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Sammandrag 

Svenskt sammandrag 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan elevers läs- och skriv svårigheter och 

självförtroende samt om självbildsuppfattningen påverkar läs- och skrivinlärning samt 

kamratrelationer. Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: Är självbilden en 

påverkansfaktor i kamratrelationer, för elever med läs- och skrivsvårigheter? Är läs- och 

skrivsvårigheter en påverkansfaktor för självförtroendet i skolprestationer, för elever med läs- 

och skrivsvårigheter? Uppfattar elever med läs- och skrivsvårigheter sin skolsjälvbild mer 

negativt än elever utan läs- och skrivsvårigheter? Den teoretiska bakgrunden och tidigare 

forskning visar både samband och olikheter i resultat av liknande studier. Sambanden i 

frågeställningarna undersöktes med kvantitativ enkätundersökning av 58 respondenter. 

Undersökningen av eleverna i de specifika klasserna har inte gett något underlag till att det 

skulle finnas något samband mellan försämrat själförtroende, för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och kamratrelationer. Däremot har undersökningen visat tydliga samband 

mellan undersökningsgruppens prestationssjälvbild och deras läs- och skrivsvårigheter. Det har 

även visat sig att det inte går att se någon generell bild av hur läs- och skrivsvårigheter påverkar 

individens självbild i kamratrelationer, prestationssjälvbild samt skolsjälvbild.  

 

Nyckelord  
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Abstract 

The studies intention is to examine the correlation between students reading and writing 

disabilities and self-confidence and if the read-and write learning affect the self-image 

interpretation and peer relationship. The objective concretizes trough the following formulations 

of questions: Is the self-image interpretation an influence factor in peer – relationships, for 

students with read and writes disabilities? Is read-and write disabilities an influence factor for 

self- concept of ability in school performance, for students with read and write disabilities? 

Does student with read-and write disabilities experience their school self image more negatively 

than student without read-and write disabilities? The theoretical background and earlier 

research points to both correlation and differences in results from similar studies. The 

correlations in the study’s formulations of questions were surveyed by quantitative 

questionnaire study on 58 respondents. The surveys show no correlation between low self-

esteem and peer-relationships for students with read-and write disabilities. The study has shown 

that there are remarkable correlations between the survey group performance self-image and 

their read-and write disabilities. The study has also showed that there is no clear general 

evidence on how the read-and write disabilities affects the individual self-image in peer-

relationship, performance self-image and school self-image. 

Keywords 

Peer - relations, reading and writing disabilities, school self -image, self- concept of ability in 

school performance, self-image
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Inledning 

I en ämneskurs under min utbildning till lärare vid Stockholms universitet, kom jag i kontakt 

med professorerna Torleiv Höien & Ingvar Lundbergs bok, Dyslexi – Från teori till praktik 

(2006). I det första kapitlet beskriver de Vad är dyslexi? De beskriver hur begreppet definieras 

och upptäcks. De beskriver också olika typer av dyslexi samt vilka symtomen kan vara, både 

primära och sekundära. I modellen (Bild 1) beskriver de orsak och verkas faktorer. I 

beskrivningen till modellen menar de bland annat att ”Det dåliga självförtroendet som man ofta 

kan observera hos dyslektiska elever, kan också betraktas som ett sekundärt problem”(Höien & 

Lundberg, 2006, s. 23). Modellen fascinerade mig och jag anser att den är väldigt talande och 

bra uppbyggd. Men eftersom författarna i den förklarade texten inte hänvisar till någon 

forskning, eller ger någon förklaring i ämnet väcks min nyfikenhet om och hur läs- och 

skrivsvårigheter kan påverka självförtroendet. Vidare gav det funderingar på om självbilden 

avspeglas i kamratrelationer hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Min hypotes är att läs- 

och skrivsvårigheter kan, på grund av det försämrade självförtroendet i prestationer, påverka en 

elevs kamratrelationer.  

 

Bild 1. Primära komponenter (symtom och orsaksfaktorer) vid dyslexi (Höien och Lundberg, 2006, 

s. 22). 
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Definition av dyslexi är enligt Höien & Lundberg (2006, s. 21).”/…/ en ihållande störning av 

kodningen av skriftspråket, förorsakat av en svaghet i det fonologiska systemet”. Det primära 

grundproblemet med dyslexi är att den fonologiska svagheten leder till svårigheter med 

rättskrivning och ordavkodning, vilka är primära symtom av dyslexi. Höien & Lundberg, (2006, 

s. 23) framhåller att den fonologiska störningen kan vara ett resultat av miljö och genetiska 

faktorer i neurologiska störningar. De använder sig av benämningen självbild, när de i figuren 

ovan beskriver de eventuella sekundära symtom av dyslexi. I förklaringstexten till figuren 

uttrycker de att ”det dåliga självförtroendet som man ofta kan observera hos dyslektiska elever, 

kan också betraktas som ett sekundärt symtom” (Höien & Lundberg, 2006, s. 23). När en elev 

har ett dåligt självförtroende har hon/han en svag tilltro till sina egna prestationer. Taube (2007, 

s. 31) ger en summerande beskrivning av hur jag funderar kring våra självbegrepp. 

 

Självbilden utvecklas under inflytande från erfarenheter av omgivningen och av 

värderingar från betydelsefulla andra personer. 

Självbilden är en organiserad enhet som består av många värderande tolkningar av 

jagets förmågor och egenskaper och av jaget i relation till andra. 

Självbilden avgör hur och vilka intryck som vi tolkar i omgivningen. 

Självvärderingen, som är självuppfattningens värderande aspekt, står under 

inflytande av relationerna mellan ideal-, social- och real - jag, av hur viktiga olika 

områden bedöms vara, av upplevelser av kontroll, spridningseffekter och 

jämförelser med betydelsefulla personer. 

Självuppfattningen och den personliga tolkningen av en situation har avgörande 

inflytande på en persons beteende. 

Vi strävar alltid efter att behålla eller höja vår självuppfattning. 

/…/ Taube (2007, s. 31) 

 

Innan jag beträdde forskningsfältet funderade jag igenom vilken förförståelse jag hade för det 

området jag ville undersöka, samt hur studien påverkar samhället. Utifrån svaret på dessa 

funderingar satte jag sedan upp mina frågeställningar som ligger till grund för min studie. 

Holme & Solvang (1997, s. 12) menar att det är frågeställningarna som sätter gränsen för 

studien och dess resultat. 

Bakgrund 

Det postmoderna samhällets preferenser är inriktat på individen och individuella prestationer, 

vilka krävs för att individen ska kunna ta för sig och ta plats. Taube (2007, s. 80), Fridolfsson 

(2008, s. 209) och Westlund (2009, s. 165) menar, att kunna läsa och skriva är en förmåga som 

förväntas av dig i samhället. Även i kursplanen för svenska (Skolverket, 2009, s. 26) framhålls 

att språkförmåga är något som alla förväntas att ha. 

 

Det skrivna språkets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 

kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- 



 

 3 

 

och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt 

förväntningar på språkförmåga hos alla.  

(Skolverket, 2009, s. 26) 

 
För att kunna ta en plats i samhället, krävs att du kan övertyga andra om att du är bättre än 

någon annan. En förutsättning för att kunna argumentera för dig själv, är att du har en positiv 

självuppfattning och att du är bra på att kommunicera denna. Problematiken infinner sig när du 

har en försämrad självbild och har du dessutom ett funktionshinder försämras dina chanser. 

Universitetslektor Gunnel Ingesson (2007, s. 25) beskriver hur låg självkänsla och skam är 

sammankopplad på följande sätt  

 

Shame and low self-esteem are linked together. We feel shame when the failure to 

meet an important competence is seen as a reflection of some defect in the self such 

as an inferior ability in a highly valued domain. Shame is a social affect, in the sense 

that we feel shame in relation to others, but most of the time it is the internal 

expectation of shame that makes us behave in a shame-avoiding manner.  

(Ingesson, 2007, s. 25) 

 

Funktionshindret dyslexi är ett dolt handikapp, vilket klassades som ett handikapp i Sverige 

1997. I Sverige har alla har samma demokratiska rättigheter och det är enligt lag (2008:567 1§) 

förbjudet att diskriminera någon på grund av ett handikapp. Därför kan du inte med anledning 

av ditt handikapp bli exkluderad, men på grund av försämrad självbild kan du ofrivilligt hamna 

utanför, på grund av att du har svårt att ta plats. Om du i din medvetenhet om dig själv har 

funnit acceptans för din funktionsnedsättning och har hittat vägar att leva med det, finns det 

ändå en risk att du bedöms utifrån ditt handikapp. Ingesson (2007, s. 66) menar i sin 
doktorsavhandling att ungdomarna i hennes undersökning på grund av sin dyslexi kände 
sig underlägsna. Men hon menar även att de har anpassat sig till situationen och att de 
nu kan se sitt handikapp som en sida av sig själva. Självbild är en persons uppfattning om 

sig själv, vilket därmed innebär att en individ med dyslexi kan ha integrerat dyslexin som en del 

av sig själv, som en del av sin person – jag är dyslektiker. En person som distanserar sitt 

handikapp från sin person säger istället – jag har dyslexi. Men du kan lika väl på grund av 

samhällssynen välja att inte berätta om dina läs- och skrivsvårigheter. Eftersom du upplever att 

du inte blir accepterad för den du är, sjunker självförtroendet och självbilden sänks.  

 

Människans sociala samspel bygger på kommunikation. Har du inte förmågan att kommunicera, 

kan du inte förmedla dig med andra människor. Ett rikt språk och ett stort ordförråd bygger på 

att du kan tillägna dig skriftspråket. Läs- och skrivsvårigheter kan även ge en försämrad 

självbild, genom att du känner dig mindre värd på grund av ditt handikapp, vilket även det leder 

till problematik i de sociala relationerna. Taube (2007, s. 82) menar att likaväl som kamrater kan 

påverka en elevs självförtroende i positiv riktning, kan det även ske ett motsatsförhållande i 

negativ riktning. Ett gott självförtroende ger vilja att prestera bättre och därmed vinna nytt 

självförtroende. Det självförtroendet behövs för att uppnå de kunskaper eleven förväntas att 

uppnå i skolan. Lpo 94 (2006, s. 10) uttrycker i mål att uppnå i grundskolan att ”Skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan 

lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”. Elevernas förmåga att 
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kunna uttrycka sig är ett av skolans mål att sträva mot, när du uttrycker dig är det en prestation 

genom språklig säkerhet. Den säkerheten är inte självklar för alla elever. Skolverket (2009, s. 

27) uttrycker i sina mål att sträva mot att  

 

/…/ eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar 

uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar 

medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,/…/  

(Skolverket, 2009, s. 27) 

 

För att kunna utveckla denna säkerhet, behöver eleven förutom en god självbild och ett gott 

självförtroende en trygg miljö för att utvecklas 

 

/…/ Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära./…/Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag./…/  

(Lpo 94 s. 7) 

 

Universitetslärare Anders Mehlum (2008, s. 27) framhåller att ett barn är en kommunicerande 

varelse som står i förhållande till sin omvärld. Mehlum (2008, s. 27) menar även att bland annat 

genom skrivna texter kommunicerar vi vårt förhållande till och med vår omvärld, och det är 

genom språket som barnet utvecklas. I sin utveckling ska barnet ta ställning till 

• sig själv, 

• andra människor i omgivningen (i vid bemärkelse), 

• samspelet mellan sig själva och omgivningen samt mellan andra människor 

och omgivningen 

(Mehlum, 2008, s. 27) 

Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa mina kunskaper och förståelse för om det finns ett samband 

mellan elevers självbild i kamratrelationer, deras självförtroende i skolprestationer samt 

skolsjälvbilden och deras läs- och skrivsvårigheter. Materialet sätts i relation till litteraturstudier 

för att uppnå en fördjupad kunskap i min framtida lärarprofession.  

