för läsning = avkodning x förståelse x 

motivation så kan vi ganska enkelt dra slutsatsen att motivation, läslust och vilja till frivillig 

läsning är minst lika viktigt som förmågan att avkoda och förstå ord. ”Att tro på sig själv är 

att fördubbla sin förmåga” är ett ofta använt uttryck värt att upprepas. Om undervisningen kan  

förbättra elevernas självvärdering och se det som ett viktigt inlärningsmål i sig, samtidigt som 

den ger anpassad träning i läsning och skrivning, kan eleverna slippa utveckla en negativ 

skolprestationssjälvvärdering och bli bättre på att hantera olika metakognitiva strategier 

avseende läsning och skrivning. 
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Appendix

Information till vårdnadshavare

Jag studerar till psykolog och undersöker läs- och skrivfärdigheter samt självvärdering hos 

elever på mellanstadiet. Undersökningen består av ett antal kortare tester som mäter läs- och 

skrivfärdigheter och självvärdering. Jag skulle uppskatta om Ditt barn kunde medverka i 

undersökningen.

Ditt barns deltagande är frivilligt. Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt och 

presenteras på gruppnivå. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras utifrån de 

resultat som presenteras i studien.

Ylva Booberg

Ylva Booberg, Folkungagatan 56, 116 22 Stockholm, tel. 073-9805441

Jag godkänner att mitt barn_________________________________kan delta i studien 

rörande läs- och skrivfärdigheter och självvärdering.

Ort och datum Förmyndarens underskrift

Tack för Din medverkan!