Frågeställningar  

 

Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 

 

• Är självbilden en påverkansfaktor i kamratrelationer, för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

• Är läs- och skrivsvårigheter en påverkansfaktor för självförtroendet i skolprestationer, 

för elever med läs- och skrivsvårigheter? 
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• Uppfattar elever med läs- och skrivsvårigheter sin skolsjälvbild mer negativt än elever 

utan läs- och skrivsvårigheter?  

Definitioner 

I litteratur stöter vi på ord som vi utifrån vår egen förförståelse tolkar att innefattas av en 

definition, men författaren till texten kan utifrån sin förförståelse ha en annan definition. För att 

undvika begreppsförvirring och eliminera risken för att bli feltolkad, har jag med hjälp av 

ordböcker, författare och forskare i ämnet definierat återkommande begrepp. 

Dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter och 
läs- och skrivsvårigheter 

 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi 

avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer för kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast tillkänna som 

svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer 

också tydligt fram genom dålig stavning.[…]  

(Myrberg, 2007, s.21) 

 

Förenklat skulle svårigheter med läsning och skrivning kunna förklaras som att 

 

Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en 

svaghet i det fonologiska systemet.  

(Höien & Lundberg, 2006, s. 21) 

 

Margit Druid Glentow, lärarutbildare inom specialpedagogik, ( 2007, s. 10) menar att det råder 

inflation i användandet av begreppet dyslexi, på grund av att det öppnar portar för att få hjälp av 

speciallärare för elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon rekommenderar användning av 

termen specifika läs- och skrivsvårigheter  

 

När det föreligger en diskrepans mellan elevens verbala förmåga och elevens läs- 

och skrivförmåga kan man förmoda att läs- och skrivsvårigheterna är specifika, till 

skillnad från de generella där svårigheterna visar sig över hela det verbala fältet. 

(Druid Glentow, 2007, s. 11) 

 

Uppsatsen inriktas på läs- och skrivsvårigheter och dess eventuella sekundära följder. Den 

kommer inte att behandla dyslexi, därför kommer jag inte att gå in på vad dyslexi är, utan detta 

hänvisas till adekvat ämneslitteratur. Däremot fyller definitionerna funktionen att klargöra 
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svårigheten för identifikation av läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är enligt Svenska 

dyslexiföreningen (www.dyslexiforeningen.se) samt Taube (2007, s. 64-65) en undergrupp till 

läs- och skrivsvårigheter. Initialt hade jag tänkt göra en särskrivning mellan elever med läs- och 

skrivsvårigheter och elever med dyslexi. Men eftersom dyslexi är en undergrupp till specifika 

läs- och skrivsvårigheter och eftersom skillnaden inte är kopplade till min undersökning, har jag 

vid närmare forskning och eftertänksamhet valt att benämna de generella svårigheter som är 

sammankopplade med läsning och skrivning under samlingsdefinitionen läs- och 

skrivsvårigheter.  

Själv- 

De begrepp som utgår från ordstammen själv- är ord som relaterar till något som vi upplever i 

och om oss själva. Dessa upplevelser internaliserar vi och de blir som en del av oss, oavsett om 

upplevelsen är positiv eller negativ. Vår själ är något som vi har inom oss och vad den 

symboliserar är en individuell tolkning. Ord som börjar med Själv- har en koppling till det vi 

kallar själen. Ett abstrakt ord som alla vet vad det symboliserar, men inte kan förklara innebörd 

eller placering. Vi känner intuitivt vad de betyder, men det kan vara svårt att särskilja dem. 

Enligt Norstedts svenska ordbok (2001 s. 992) är Själ – en, ar ett substantiv och beskrivs som en 

”sammanfattning av de mänskliga egenskaper som möjliggör tanke- känslo- och viljeliv”. Det 

finns många ord som är knutna till Själ. Ord som härleds ur själ, kan vara orden själv- känsla, - 

förtroende, - bild, -värdering etc. Norstedt svenska ordbok (2001) och Bonniers svenska ordbok 

(2006) definierar begreppen enligt följande 

 

Självbild en persons uppfattning om sig själv 

Självförtroende stark tilltro till den egna förmågan; tro på sig själv, självsäkerhet 

Självkänsla medvetenhet om den egna personlighetens värde; medvetenhet om sitt eget värde 

Självmedveten medveten om sina goda sidor 

Självförtroende, självbild, självkänsla, självvärdering, självrespekt 

Självförtroende är när du tror att du klarar av att göra saker – jag kan cykla, jag kan rita, jag kan 

läsa, jag kan skriva osv. Det självförtroendet uppnår du vid kunskap hjälper dig att bygga din 

självbild. Psykolog, psykoanalytiker och psykoterapeut Marta Cullberg Weston (2007, s. 10) 

menar att det råder en begreppsförväxling mellan orden självförtroende och självkänsla. 

Cullberg Weston ( 2007, s. 10) definierar att  

 

Självförtroende handlar om det du gör – att du har en tillit till din kapacitet 

Självkänsla handlar om den du är – det rykte du har inuti dig själv 

(Cullberg Weston, 2007, s. 10) 

 

Cullberg Weston (2005, s. 21-22) menar även att självkänslan är känslan som vi har om oss 

själva. Har vi en dålig självkänsla kan en dialog i oss själva uppstå, som påpekar hur värdelösa 

vi är. Cullberg Weston (2005, kap. 2) menar vidare att den inre självkänslan finns i alla oavsett 

om den är god eller ond. Hon menar även att grunden till en människas självkänsla läggs redan 

vid den första mänskliga interaktionen. Den interaktionen ger också grunden till om vår 
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självkänsla blir bra eller dålig. Med en god självkänsla inom oss påverkas vi inte lika lätt av 

motgångar. Cullberg Weston (2005, s. 32) menar också att självvärdering är en del av 

självkänslan. Vi sätter upp mål som vi vill uppnå och sedan utvärderar vi oss själva utifrån vad 

vi åstadkommit. Den goda självkänslan bygger på att du tycker om dig själv, accepterar du dig 

själv har du självrespekt. Har du självrespekt och en god självkänsla är du stark och låter dig 

inte bli nedtryckt av yttre värderingar och kan hantera en svacka i självförtroendet. Druid 

Glentow (2007, s.16) menar att självförtroendet inte ska förväxlas med självsäkerhet, 

självupptagenhet, eller självgodhet. Det handlar om att du accepterar både dina bra och dåliga 

sidor. Självförtroendet varierar beroende på kontexten. Orden kan ha olika betydelse för varje 

person. Hur du som läser den här uppsatsen uppfattar orden kan skilja sig från hur jag uppfattar 

dem. I den följande texten kommer jag, när det handlar om hur de författare som jag refererar 

till, använda de ord som de använder. Däremot kommer jag i analys och diskussion använda 

mig av följande definitioner vid 

 

Självbild hur vi ser på oss själva 

Självkänsla hur du uppfattar ditt eget värde 

Självförtroende hur du uppfattar dina prestationer 

Självvärdering hur du värderar dig själv och det du åstadkommer 

Självuppfattning din uppfattning om dig själv som styr ditt handlande i kontextuella situationer 

Självrespekt du tycker om dig själv för den du är.  

Kamrater 

Begreppet kamrater vill jag med hjälp av Fil Dr i pedagogik Marie Wrethander Bliding (2008, s. 

44) definiera som en relation mellan två jämlikar och jämnårig med grund i översättningen av 

det engelska ordet ”peers”. I definitionen avses barn i samma grupper som delar samma vardag i 

skolan. 

 

Relationerna mellan dem kan benämnas som att vara klasskamrater eller 

skolkamrater, alltså relationer som de ursprungligen blivit tilldelade av skolan som 

de har för att de delar tillvaron inom en specifik institution.  

(Wrethander Bliding, 2008, s.44) 

Interaktion 

Även begreppen interaktion och social roll kräver en närmare definition. Här använder jag mig 

av professor i antropologi och sociologi Erving Goffmans (2007, s. 23) definition av begreppet. 

 

En interaktion kan definieras som all den interaktion som förekommer vid ett givet 

tillfälle när så när så eller så många individer befinner sig i varandras omedelbara 

närvaro.[…]Om vi definierar social roll som realiserande av rättigheter och 

skyldigheter som är knutna till en given status kan vi säga att en social roll kommer 

att involvera, eller inbegripa, en eller flera roller och att var och en av dessa kan 

visas upp av den agerande individen vid en rad olika tillfällen inför en publik 
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(gruppen, min tolkning) av likartat slag eller inför en publik som består av samma 

personer. 

(Goffmans, 2007, s. 23) 

Litteraturgenomgång 

Teoretisk ram och tidigare forskning, är mina redskap för fördjupning och befästning av 

resonemang som uppkommit i samband med forskningsresultat.  

Teoretisk ram 

Jagets konstruktion 

Filosof, sociolog och psykolog GH Mead (1976, 109 ff.) menar att Jaget konstrueras och 

uppstår i sociala sammanhang i samverkande interaktion med sina egna erfarenheter samt 

genom andra. Det är i sociala grupper eller i samhället som Jaget konstrueras. Mead (1976, s. 

120) hänvisar till den sociala gruppen eller det organiserade samhället som den generaliserande 

andra, vars synsätt blir samhällssynen. Han menar även att vi besitter egenskapen av att kunna 

vara olika jag, beroende på i vilken kontext vi befinner oss i. Vi spelar olika roller, beroende på 

vilken respons vi får.  

 

I Taubes (2007, s. 22) beskrivning av jag- begreppen ger hon definitionerna av att ditt ideal- jag 

som den person du skulle vilja vara. Ditt social – jag är din uppfattning om hur du bedömer att 

andra ser dig. Ditt real – jag är din uppfattning av ditt reella – jag. Självvärderingen är en 

jämförelse mellan ideal- jaget och det upplevda jaget. Är det för stor diskrepans mellan ideal- 

jaget och real- jaget sjunker självvärderingen. 

Subjektiv och objektiv identitet 

Enligt psykolog och lärarutbildare Seija Wellros (2007, s.82-84) är en persons identitet under 

utveckling med hjälp av personerna i hennes eller hans omgivning. Men identiteten är mindre 

föränderlig, än de roller du har i olika situationer. Hur du beter dig i vissa situationer är kopplat 

till vem du är och bilden av dig formas i betraktarens öga. Genom de olika ögonen speglas, som 

i en prisma, olika bilder av dig själv. De speglingar som påverkar din identitet, är beroende på 

vem speglingen tillhör och under hur lång tid de sker. Är det speglingar från en person som du 

ser som betydelsefull, kommer speglingarna påverka dig mer. Påverkan på din identitet är även 

avhängt av din egen psykiska hälsa i den givna situationen. De olika speglingarna på din 

självbild ligger som grund för ditt självförtroende.  

 

Wellros (2007, s. 116-117) framlägger även att kategoriseringen av individer görs genom 

egenskaper och det går bara att använda en egenskap i taget, när individen får sin 

grupptillhörighet. Den subjektiva identiteten är en individs självbild och objektiv identitet är den 

identitet som du blir tilldelad från omgivningen. Subjektiv social identitet är dessutom hur stor 
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identifikation du har med den grupp du tillhör och den uppfattning du har om betydelsen av 

kriterierna för grupptillhörigheten. 

Individen, gruppen och kommunikationen 

Goffman (2007, s.12-18) menar att i en individs uttrycksförmåga finns det olika, och väldigt 

skilda, aktiviteter. Dels den som individen sänder ut (give expression) och dels den som 

individen överför (give off expression). Den första är den verbala kommunikationen och den 

andra är icke-verbala, vilken sänds ut från individen oavsiktligt. En individ påverkas både 

medvetet och omedvetet av hur de andra i gruppen definierar situationen. Interaktionen mellan 

individ och grupp kan resultera antingen i samförstånd eller i missförstånd. Gruppdynamiken 

hålls samman genom att individerna i gruppen tillåts ha en åsikt i frågor som är viktiga för dem, 

men håller tillbaka åsikter i frågor som är av mindre vikt för dem. När gruppmedlemmarna 

gemensamt skapar en definition av situationen, blir gruppen modus vivendi. Blir det en konflikt 

om hur en situation skall lösas, löses den ofta genom en överenskommelse, en preliminär 

fungerande enighet eller tillfällig koncensus som är situations- och kontextbunden. 

Sociala färdigheter, spelregler, självbild och kamratrelationer 

Johannessen (2001, s. 110-112) framhåller att i sociala sammanhang måste barnen lära sig tolka 

de sociala signalerna och se sitt eget agerande i förhållande till situationen. De måste lära sig 

läsa av lekens karaktär och lekdeltagarnas öppenhet, om det ryms flera aktörer i den aktuella 

situationen, samt om stämningen i den aktuella sociala situationen är mottaglig för en förfrågan 

om att få vara med. Har inte barnet de kunskaperna kan de bli avvisade eller uppfattas som 

jobbiga.  

 

Cullberg Weston (2007, s. 22) hävdar att kamrater och lärare har en väsentlig påverkan på 

barnets självkänsla, utöver föräldrar och närstående. Även Filosofie Magister i specialpedagogik 

Inger Fridolfsson (2008, s. 210) menar att kamraternas och lärarnas attityder och förväntningar, 

sålunda kan komma att påverka självbilden, eftersom barn jämför sig med sina kamrater redan i 

de tidiga skolåren.  

Michelangelo-effekten och självbildsbiblioteket 

Cullberg Weston (2007) utgår från att självkänslan till största del byggs genom påverkan i 

hemmet av föräldrar, syskon och släktingar, men även kamrater och skola har en viss påverkan. 

Cullberg Weston (2007, s. 17) utgår vidare ifrån att de självbilder vi får i barndomen är de 

bilder som vi kommer att ha genom hela livet. Hon menar att den psykologiska födelsen är 

särkopplad från den biologiska. Den psykologiska födelsen är de blickar och de beröringar som 

vi upplever i barndomen.  Hon refererar till den psykologiska födelsen som Michelangelo -

effekten. (från Sixtinska kapellets målning med Gud och Adam) Cullberg Weston (2007, s. 26) 

menar även att de olika självbilderna vi har, varierar vår självkänsla i olika situationer. Detta 

illustrerar hon som ett inre självbildsbibliotek.  

Duktighetsbaserad självkänsla och prestationssjälvbild 

Cullberg Weston (2005, s. 28) beskriver uttrycket duktighetsbaserad självkänsla, det innebär en 

självkänsla som baseras på det du gör snarare än den du är. Ditt självförtroende blir stärkt 
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genom ett yttre stimuli till din självkänsla. Cullberg Weston (2005, s. 28) menar att det handlar 

om att självförtroendet stimuleras i hjärnan, medan självkänslan stimuleras i hjärtat.  

 

Taube ( 2007, s. 75-76, 89) menar att den positiva bild som eleven har kan bytas ut efter 

upprepade negativa läserfarenheter. Den dissonans som blir mellan den negativa självbilden och 

prestationssjälvbilden kräver upprepade positiva inlärningstillfällen för att prestationssjälvbilden 

skall bli positiv. Skolprestations- självbilden skapas när eleven jämför sin uppfattning om sig 

själv med andra.  

Självförtroende och läsinlärning  

Taube (2007, s.92) framhåller att om en individ med lätthet klarar sig igenom det första mötet 

med språket, kommer individen att behålla sitt självförtroende. Stöter däremot individen på 

problem med upprepade misslyckanden, kommer hon/han få en negativ läs- självbild. Taube 

(2007, s. 93) menar därmed att självvärderingen i läsning och skrivning är ett resultat av försök 

och misslyckanden samt omgivningens reaktioner på barnets försök. Fridolfsson (2008, s. 209-

212) och Taube (2007, s. 59-60, 64) skriver att den svaga läsarens misslyckanden i sin läs- och 

skrivinlärning leder till, att självförtroendet sänks och elevens naturliga inlärningsnyfikenhet 

dämpas. Den svaga läsarens självbild påverkas negativt i läsinlärningen, genom att han/hon 

utvecklar en passiv inlärningsstil och destruktiva lärstrategier. Dessa kan uttryckas som att lära 

sig en text utantill, undvika att läsa, försöka läsa fortare än de klarar av och detta kan leda till att 

de gissar sig till vad det står. Klarar du inte av uppgifterna sänks tron på den egna förmågan och 

läsförståelsen blir lidande. Fridolfsson (2008, s. 209-212) framhåller därför vikten av framgång i 

den initiala läsutvecklingen. Taube (1988, s. 77) menar också att människan vill se på sig själv 

på ett fördelaktigt sätt. Om ett barn har svårigheter med att lära sig läsa och skriva kommer 

reaktioner från personer som är betydelsefulla för barnet, bli avgörande för hur barnet kommer 

att förstå sin egen förmåga. Att misslyckas inom läsning och skrivning är nedslående för barnets 

värde och kompetens. I skolans värld (samt i samhället i stort, min anm.) är det svårt att komma 

undan kraven på att kunna tillägna sig skriftspråket. Alla inlärningssituationer i skolan kan 

påminna barnet om att de har inlärningssvårigheter. 

Matteuseffekten 

”Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke 

har, från honom skall tagas också det han har” (Bibeln, 1938, Evangelium enligt Matteus 25:29, 

s. 46). Bibelcitatet har en koppling till uttrycket Matteuseffekten myntat av Dr. Keith Stanovich 

(1986, s. 381) som han menar är: 

 

The effect of reading volume on vocabulary growth, combined with the large skill 

differences in reading volume, could mean that a ’rich - get- richer’ or cumulative 

advantage phenomenon is almost inextricably embedded within the developmental 

course of reading progress. The very children who are reading well and who have 

good vocabularies will read more, learn more word meanings and hence read better. 

Children with inadequate vocabularies, who read slowly and without enjoyment 

read less, and as a result have a slower development of vocabulary knowledge, 

witch inhibits further growth in reading ability. 

(Stanovich, 1986, s. 381) 
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Stanovich syftar på de elever som redan är svaga läsare, med litet vokabulär och som inte har 

läslust, kommer att få en långsammare läsutveckling. Detta på grund av att de inte finner någon 

motivation till läsningen, eftersom de inte får ut någonting av det. Doktorand Barbro Westlund 

(2009, s. 165) menar att de elever som är starka läsare kommer att får motivation till läsning, 

genom att de får ett ökat ordförråd, vilket genererar att de kan vidareutveckla sin läsning och får 

därmed mer kunskap.   

Handstil och stavning hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

Höien & Lundberg (2006, s. 102) menar att en elev med dyslexi, döljer sin osäkra stavning och 

att det är därför som de ha en dålig handstil. Även Fridolfsson (2008, s. 138) framhåller att det 

är svårt att läsa vad svaga läsare och skrivare har skrivit, på grund av dålig handstil och 

stavning. Druid Glentow (2006 s.13) menar i enlighet med nyss nämnda författare att individer 

med läs- och skrivsvårigheter har problematiken att de vill skriva ord, men kan inte och skriver 

därför ord som de kan stava till. Hon menar även att de har svårigheter att få orden rättstavade 

och en läslig handstil. 

Tidigare forskning 

Att ”vara” i lokala kamratkulturer 

Wrethander Bliding (2008, kap 2) har forskat på barns interaktioner i kamratgrupper. Hennes 

empiriska material bygger på årskurs 4 elever. Studien handlar om inneslutning och uteslutning 

i barns relationsarbete i den avgränsade miljön som skolan som institution avser. Det hon i sin 

forskning försökte åstadkomma, var att bli en del av elevgruppen genom distansering från de 

vuxna på skolan, för att få elevgruppen att lita på henne och göra henne till en del av sin grupp. 

Som bakgrund till sin forskning beskriver hon att interaktion mellan olika människor är olika i 

olika sammanhang. Barns socialisation är interaktion mellan individer i en pågående process, 

där varje barn är medskapare och har ett ansvar. Relationsarbetet är som en social praktik, 

begränsad till situation och kontext inom skolans ramar. De lokala kamratkulturerna innefattar 

att barn strävar efter att finna samhörighet i t.ex. skolan som institution. Detta för att de lokala 

kamratkulturerna, är kopplade till ett specifikt sammanhang. I strävan efter att finna en 

samhörighet i de lokala kulturerna, blir konsekvenserna sortering och social differentiering.  

Growing up with dyslexia 

Till skillnad från min forskning som bygger på empiriskt material från en undersökning av 

årskurs 6 elever, har Ingesson (2007) i sin studie fokuserat på ungdomar i åldern 14-25 år. Hon 

har genom kvalitativ studie, intervjuat ungdomarna om hur de upplevde sin skolgång med 

dyslektiska svårigheter. Hon har fokuserat på ungdomarnas metakognition av sina upplevelser 

av skoltiden. Ingessons (2007) studier bygger på ungdomars förförståelse och reflektioner kring 

sina upplevelser, vilket innebär att de kan lägga in mer erfarenheter som de kan internalisera i 

sina faktiska upplevelser. I Ingessons (2007, s. 74) studie ingick 75 respondenter där 30 stycken 

(40 %) menade att de upp till trettonårsåldern, hade känt att deras dyslektiska handikapp hade 

gett dem en dålig självkänsla. 83 % menade att de hade goda kamratrelationer. Hon kom 

därmed fram till att ungdomarna i hennes undersökning, inte hade upplevt dåliga 
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kamratrelationer i skolan. Hennes resultat tydde även på att det är de första sex skolåren som 

upplevs som svåra, då de kan präglas av förödmjukelse och förvirring. 

Reading acquisition and self- concept 

Taube (1988, s. 43, 45-46) har undersökt sambanden i social status ur ett lärarperspektiv, där 

hon har frågat hur lärarna uppfattar elevernas kamratrelationer. I Taubes studie (1988, s. 47) 

menar hon att det kan finnas ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och självbild. Taube 

tydliggör fenomenet genom en fråga ur ett barns synvinkel, ”Will today’s learning tell me once 

again how worthless I am at reading and writing?” (Taube, 1988, s. 77). Taube (1988, s. 57) 

menar vidare att självförtroendet påverkas av hur duktig du är på att läsa och skriva. Taubes 

studie (1988, s. 95) visade även att elever med läs- och skrivsvårigheter hade en lägre social-

emotionell status, än kontrollgruppen och att de inte var lika populära i klassen. Elever med läs- 

och skrivsvårigheters självbild visade sig vara betydligt lägre än kontrollgruppens, i mätningen 

av självbild. I Taubes (1988, s. 91) undersökning visade det sig att elever (år 1-3) med läs- och 

skrivsvårigheter hade sämre kamratrelationer än kontrollgruppen. Hennes undersökning visade 

att de hade en lägre social status eller var mindre populära i jämförelse med andra barn. Men 

enligt hennes undersökning verkar det som statusen som arbetspartner för barn med läs- och 

skrivsvårigheter är något som ökar med tiden.  

Metod 

Kvantitativ forskningsmetod 

För att kunna undersöka mina frågeställningar, krävs metoder för att jag som forskare skall 

kunna genomföra forskningen. Metodvalet är en styrande förutsättningen för studien. Holme & 

Solvang (1997, s. 11-12) menar att metodvalet ger redskapet att undersöka och få en uppfattning 

om forskningsfrågor. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att  

 

Vi vill utifrån urvalet säga något om den grupp urvalet gäller. 

Vi vill ha ett tvärsnitt av den företeelse vi studerar för att kunna göra säkra 

jämförelser. 

Vi vill visa hur starka vissa samband är eller vilken omfattning en viss företeelse 

har. 

(Holme & Solvang, 1997, s. 77) 

Holme & Solvang (2007, s. 82) menar även att den kvantitativa metoden, signifieras av 

förutbestämda styrda frågor med tänkbara svar, där det inte finns någon individuell anpassning 

och forskaren kan inte bilda sig en uppfattning om respondenternas situation.  

Mina forskningsfrågor kräver ett brett underlag för att kunna urskilja en eventuell trend i svaren. 

Som datainsamlingsredskap för den kvantitativa studien har jag valt enkäter. Enligt Holme & 

Solvang (2007, s. 76) omvandlar den kvantitativa metoden informationen till siffror och 

mängder, som sedan analyseras på ett statistiskt sätt. Eftersom studien ingår i den humanistiska 
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samhällsvetenskapliga forskningstraditionen, bidrar eleverna som respondenter med sin 

uppfattning om egna värderingar, i form av ställningstagande om sin uppfattning till frågorna.  

 

Dessutom måste det betonas att ett undersökningsresultat inte är detsamma som 

verkligheten. Det är bara en bild av vissa aspekter hos det fenomen vi undersöker. 

Ger ett tidssnitt av en situation, som egentligen inte existerar längre.  

(Holme & Solvang, 2007, s. 157)  

Kvantitativ forskning har, enligt Bryman ( 2006, s.34) en deduktiv prövning av teorier. Den 

deduktiva teorin utgår, enligt Bryman (2006, s. 20), ifrån kunskap om ett visst område samt dess 

teoretiska överväganden. Dessa teoretiska överväganden deduceras till hypoteser som sedan 

undersöks empiriskt. Överskådligt kan man säga om kvantitativ forskning ”/…/ att en hypotes 

deduceras från teorin och sedan prövas.” (Bryman, 2006, s.78)  

Materialets reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

För att säkerställa materialets reliabilitet (Kullberg, 2008, s. 73) redovisas de påverkansfaktorer, 

som kan påverka resultatet av den empiriska undersökningen och därmed resultatet av min 

undersökning. Reliabiliteten i studiens resultat tillstyrks eller dementeras även av tidigare 

liknande forskning i ämnesområdet. ”Hög reliabilitet har vi om olika och oberoende mätningar 

av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärligen samma resultat” (Holme & Solvang, 

2007, s. 163). Svedner & Johnsson (2006, s. 108) menar att reliabiliteten i en undersökning kan 

påverkas av frågorna kan misstolkas eller att andra frågor saknas för att kunna fastställa 

mätnoggrannheten i ett test. Ett test kan påverkas av vad eleven har upplevt innan och vad som 

kommer att hända efter. Har eleven haft en negativ upplevelse som kan och sedan skall svara på 

en fråga som har koppling till den negativa upplevelsen kan svaret bli missvisande, då eleven i 

en annan situation kan ha haft en positiv upplevelse och därmed svarar i en mer positiv riktning. 

Som exempel på detta hade en av undersökningsklasserna haft mattematikdiagnos lektionen 

innan de skulle göra testet så här är jag. Det var enligt deras lärare en svår diagnos och några av 

eleverna hade varit tvungna att arbeta över på rasten för att hinna färdigt. En av frågorna i testet 

så här är jag lyder Jag tycker att det är svårt att få rätt svar på matteuppgifterna, i den aktuella 

klassen hade 7 av 19 elever svarat JA eller ja på den uppgiften. Det vill säga att om det har gått 

dåligt för eleven inom ett område sänks elevens självförtroende och hon/han upplever att det är 

svårt att få rätt svar även om det inte alltid är så. 

 

En ytterligare omständighet som kan påverka språkförståelsen är om en elev har svenska som 

andra språk. Eleven kan ha haft svårigheter att förstå frågorna i testet eller tolkat dem på ett 

annat sätt. I min undersökning var det 12 (av 58) elever som hade svenska som andra språk, 

men eftersom min undersökning inte gäller språkförståelse utan självkänsla har jag valt att inte 

räkna med det som en omständighet. För elever med svenska som andra språk kan likväl med 

elever med svenska som första språk ha kulturella, sociala omständigheter som påverkar deras 

sätt att förhålla sig till och svara på frågorna. Skulle jag ta hänsyn till alla individuella 

omständigheter skulle jag behöva lyfta blicken mot elevers sociokulturella bakgrunder, vilket 

skulle ge en mer omfattande studie. 
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Svedner & Johnsson (2006, s. 108) menar att en annan av förutsättningarna för reliabiliteten i 

underökningen är sättet som materialet har blivit insamlade på. Om det har tillvägagångssättet 

och förutsättningarna varit likartade vid alla tillfällena. De tidpunkter som testen utfördes var 

alla inom en tidsradie av 2 timmar mellan klockan 09.00 och 11.00. Det tog mellan 30- 40 

minuter att utföra. Tiden är en faktor för resultatet, eftersom tidpunkten på dagen, kan vara 

avgörande för hur fokuserade eleverna är. Det fanns en risk att resultaten skulle ha blivit olika, 

om testerna var förlagda under olika tider på dagen. 

  

Ett test kan påverkas av vad eleven har upplevt, dess verklighetsuppfattning (Holme & Solvang, 

2007, s. 156) innan och vad som kommer att hända efter. Har eleven haft en negativ upplevelse, 

som kan ha koppling mot en fråga, kan elev svara mer negativt än vad som annars vore fallet. 

Även ett motsatsförhållande kan bli gällande. Som exempel på detta, hade en av 

undersökningsklasserna haft matematikdiagnos lektionen innan de skulle göra testet Så här är 

jag. Det var enligt deras lärare, ett svårt diagnosprov och några av eleverna hade varit tvungna 

att arbeta över på rasten för att hinna färdigt. En av frågorna i testet så här är jag lyder Jag 

tycker att det är svårt att få rätt svar på matteuppgifterna. I den aktuella klassen hade 7 av 19 

elever svarat JA eller ja på den uppgiften.  

 

Undersökningen kan även påverkas av respondenternas respekt för undersökningen. Respekten 

kan uttryckas i ärligheten i svaren, gissningssvar eller förväntningssvar. Enkätfrågorna är 

formulerade på ett sådant sätt att respondenterna skulle kunna göra en uppskattning om hur de 

ser på sig själva utifrån frågeställningen. Vi strävar alltid efter att behålla eller höja vår 

självuppfattning. Professor i pedagogiskt arbete Karin Taube, Professor Margit Tornéus och 

professor emeritus i psykologi och hedersdoktor Ingvar Lundberg (1984, s. 23) menar att det 

kan finnas en risk att respondenterna svarar efter hur de skulle vilja att det är och inte efter hur 

verkligheten är. Därför är det viktigt att tolka datainnehållet med försiktighet.  

Split half -metoden 

När en beräkning är gjord med split half- metoden har man beräknat materialets interna 

reliabilitet. Wiberg (1999, s. 10) redovisar att Split half - metoden beräknas korrelationen med 

hjälp av Pearsons produktmoment korrelationskoefficient. Bryman (2006, s. 87) förklarar att 

split half- metoden innebär att man delar upp frågorna i underlaget på två hälfter och 

kontrollerar korrelationen mellan dessa hälfter av testet. Korrelationen ger värdena -1, 0 eller 1 

där 0 visar att det inte finns något samband i materialet medan 1 visar att sambandet i materialet 

stämmer överens internt. Wiberg (1999) menar att ”reliabilitetskoefficienten är en 

korrelationskoefficient så är den direkt relaterad till standardavvikelsen av den erhållna poängen 

för populationen” (Wiberg, 1999, s. 9).  

Reliabilitetskoefficienten för så här är jag 

Taube, Tornéus & Lundberg (1984, s. 25) har gjort reliabilitetsberäkningar på hela materialet så 

här är jag med hjälp av split half- metoden. Resultaten av den beräkningen var att 

reliabilitetskoefficienten var för så här är jag var .69 .  
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Validitet 

Bryman menar att validitet är ”om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga” 

(Bryman, 2006, s. 88). Precis som med reliabilitet finns det olika former av validitet. 

Ytvaliditeten (Bryman, 2006, s. 89) kännetecknas av att den mäter ett begrepps tillförlitlighet 

med hjälp av en annan person som är insatt i ämnet, t.ex. en ämnesexpert. Innhållsvaliditet avser 

hur väl resultaten av undersökningen motsvarade syftet med studien. Johansson (2001, s.108) 

menar att innehållsvaliditet har att göra med innehållet i mätinstrumentet och hur väl det mäter 

vad det avser att mäta. Exempelvis hur väl en viss prestation mäts genom det specifika testet. 

Innehållet i testet måste överensstämma med definitionen av vad som skall mätas för att hög 

innehållsvaliditet skall finnas. Johansson (2001, s. 108) framhåller att begreppsvaliditet avser de 

begrepp som används och definitionen av dem. Definitionerna kan skilja sig mellan personer 

och hur de använder begreppen. Genom att definiera de begreppen, med hjälp av kunniga inom 

området eliminerar jag risken för att begreppens definition inverkar på resultaten. Motsvarade 

studie är gjord av Taube (1988) där samma material ha används, därmed kan ytvaliditeten, 

innehållsvaliditet samt begreppsvaliditeten av det använda materialet anses som god. Eftersom 

enkäten är utformad av andra personer än mig själv, elimineras risk för felmarginal i resultatet. 

Enkäten så här är jag är skapad för att mäta elevers självuppfattning i skolan. Korrelationen 

mellanfrågorna i så här är jag och mina frågeställningar är hög. 

Urval 

I enlighet med Skolverkets statistik över landets grundskolor 2008/2009 (www.skolverket.se) 

gick det 98461 elever i årskurs 6. Av dessa var 48270 flickor och 50191 var pojkar. 

Respondenterna för min undersökning var elever i årskurs 6, både elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt elever utan de svårigheterna. På höstterminen i årskurs 6 är eleverna 11 

respektive 12 år, under förutsättning att de inte har gått om eller hoppat över en årskurs (vilka är 

omständigheter, som jag har valt att inte räkna in i studiens resultat). Kullberg (2008, s. 139) 

menar att urvalet skall ha relation till forskningsfrågorna. Ingesson (2007, s. 60) betonar att barn 

i 7-11 års ålder börjar se sig själva med hjälp av andra och att de då blir känsliga för att vara 

annorlunda. Von Tetzchner (2005, s. 487- 488) menar att barn från nio års ålder börjar se sina 

egenskaper i förhållande till andra. Han menar även att ungdomar i högre grad kan beskriva sina 

upplevelser om sig själva, som olika självuppfattningarna i olika kontexter. Jag valde att enbart 

inrikta mig på elever i år 6, för att inte elevernas ålder skall bli en påverkansfaktor för resultatet. 

Jag valde även årskurs 6 elever eftersom de har en större distans och medvetenhet om sig själva. 

Denna medvetna distans gör att de kan beskriva sina upplevelser om sig själva i olika kontexter. 

 

Initialt tog jag den 21 oktober 2009 samt den 27 oktober 2009 via e-post kontakt med 12 

rektorer i 4 kommuner i två angränsande län i Mälarområdet, för att informera om syftet med 

min studie samt att fråga om det fanns möjlighet att komma till skolan och genomföra 

undersökningen. Av dessa 12 förfrågningar fick jag 3 svar varav 1 var jakande. Den 5 november 

2009 tog jag därför kontakt med 2 rektorer, som jag tidigare kontaktat via e-post, och ställde 

min förfrågan via telefon. Det resulterade i 2 jakande svar varav 1 ledde till kontakt med lärarna. 

Sammantaget hade jag kontakt med 4 lärare vid 2 skolor i 2 kommuner. Lärarna skickade sedan 

ut en av mig färdigställd förfrågan till ett urval på 71 vårdnadshavare varav 61 svarade JA, 3 

svarade NEJ och 7 förfrågningar återlämnades inte av olika orsaker. Vid 
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undersökningstillfällena var 3 elever som svarat JA frånvarande på grund av sjukdom. Det ger 

en total av 58 respondenter i undersökningen. Undersökningsgruppen bestod av 8 elever med 

läs- och skrivsvårigheter samt 50 elever i jämförelsegruppen, uppdelat på 37 flickor och 21 

pojkar varav 3 flickor och 5 pojkar hade läs- och skrivsvårigheter.  

Datainsamlingsmetoder  

Enkät som forskningsredskap 

Som forskningsredskap har jag valt enkäter. Ejvegård (2003, s. 53) menar att enkäter har 

fördelen att de ger samma frågor till en bred massa. Det är dock svårt att formulera frågor där 

formuleringarna är samspelta, med hur jag skall analysera enkätsvaren. Jag har därför valt att 

använda mig av ett redan färdigt och beprövat material. Bell (2006, s. 138) framhåller att en 

strukturerad fråga är lättare att analysera. I enkäten används skalfrågor (Bell, 2006, s. 218), där 

respondenterna antingen håller med om påståendet eller inte. Genom att använda skalfrågor fick 

jag reda på respondenternas uppfattningar. Enkäten är utformad med en fråga i taget (Bell, 2006 

s. 143).Genom användandet av ett redan färdigställt material, eliminerade jag tidsaspekten. I 

distributionen av enkäterna kan man antingen välja att skicka ut enkäterna eller att personligen 

dela ut dem till respondenterna. Jag valde det senare alternativet. Bell (2006, s. 150) menar att 

genom att själv närvara, kan jag förklara syftet med min studie samt hur och varför enkäten 

skall genomföras. Jag fick dessutom en personlig kontakt med respondenterna och enkäten 

ifylld på en gång, vilket eliminerar eventuellt bortfall.  

Så här är jag 

Som enkätmaterial använde jag mig av testmaterialet UMESOL (Umeå skriv- och läsmaterial) 

som är utarbetat 1984 av Taube, Tornéus och Lundberg (1984, s. 5-6). Frågeformulären är 

utarbetade i ett samarbete mellan ett forskningsprojekt (inlärningsproblem hos barn) vid Umeå 

universitets psykologiska institution och lärare, samt speciallärare vid Umeå kommuns skolor, 

efter Amerikanska förebilder och i samarbete med danska skolpsykologer och norska forskare. 

Ambitionen med materialet var att utveckla metoder och material för specialpedagogisk 

diagnostik och undervisning i läsning och skrivning. Eftersom läs- och skrivsvårigheter är ett 

område som inrymmer många aspekter, utvecklades materialet till att inkludera även barnens 

utveckling i socioemotionell anpassning och språk. UMESOL (1984, s. 5 f. f) består av fyra 

delar, uppdelade på läsning och skrivning, fonologisk medvetenhet och självbild. Materialet är 

uppdelade på följande formulär  

 

• Ballongbarnet - Flaggbarnet 

• Val av svårighetsgrad  

• Så här är jag 

 

Ballongbarnet och Flaggbarnet mäter positiv självvärdering i årskurserna 1 och 2. Det andra, val 

av svårighetsgrad, mäter elevernas aspirationsnivå genom att de ska ta ställning i olika 

valsituationer och är lämpat för elever i årskurserna 3 till och med 6.   

 

Så här är jag består av 30 frågor som rör elevens självvärdering, där eleverna besvarar frågorna 

med antingen positivt (JA eller ja) eller ett negativt (NEJ eller nej) ställningstagande. Så här är 
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jag är utformat för elever i årskurs 3 till och med 6 och tar ca 40 minuter, inklusive instruktion 

att genomföra. De frågor som eleverna skall ta ställning till i det egna jaget är: 

 

1. Jag tycker det är lätt att läsa. 

2. Jag tycker om att berätta saker i klassen. 

3. Jag blir retad av kamraterna i skolan. 

4. Jag är bra på att rita 

5. Jag tycker att fröken borde hjälpa mig mer i skolan 

6. De andra i klassen tycker bra om mig. 

7. Jag skulle helst vilja vara något annat barn. 

8. Jag är med och bestämmer vad vi ska göra i klassen. 

9. De skyller på mig när det är bråk i klassen. 

10. Jag leker ensam på rasterna. 

11. Jag skriver fint. 

12. Vi får alldeles för lätta uppgifter i skolan. 

13. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan. 

14. Andra barn är elaka mot mig på väg hem från skolan. 

15. Jag tycker om att svara på frökens frågor under timmarna. 

16. Jag skulle vilja se annorlunda ut. 

17. Jag blir ovän med andra barn i klassen. 

18. Mina föräldrar tycker jag är bra som jag är. 

19. Jag tycker att det är svårt att få rätt svar på matte uppgifterna. 

20. Jag tycker om att prata med vuxna. 

21. Jag oroar mig för att gå till skolan på morgonen. 

22. Jag visar gärna för de andra i klassen vad jag skrivit eller ritat. 

23. Jag har svårt att komma ihåg det jag lär mig i skolan. 

24. De andra i klassen tycker jag är ”knäpp”/fånig. 

25. Jag har lätt att lära mig saker i skolan. 

26. De andra i klassen vill gärna leka med mig på rasterna. 

27. Jag tycker det är svårt att stava rätt. 

28. Fröken tycker att jag klarar mig bra i skolan. 

29. Jag tror att de andra i klassen vill arbeta tillsammans med mig. 

30. Jag önskar att jag kunde få sluta skolan. 

 

Materialet är framtaget som ett testmaterial. Jag har valt att använda mig av det som ett 

enkätunderlag. I bearbetningen av materialet kommer jag att använda mig av värdepoäng, för att 

kunna göra ett statistiskt underlag. Jag kommer i fortsättningen att benämna materialet som 

enkät. 

Bortfallsanalys 

Bortfallsanalysen ger information om fel som kan ha uppstått i enkätförfarandet. ”Den ger en 

vägledning hur svarsfrekvensen skall bedömas och kan ge upplysningar om eventuella 

felaktigheter i hela enkätförfarandet” (Ejvegård, 2003, s. 55). Eftersom jag har valt att själv 

genomföra enkäten ute hos respondenterna drabbas inte resultatet av enkätbortfall (Ejvegård, 

2003, s. 54; Bell, 2006, s. 151). Det interna bortfallet var de enkätsvar där eleverna har valt att 
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svara med dubbla svar eller inget svar alls. Dessa svar kan jag inte tillräkna undersökningens 

grund (Ejvegård, 2003, s. 54). Bell (2006, s. 141) menar att detta kan ha uppstått genom att 

respondenterna har känt sig osäkra, förvirrade eller tvekat över vad de skall svara.  

 

Tabell 1. Svarsavvikelser i undersökningsmaterialet så här är jag.  
      

 Svarsavvikelse 
     
Respondent 

(n=58) 

Fråga       Avvikelse 

6 Dubbelt svar Pojke 

23 Dubbelt svar 

Flicka 6 Dubbelt svar 

3 Dubbelt svar 

8 Uteblivet svar 

26 Uteblivet svar 

Pojke 

29 Uteblivet svar 

Flicka 30 Uteblivet svar 

23 Dubbelt svar Flicka 

30 Uteblivet svar 

Flicka 25 Dubbelt svar 

Pojke med läs- och skrivsvårigheter 26 Uteblivet svar 

 

På grund av att 7 av eleverna inte har svarat enligt mallen, går det inte att räkna med dessa svar i 

resultatet eller i analysen. Värdepoängsmallen går inte att använda när eleven svarade med flera 

svarsalternativ, ex. både nej och NEJ, vilket ger en avvikelse på +/- 1 värdepoäng beroende på 

hur jag skulle valt att tolka svaret. Ett uteblivet svar kan ge en poängvärdeskillnad på 1-4/fråga. 

Om 58 elever gör testet Så här är jag omfattas underlaget av totalt 1740 stycken frågor, av 

dessa har jag på grund av svarsavvikelsen räknat bort 12 svar. Det motsvarar 0,7 % av de totala 

frågorna. Ejvegård (2003, s. 56) menar att en undersökning med hög svarsfrekvens endast 

påverkas marginellt av förskjutna svar, vilket gör att man ändå kan vara säker på resultaten.  

 

Undersökningen är utförd i en relativt liten respondent grupp, då det i landet finns 98461 

årskurs 6 elever och jag har utfört enkätundersökning på 58 av dem. Detta faktum gör att mina 

resultat endast kan begränsas till den här undersökningen i de specifika skolorna och inte kan 

tydas som ett allmängiltigt resultat.  Anledningen till studiens begränsning är flera, dels tillträde 

till fältet, studiens tidsbegränsning och omfattning samt vårdnadshavare. Om de inte gav sin 

tillåtelse kunde jag inte använda deras barn som respondenter. Av de förfrågningarna som 

utgick till vårdnadshavarna om medgivande för barnen att delta i undersökningen var det endast 

9 % av förfrågningarna som av någon orsak försvann på vägen och endast 4 % av 

vårdnadshavarna medgav inte deltagande för sina barn.  

Etiska överväganden 

Eftersom min forskning inriktar sig på att få syn på självbilden för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, kan ämnet uppfattas vara av känslig karaktär. Forskningsetiska rådet (1990, 
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s.5) beskriver att det därför blir en balansgång mellan de etiska förhållningssätten och 

forskningskravet. Det gäller att noga överväga tillvägagångssättet och dess följder. 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte” 

(Forskningsetiska principer, 1990, s.7). Eftersom undersökningsdeltagarna är omyndiga och 

kanske inte kan tillgodogöra sig informationen om undersökningen, skickade jag ett 

samtyckebrev hem till vårdnadshavarna. 

 

 Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare(t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen 

är av etiskt känslig karaktär)  

(Forskningsetiska principer, 1990 s. 9)  

 

Samtyckebrevet informerade om vem jag var, syftet med undersökningen samt att testet är 

avidentifierat, i enlighet med konfidentialitetskravet (Forskningsetiska principer, 1990, s. 12; 

Bell, 2006, s. 57). Det informerade även om hur undersökningen skulle utföras samt att 

enkätmaterialet skulle användas enbart för min forskning, i enlighet med nyttjandekravet 

(Forskningsetisk principer, 1990, s. 14).Vårdnadshavarna fick, på medskickad talong, skriva 

under att de gav sitt samtycke till att barnen deltog. För att eleverna som respondenter och deras 

lärare som medinformater, skall känna att undersökningen blir meningsfull för dem, kommer de 

att få ta del av mina slutsatser av undersökningen genom att varje lärare och rektor kommer att 

få en kopia av uppsatsen, i enlighet med rekommendationer från Vetenskapsrådet genom 

forskningsetiska principer (1990, s. 15).  

Procedur 

Eftersom mina respondenter var elever, behövde jag begära access till dem högre upp i skolans 

organisation. Kullberg (2008, s. 138) talar om grindvakter. Det är dessa grindvakter som skall 

ge tillträde till forskningsfältet. De första grindvakterna var rektorerna. Rektorn är ytterst 

ansvarig för allt som sker på skolan och måste därmed tillfrågas initialt. Genom rektor fick jag 

kontakt med de berörda klasslärarna som hjälpte mig att skicka ut en förfrågan till 

vårdnadshavare om medgivande för eleverna att delta i denna studie.  

 

Innan genomförandet av Så här är jag, informerade jag eleverna om att testet är helt 

avidentifierat och att jag utlovade konfidentialitet (Bell, 2006 s. 57) vad gällde deras svar, samt 

att deras medverkan var frivillig. ”Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan”(Forskningsetiska principer, 1990, s. 9). Wrethander Bliding ( 2008 s. 53) menar 

att det även om medverkan är frivillig, kan det vara en svårighet för eleverna att neka att delta. 

Detta på grund av närvaro av auktoriteter i form av mig som forskare och andra vuxna på 

skolan, samt inför sina klasskamrater. Hon menar dock att genom ömsesidig respekt och 

förtroende, ökar chanserna till att eleverna accepterar att delta. De blev tilldelade ett nummer 

och genom detta system vet läraren elevernas nummer, men har inte tillgång till enkäterna. Som 

forskare har jag enkäterna med nummer, men inte tillgång till elevernas namn. De ombads även 

skriva numret samt P för pojke och F för flicka på testets framsida. Namnen Maria, Eva, Anna, 
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Patrik Samuel, Niklas, Andreas, och David är fingerade och kommer att representera eleverna 

med läs- och skrivsvårigheter i undersökningsgruppen. 

 

För att underlätta genomgången hade jag förberett övningsexemplet Jag tycker det är roligt att 

sjunga, som jag satte upp på tavlan. Detta gjorde jag för att minimera den tid jag var tvungen att 

ta uppmärksamheten från eleverna. Jag informerade dem om att jag kommer att läsa meningarna 

två gånger i lugnt tempo, för att jag vill att alla skall ha chansen att tänka över och svara på 

frågan i lugn och ro, samt att alla skall svara på samma fråga samtidigt och inte arbeta vidare på 

egen hand. Jag tydliggjorde även för dem, att det var viktigt att de höll ett lugnt arbetstempo och 

rumsklimat, utan störande ljud eller kommentarer. Jag tydliggjorde även att svaren var deras 

egna och att ingen annan hade rätt att veta vad de svarat, om de inte själva valde att berätta. 

Innan testet försäkrade jag mig om att alla hade förstått hur det skulle genomföras eller om 

någon behövde ett förtydligande. Arbetsgången vid testet följer till stor del de riktlinjer som 

anges i Handledning för kartläggning (Taube, Tornéus och Lundberg, 1984, s. 16-17). Ingen av 

eleverna valde att avbryta sitt deltagande i enkätundersökningen. 

Resultat  

Den här undersökningens resultat kan inte generaliseras till att vara allmängiltig, utan är 

begränsad till den här undersökningen. Ingen mätning kan vara tillräckligt tillförlitlig för att 

göra anspråk på att ge en rättvis bild av en individs självbild. Svarsprocenten 

(respondentantal/urval) är på 82 % av urvalet. Om svarsfrekvensen är över 80 % är den, enligt 

Ejvegård (2003, s. 54), helt godtagbar för att använda som statistiskt underlag. 

Bearbetning av material 

I enkäten så här är jag är frågorna grupperade i 5 grupper skolan allmänt, skolarbetet allmänt 

skolarbetet ämnesspecifikt, kamratrelationer och annat. Jag har indelat frågorna i grupperna 

enligt följande 

 

Självbild kamratrelationer frågorna 3, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 24, 26, 29  

Prestationssjälvbild frågorna 1, 2, 4, 5, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 28 

Skolsjälvbild frågorna 1-30 

 

I resultattabellens 2:a lodräta kolumn, läses genusfördelningen av respondenterna i 

undersökningen. De respondenterna som är markerade med grå färg, har läs- och 

skrivsvårigheter. I tabellens översta lodräta rad finns frågorna i enkäten. I kolumnen Ʃ1* är 

frågorna 3, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 24, 26, 29 (självbild kamratrelationer) summerade. I kolumnen 

Ʃ2* är frågorna 1, 2, 4, 5, 11,12, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 28 (prestationssjälvbild) summerade och 

i kolumnen Ʃ3* summan för frågorna 1-30 (skolsjälvbild). Hela resultattabellen finns redovisad 

i bilaga 1. 
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Tabell 2. Översikt och summering av enkätfrågor 

 

 
 

Elevernas svar omvandlas till värdepoäng i ett poängsystem där svaren ger olika poäng 

beroende av frågans karaktär i en poängskala från 1 till 4. En 1:a representerar ett mycket 

negativt svar och därmed en mycket låg självvärdering, en 2:a ett ganska negativt svar och 

därmed en ganska låg självvärdering. En 4:a representerar ett mycket positivt svar medan en 3:a 

representerar ett ganska positivt svar (Taube, Tornéus och Lundberg, 1984, bilaga 5, s. 31). 

Poängsystemet är följaktligen utformat på ett sådant sätt att ju lägre totalpoäng en elev har desto 

större risk är det för låg självvärdering.  

Självbild kontrollgrupp 

För att kunna jämföra ett resultat måste det sättas i relation till ett annat. Genom att jämföra 

resultaten för undersökningsgruppen med läs- och skrivsvårigheter och deras klasskamrater som 

kontrollgrupp, kan jag undersöka resultatens värde i relation till varandra. I kontrollgruppen 

ingår 58 respondenter (där de elever som har läs- och skrivsvårigheter ingår) som är ojämnt 

fördelade i fyra olika klasser. Tabellen redovisar mätserien från värdetabellen (se bilaga 1). Den 

har jag använt för att räkna ut medel och median. Median är enligt Rudberg (1993, s. 28) ”/…/ 

det centralmått som delar en datafördelning (en grupp av data) i två lika stora delar”. Ur 

medianen plockar jag ut högsta och lägsta värde och räknar ut differensen mellan högsta och 

lägsta värde i medianen, vilka jag kallar för den högsta och lägsta differensen.  
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Tabell 3. Sammanställning av respondentklassernas resultat, resultaten är angivna i värdepoäng. 
              

  Sammanställning 
Respondentklasser  1 2 3 4 kontrollgrupp 
(n=58)             

Medel 34,9 35,8 34 36 35 

Median 34,5 36 37 38 36 

Lägsta 31 30 20 29 20 

Högsta 40 40 40 40 40 

Undre diff. 3,5 6 17 9 16 

Självbildsvärde i 
kamratrelationer 

Övre diff. 5,5 10 3 2 4 

Medel 47,4 43 33 39 38,1 
Median 37 43 36 40 40 

Lägsta 30 37 15 32 17 

Högsta 48 51 43 47 51 

Undre diff. 7 6 21 8 23 

Prestationssjälvbild 

Övre diff. 11 8 7 7 11 

Medel 94,9 103 93,2 101 97,2 

Median 97,5 107 94 102 99 

Lägsta 77 88 65 84 74 

Högsta 114 119 113 114 119 

Undre diff. 20,5 19 29 18 25 

Skolsjälvbild 

Övre diff. 16,5 12 19 12 20 

 

Eftersom differensen skiljer mellan de olika klasserna har jag valt att analysera resultaten med 

hjälp av medianen. Eftersom det är en variation i resultaten, har jag valt att använda mig av 

medianen, vilken tydligare beskriver resultatet när man skall göra en jämförelse mellan resultat.  

Självbild i kamratrelationer 

I den här delen ställs resultatet av den empiriska studien i relation till frågeställningen – Är 

självbilden en påverkansfaktor i kamratrelationer, för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Dessa frågor besvaras med hjälp av resultatet för att synliggöra syftet med studien. Vilket är att 

undersöka om det finns några samband mellan undersökningsgruppen med läs- och 

skrivsvårigheter och deras kamratrelationer. 
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Tabell 4. Undersökningsgruppens resultat i självbild i kamratrelationer, utifrån de givna frågorna i 

undersökningen så här är jag. Resultaten är angivna i värdepoäng. 

    

 Självbild i kamratrelationer 

Respondent  

(n=8)   

Maria 36 

Eva 32 

Anna 39 

Patrik 39 

Samuel 40 

Niklas 39 

Andreas 35 

David 36 

 

I självbilden i kamratrelationer är det högsta möjliga värdet 40 poäng och det lägsta värdet är 

10. Medianen för kontrollgruppen är 36. Tabellens syfte är att åskådliggöra hur 

värderingspoängen är fördelade, för att synliggöra vilka elever som ligger i riskzonen för låg 

självvärdering i kamratrelationer. Tabellen tyds genom att ju lägre totalpoäng, desto mer negativ 

självbild, och därmed i riskzon för låg självvärdering. Som framgår av tabellen nedan ligger 

respondenterna med läs- och skrivsvårigheter runt medianen. En av respondenterna har ett värde 

som motsvarar det högsta uppnådda värdet. Inget av värdena sticker ut åt något håll. 

Prestationssjälvbild 

I den här delen ställs resultatet av den empiriska studien i relation till frågeställningen – Är läs- 

och skrivsvårigheter en påverkansfaktor för självförtroendet i skolprestationer för elever med 

läs- och skrivsvårigheter?  Dessa frågor besvaras med hjälp av resultatet, för att synliggöra 

syftet med studien vilket är att undersöka om det finns några samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och deras prestationssjälvbild. 
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Tabell 5. Undersökningsgruppens resultat i prestationssjälvbild, utifrån de givna frågorna i 

undersökningen så här är jag. Resultaten är angivna i värdepoäng. 
    

 Prestationssjälvbild  

Respondent  

(n=8)   

Maria 17 

Eva 38 

Anna 34 

Patrik 29 

Samuel 40 

Niklas 42 

Andreas 34 

David 38 

 

I prestationssjälvbild är det högsta möjliga värdet 52 värdepoäng och det lägsta värdet är 13 

värdepoäng. Medianen för kontrollgruppen är 40. Tabellens syfte är att åskådliggöra hur 

värderingspoängen är fördelade i undersökningsgruppen, för att synliggöra vilka elever som 

ligger i riskzonen för låg självvärdering i prestationssjälvbild. Vid ett lägre totalpoäng desto 

större är risken för låg självvärdering. Som framgår av tabellen nedan ligger respondenterna 

med läs- och skrivsvårigheter på mycket spridda värdepoäng och de flesta har en självvärdering 

som ligger under kontrollgruppens median. 

Skolsjälvbild  

I den här delen ställs resultatet av den empiriska studien i relation till frågeställningen – 

Uppfattar elever med läs- och skrivsvårigheter sin skolsjälvbild mer negativt än elever utan läs- 

och skrivsvårigheter? Dessa frågor besvaras med hjälp av resultatet, för att synliggöra syftet 

med studien vilket är att undersöka om det finns några samband mellan undersökningens läs- 

och skrivsvårigheter och deras skolsjälvbild. 
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Tabell 6. Undersökningsgruppens resultat i skolsjälvbild, utifrån de givna frågorna i 

undersökningen så här är jag. Resultaten är angivna i värdepoäng. 
    

 
Skolsjälvbild 

Respondent  
(n=8)   

Maria 75 

Eva 87 

Anna 98 

Patrik 93 

Samuel 101 

Niklas 108 

Andreas 94 

David 98 

 

I skolsjälvbild är det högsta möjliga värdet 120 värdepoäng och det lägsta värdet är 30 

värdepoäng. Medianen för kontrollgruppen är 99. Tabellens syfte är att åskådliggöra hur 

värderingspoängen är fördelade, för att synliggöra vilka elever i undersökningsgruppen som 

ligger i riskzonen för låg självvärdering i skolsjälvbild. Vid en lägre totalpoäng desto större är 

risken för låg självvärdering. Som framgår av tabellen nedan ligger respondenterna med läs- och 

skrivsvårigheter på mycket spridda värdepoäng, men de flesta ligger under eller runt medianen. 

Resultatsammanställning 

Resultattabellen nedan är en jämförelsetabell för att översiktligt kunna överskåda värdepoängen 

i självbildsvärde kamratrelationer, prestationssjälvbild samt skolsjälvbild.  Tabellens syfte är att 

åskådliggöra hur värderingspoängen är fördelade. 
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Tabell 7. Resultatsammanställning av undersökningsgruppens självbild i kamratrelationer, 

prestationssjälvbild samt skolsjälvbild, utifrån de givna frågorna i undersökningen så här är jag. 

Resultaten är angivna i värdepoäng. 
        

 Resultatsammanställning 

 
Självbild i kamratrelationer Prestationssjälvbild Skolsjälvbild 

Respondent    

(n=8)       

Maria 36 17 75 

Eva 32 38 87 

Anna 39 34 98 

Patrik 39 29 93 

Samuel 40 40 101 

Niklas 39 42 108 

Andreas 35 34 94 

David 36 38 98 

 

Analys 

I mina frågeställningar sökte jag efter svar på om självbilden är en påverkansfaktor i 

kamratrelationer, om läs- och skrivsvårigheter är en påverkansfaktor för självförtroendet i 

skolprestationer samt om elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar sin skolsjälvbild mer 

negativt än elever utan läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen bygger på respondenternas 

upplevelser just i stunden och kan inte tydas som en allmängiltig uppfattning i svaren, utan kan 

endast ses utifrån hur de upplevde det just då i den situationen, med omständigheter som 

påverkat dem fram till just det svarstillfället. Den kan inte heller ”göra anspråk på att ge en 

korrekt bild av varje persons totala självuppfattning”(Taube, 2007, s. 29). 

 

Utifrån den kvantitativa enkätundersökningen syns inte individen (respondenten). Enkätdata ger 

ett statistiskt underlag på förhållandet mellan individen och kontrollgruppen. Taube, Tornéus & 

Lundberg (1984, s.23) menar att om en elev uppvisar tecken på svårigheter som t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter kan det finnas anledning att sammanställa elevens svar i en enskild 

sammanställning för att kunna överblicka hur eleven värderar sig själv i de olika delarna av 

undersökningen. Jag har valt att utgår från de elever som visar indikationer på läs- och 

skrivsvårigheter, sammanställt deras svar och beskriver dem som fall. Fallbeskrivningarna är 

gjorda utifrån sammanställning av enskild elevs svar. Jag är dock inte objektiv i min värdering, 

min förförståelse inför problematiken genomsyrar min värdering och analys av resultatet 

(Holme & Solvang, 2007, s.151). 
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Självbild kamratrelationer 

I den här delen analyseras resultaten av den empiriska studien i relation till frågeställningen – Är 

självbilden en påverkansfaktor i kamratrelationer, för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Dessa frågor besvaras med hjälp av resultatet, för att synliggöra syftet med studien vilket är att 

undersöka om det finns några samband mellan läs- och skrivsvårigheter och kamratrelationer.  

Marias självbild i kamratrelationer  

Maria har ett självbildsvärde i kamratrelationer (36) som ligger jämt med kontrollgruppen (36).   

 

Maria upplever sig inte bli retad i skolan och de skyller inte på henne om det blir bråk i klassen. 

Hon upplever dock att hon ibland blir ovän med de andra i klassen. Hon leker inte ensam på 

rasten och upplever att de andra tycker om henne och vill leka med henne. Hon upplever även 

att de andra vill arbeta tillsammans med henne och de tycker inte att hon är knäpp eller fånig. 

Hon känner att hon har visst medbestämmande i klassen. 

Evas självbild i kamratrelationer  

Eva har ett självbildsvärde i kamratrelationer (32) som är under kontrollgruppens median (36).   

 

Eva upplever sig inte som retad, hon upplever att de andra tycker bra om henne. Hon upplever 

även ett ganska stort medbestämmande i klassen och det är nästan ingen som skyller på henne 

när det är bråk i klassen och hon blir nästan aldrig ovän med de andra i klassen. Det är oftast 

ingen som tycker att hon är knäpp eller fånig.  Hon upplever att de andra oftast vill leka med 

henne på rasterna, hon är nästan aldrig ensam och att de andra nästan alltid vill arbeta 

tillsammans med henne i klassrummet. 

Annas självbild i kamratrelationer  

Anna har ett självbildsvärde i kamratrelationer (39) vilket ligger högre än kontrollgruppens 

median (36).  

 

Anna upplever inte att hon blir retad av kamraterna i skolan och att de andra i klassen tycker bra 

om henne. Hon leker aldrig ensam på rasterna och hon upplever att de andra i klassen vill vara 

med henne på rasten. De andra i klassen tycker inte att hon är knäpp eller fånig och hon 

upplever att de andra gärna vill arbeta tillsammans med henne. Hon blir sällan ovän med de 

andra i klassen och hon blir inte heller beskylld, när det är bråk i klassen. Hon upplever även att 

hon har medbestämmande i klassen och att de andra vill leka med henne.  

Patriks självbild i kamratrelationer 

Patrik har ett självbildsvärde i kamratrelationer (39) som ligger högre än kontrollgruppen (36). 

 

Patrik upplever att han har ganska stort medbestämmande i klassen. Han blir inte retad av 

kamraterna, de skyller inte på honom när det är bråk i klassen, han leker aldrig ensam på 

rasterna eller blir aldrig ovän med de andra i klassen. Han upplever inte heller att de andra 

tycker att han är knäpp eller fånig och att de andra i klassen tycker bra om honom. Han upplever 

att de andra i klassen vill arbeta tillsammans med honom och att de vill leka med honom. 
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Samuels självbild i kamratrelationer  

Samuel har ett självbildsvärde i kamratrelationer (40) som ligger över kontrollgruppens median 

(36). 

 

Samuel upplever inte att han blir retad av kamraterna i skolan, de andra i klassen tycker bra om 

honom och han känner att han har medbestämmande. Han upplever sig inte få skulden för bråk i 

klassen och han leker inte ensam på rasterna. Han blir inte ovän med andra barnen och de andra 

barnen tycker inte att han är knäpp eller fånig. Han upplever att de andra i klassen vill arbeta 

med honom. Däremot har han inte svarat på om de andra i klassen gärna vill leka med honom på 

rasterna. 

Niklas självbild i kamratrelationer   

Niklas har ett självbildsvärde i kamratrelationer (39) som ligger över kontrollgruppens median 

(36). 

 

Niklas upplever inte att han blir retad av kamraterna och han upplever att de andra tycker bra 

om honom, han upplever inte att de tycker han är knäpp eller fånig. Han känner att han har 

medbestämmande och han får inte skulden när det händer något i klassen. De andra i klassen 

vill leka med honom på rasten och han är aldrig ensam. Han blir sällan ovän med de andra i 

klassen och han upplever att de andra i klassen vill arbeta tillsammans med honom. 

Andreas självbild i kamratrelationer 

Andreas har ett självbildsvärde i kamratrelationer (35) som ligger under kontrollgruppens 

median (36). 

 

Andreas upplever inte att han blir retad av kamraterna i skolan, de skyller inte på honom när det 

är bråk i klassen och att han har medbestämmande. Han är inte ensam på rasterna och han 

upplever att de andra oftast vill leka med honom på rasten. Han blir inte heller ovän med de 

andra i klassen och de andra i klassen tycker ganska bra om honom, men däremot upplever han 

att de andra oftast inte vill arbeta tillsammans med honom. Men han upplever att de oftast inte 

tycker han är knäpp eller fånig. 

Davids självbild i kamratrelationer 

David har ett självbildsvärde i kamratrelationer (36) som ligger jämt med kontrollgruppens 

median (36). 

 

David upplever inte att han blir retad av kamraterna i skolan och han upplever att de andra i 

klassen tycker bra om honom. Han leker inte ensam på rasterna och de andra vill gärna leka med 

honom på rasterna. Han upplever att han inte blir ovän med de andra i klassen, men att han kan 

få skulden om det blir bråk i klassen. Han upplever inte att de andra i klassen tycker att han är 

knäpp eller fånig och att de andra i klassen vill arbeta tillsammans med honom. Däremot 

upplever han att han inte har stort medbestämmande. 
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Analys av självbild i kamratrelationer 

Som framgår ovan i analysen av respondenterna Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, Niklas 

Andreas och David är de relativt samstämmiga i sin uppfattning av sig själva.  

 

• Ingen av mina respondenter känner att de blir retade. 

• Alla upplever att de är omtyckta eller relativt omtyckta av de andra i klassen.  

• Alla utom David känner att de har medbestämmande eller ett visst medbestämmande i 

klassen. 

• Det är bara Maria som känner att hon ibland blir ovän med de andra i klassen, de andra 

upplever det inte alls eller relativ lite. 

• Det är endast David som känner att han ibland blir skylld på när det är bråk i klassen. 

• Det är endast Eva som ibland känner sig ensam på rasterna. 

• Ingen känner att andra barn är elaka mot dem på väg hem från skolan.  

• De upplever inte alls eller relativt lite att de andra i klassen tycker att de är knäppa eller 

fåniga. 

• På frågan om de andra i klassen vill leka med mig på rasterna, har Samuel inte svarat 

och de andra har svarat att de upplever att de andra alltid eller oftast vill leka med dem 

på rasterna. 

• På frågan om de andra i klassen gärna vill arbeta tillsammans med mig, var det endast 

Andreas som hade värderat sig lågt. 

 

Diagram 1. Respondenterna med läs- och skrivsvårigheters värdepoäng samt kontrollgruppens 

median 36 (redovisas som streckad linje) i självbildsvärde i kamratrelationer. 

 

 
 

I likhet med Wrethander Bliding (2008, kap.2) är min undersökning gjord i skolan som en 

avgränsad miljö. Fridolfsson (2008, s. 210) menar att resultatet kan bli färgat av kamraternas 

attityder och förväntningar. Valet av att genomföra en undersökning från ett innefrånperspektiv, 

innebär att man tar reda på respondenternas subjektiva identitet (Wellros 2007, s. 116-117), där 

man försöker att få reda på ideal- jagets värdering (Taube 2007, s. 22). Inifrånperspektivet 

mäter endast hur respondenterna uppfattar situationen från deras given expression (Goffman 

2007, s. 12-18). 
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Undersökningen visar inte på några samband mellan elevers läs- och skrivsvårigheter och 

kamratrelationer, det syns ingen skillnad i undersökningsgruppens socialisation och 

kontrollgruppen. Undersökningsgruppen värdesätter tvärtom generellt kamratrelationerna högre 

än kontrollgruppen. Min undersökning baseras på en subjektiv undersökning, där resultaten 

bygger på deltagarnas subjektiva identitet, som beskrivs av Wellros (2007, s. 116-117). Wellros 

(2007, s. 116-117) beskriver fortsättningsvis att den objektiva identiteten kan påverka 

deltagarna. Gruppen kan ha hamnat i modus vivendi (Goffman, 2007, s.18), där deltagarna 

genom att svara relativt lika upprätthåller en slags gemensam gruppåsikt. I kamratrelationer 

verkar eleverna med läs- och skrivsvårigheter, inte ha ett stort glapp mellan deras ideala jag och 

deras reella jag. Det vill säga att deras upplevelser om sig själva, överensstämmer med hur det 

är i verkligheten. Hade det varit en för stor diskrepans mellan elevernas ideal - jag och deras 

real- jag hade deras självvärdering sjunkit (Taube, 2007, s. 22) och det hade reflekterats i deras 

svar. Den objektiva identiteten är knuten till de speglingar som gruppen ger dig. Ett antagande 

är att kamratgruppen i skolan är av stor betydelse för eleven, vilket i sin tur innebär att deras 

åsikter har stor inverkan på individen. Wellros (2007, s. 82-84) menar att de speglingar som 

gruppen ger dig, ligger som grund för ditt självförtroende. Wellros (2007, s. 82-84) menar 

vidare att den påverkan som sker på din identitet påverkar din psykiska hälsa. Resultaten av min 

undersökning tyder på att elevernas psykiska hälsa i kamratrelationer, inte har påverkats 

nämnvärt, vilket innebär att de speglingar som de får från sin omgivning påverkar dem i mest 

positiv riktning.  

 

Social- jag (Taube, 2007, s. 229) samt subjektiv social identitet (Wellros 2007, s. 116-117) 

handlar om den uppfattning du har om hur andra ser dig samt vilken identifikation du har med 

gruppen. Båda har att göra med din självbild, hur du väljer att uppfatta signaler från din 

omgivning. Självbilden har att göra med din självuppfattning. Taube (2007, s. 24) menar vidare 

att ”En individs självuppfattning utvecklas via erfarenhet av omgivningen och står under 

speciellt starkt inflytande av värderingar från betydelsefulla andra personer.” De rådande lokala 

kamratkulturerna (Wrethander Bliding, 2008, kap.2) i klasserna för min undersökning, måste 

enligt resultaten ha varit goda eller relativt goda. Undersökningsgruppens resultat tyder på att de 

har en god uppfattning om sig själva i kamratrelationer. Även Mead (1976, 109, ff.) talar om att 

en individ konstrueras i interaktion i sociala sammanhang, där de egna erfarenheterna samverkar 

i interaktion med andra. Har eleverna goda erfarenheter av kamratrelationer, kommer det att 

avspeglas i deras erfarenheter, vilket bygger en positiv uppåtgående trend med en god självbild 

som resultat. Den goda självbilden avspeglas i sin tur i goda kamratrelationer. Wrethander 

Bliding (2008, kap.2) menar även att socialisation är interaktion i en pågående process, där alla 

är medskapare och har ett ansvar. Det innebär att alla elever i kamratgruppen har ett ansvar, alla 

har en möjlighet att utveckla en positiv subjektiv självbild som kan fungera i sociala 

sammanhang. Dessa processer verkar, enligt min undersökning, avspeglas i elevernas svar. 

Sammanhang av lek innefattas av sociala signaler (Johannesson, 2001, s. 110-112) i dessa 

sociala sammanhang. Eftersom mina respondenter går i år 6 har de lärt sig att tolka de sociala 

signalerna och därför utgör inte kamratgruppen något problem för dem. Hade eleverna i min 

undersökning haft problem med att uppfatta dessa sociala signaler, hade de hamnat utanför 

gruppen, vilket det inte finns tecken på i min undersökning.  

 

Cullberg Weston (2007, s. 17) refererar till den psykologiska födelsen som Michelangelo-

effekten. De psykologiska upplevelserna, som blickar och beröringar, i barndomen påverkar vår 



 

 31 

 

psykiska hälsa. Cullberg Weston (2007, s. 22) menar även att kamrater och lärare påverkar 

barnets självkänsla. De negativa blickarna eller negativ fysisk beröring påverkar självkänslan till 

att få oss att tro att vi är mindre värda. Det finns därmed ingenting som tyder på att eleverna i 

min undersökning skulle ha fått negativa blickar och därmed fått en negativ självbild. 

 

Mead (1976, s. 120) menar att vi har olika roller beroende på vilket kontext vi befinner oss i. 

Cullberg Weston (2007, s. 26) förtydligar tanken, när hon beskriver att vi har ett 

självbildsbibliotek där vår självbild är olika från situation till annan. Respondenterna i min 

undersökning har bland många andra självbilder, en kamratsjälvbild som är gällande i deras 

kamratkulturer. I det här fallet är den självbilden specifikt kontextbunden till de lokala 

kamratkulturerna. Elever strävar efter att finna samhörighet. Wrethander Bliding (2008, kap.2) 

menar att detta resulterar i sortering och social differentiering. Maria, Eva Anna, Patrik, Samuel, 

Niklas, Andreas och David har inte, enligt min analys av deras svar, blivit socialt differentierade 

ur kamratgruppen, vilket har lett till att de har en bra självbild i kamratrelationer. 

Respondenterna har, enligt den här undersökningen, en självbild i kamratrelationer som inte 

skiljer sig nämnvärt från kontrollgruppens. Deras självbild är inte mer negativ i 

kamratrelationer, trots deras läs- och skrivsvårigheter. Mina resultat överensstämmer därmed 

med Ingessons (2007) studie, där respondenterna upplever att de inte hade negativa 

kamratrelationer i skolan. Däremot går resultaten mot Taube (1988) eftersom hennes 

undersökning visade att de fanns ett samband mellan kamratrelationer och självförtroende. I 

likhet med min studie har Ingesson (2007) ett inifrånperspektiv, då hon genom intervjuer har 

undersökt ungdomars upplevelser från skoltiden. Hon har till skillnad från Taube (1988) som 

undersökt genom ett utifrånperspektiv, då hon har intervjuat lärarens syn på elevernas 

kamratrelationer. Dessa undersökningsdifferenser kan ha lett till skillnaden i resultaten. Taubes 

(1988) undersökning var mer omfattande, därför kan mängden av respondenter påverka ett 

sådant utfall. Min undersökning kan bara hänvisa till de rådande omständigheterna på de två 

undersökta skolorna och de fyra klasserna.  

Prestationssjälvbild 

I den här delen analyseras resultatet av den empiriska studien i relation till frågeställningen – Är 

läs- och skrivsvårigheter en påverkansfaktor för självförtroendet i skolprestationer, för elever 

med läs- och skrivsvårigheter? Dessa frågor besvaras med hjälp av resultatet, för att synliggöra 

syftet med studien vilket är att undersöka om det finns några samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och prestationssjälvbild.  

Marias prestationssjälvbild  

Maria har ett prestationssjälvbildsvärde som ligger på 17, vilket är lägre än medianen för 

kontrollgruppen (40). 

 

Maria känner att hon får tillräckligt med hjälp av fröken, men hon tycker inte om att svara på 

frökens frågor under timmarna och hon upplever att fröken inte tycker att hon klarar sig bra i 

skolan. Hon upplever att hon har ganska svårt att komma ihåg saker i skolan och svårt att lära 

sig saker i skolan. Hon upplever att det är svårt att läsa och stava rätt samt att få rätt svar på 

matematikuppgifterna, men hon upplever inte att uppgifterna är för svåra. Hon upplever inte att 

hon skriver fint eller är bra på att rita och hon vill inte visa eller berätta saker i klassen. 
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Evas prestationssjälvbild 

Eva har ett prestationssjälvbildsvärde som ligger på 38, vilket är lägre än medianen för 

kontrollgruppens (40). 

 

Eva visar gärna för de andra vad hon har skrivit eller ritat och upplever att fröken tycker att hon 

klarar sig bra i skolan. Hon tycker det är lätt att läsa och upplever att hon är bra på att rita och 

skriva fint. Hon upplever inga problem med att berätta saker i klassen och svara på frökens 

frågor samt att fröken ger henne tillräckligt med hjälp. Däremot upplever hon att uppgifterna är 

ganska svåra, samt att hon har ganska svårt att lära och komma ihåg. Hon har också svårt att 

svara rätt på matematikuppgifterna och stava rätt. 

Annas prestationssjälvbild 

Annas prestationssjälvbildsvärde som ligger på 34, vilket är lägre än medianen för 

kontrollgruppen (40). 

 

Anna upplever inga problem med att berätta saker i klassen, att svara på frökens frågor och hon 

upplever att fröken tycker att hon klarar sig rätt bra i skolan, men hon upplever att fröken borde 

hjälpa henne mer. Uppgifterna är svåra. Hon upplever att det är ganska svårt att läsa men hon 

upplever sig som rätt duktig att rita och hon visar gärna för klassen vad hon skrivit eller ritat. 

Däremot upplever hon bara att hon skriver ganska fint och hon upplever att det är rätt svårt att 

stava rätt och få rätt svar på matteuppgifterna. Hon upplever att hon har ganska lätt att lära sig 

och komma ihåg saker i skolan. 

Patriks prestationssjälvbild 

Patriks prestationssjälvbildsvärde ligger på 29, vilket är lägre än medianen för kontrollgruppen 

(40). 

 

Patrik upplever att han får tillräckligt med hjälp av fröken men han gillar inte att svara på 

frökens frågor. Han upplever även att fröken tycker att han klarar sig bra i skolan. Uppgifterna 

är lagom svåra, men han upplever att han har ganska svårt att lära sig och komma ihåg det han 

lär sig i skolan. Han är inte förtjust i att berätta saker i klassen eller visa vad han har skrivit eller 

ritat. Han upplever att det är svårt att läsa och upplever sig inte bra på att rita. Han upplever inte 

heller att han skriver fint och det är ganska svårt att stava rätt. Däremot upplever han att det är 

lätt att svara rätt på matteuppgifterna.  

Samuels prestationssjälvbild 

Samuels prestationssjälvbildsvärde som ligger på 40, vilket ligger i nivå med kontrollgruppen 

(40).  

 

Samuel upplever inga problem med att berätta saker i klassen och upplever inga problem med 

att svara på frökens frågor och att han får tillräckligt med hjälp från fröken. Han upplever även 

att fröken tycker att han klarar sig bra i skolan. Uppgifterna är lagom svåra och han upplever 

inte att han har svårt att komma ihåg det han lär sig i skolan. Däremot är det inte alltid lätt att 

lära sig sakerna i skolan. Han upplever att det är ganska svårt att läsa, men upplever att han är 
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bra på att rita och skriva ganska fint, men upplever det är ganska svårt att stava rätt. Han 

upplever inga problem med att visa för de andra i klassen vad han har skrivit eller ritat.  

Niklas prestationssjälvbild  

Niklas prestationssjälvbildsvärde som ligger på 42, vilket ligger över kontrollgruppen (40). 

 

Niklas upplever att han har ganska lätt att lära sig saker i skolan, men att det däremot är svårare 

att komma ihåg det han lär sig i skolan, men uppgifterna uppfattar han som ganska lätta. Han 

upplever att det är lätt att läsa och han upplever att han är ganska bra på att rita och skriver 

ganska fint. Han upplever inte några problem med att visa saker i klassen, men han berättar helst 

inte saker i klassen. Han upplever det är lätt att stava rätt och upplever det är lätt att få rätt svar 

på matematikuppgifterna. Han känner att han skulle behöver lite mer hjälp från fröken. Han har 

inga problem att svara på frökens frågor under timmarna och han upplever att fröken tycker att 

han klarar sig bra i skolan. 

Andreas prestationssjälvbild  

Andreas prestationssjälvbildsvärde som ligger på 34, vilket är lägre än medianen för 

kontrollgruppen (40). 

 

Andreas upplever att han får tillräckligt med hjälp av fröken och upplever inga problem med att 

svara på frökens frågor under timmarna. Han upplever att fröken tycker att han klarar sig ganska 

bra i skolan. Han upplever dock att uppgifterna ganska svåra och att det är ganska svårt att 

komma ihåg det han lär sig i skolan, men har ganska lätt för att lära sig saker i skolan. Han 

upplever att det är ganska lätt att läsa, men upplever inte att han skriver fint och att det är rätt 

svårt att stava rätt. Han upplever däremot att det är ganska lätt att få rätt svar på 

matteuppgifterna. Han upplever inte att han är bra på att rita, men han visar gärna för klassen 

vad han har skrivit eller ritat men han berättar inte gärna saker i klassen. 

Davids prestationssjälvbild 

Davids prestationssjälvbildsvärde som ligger på 38, vilket är lägre än medianen för 

kontrollgruppen (40). 

 

David skulle vilja ha lite mer hjälp av fröken, men han upplever inga problem med att svara på 

frökens frågor under timmarna. Han upplever att fröken tycker att han klarar sig ganska bra i 

skolan. Han upplever att det är svårt att lära sig och komma ihåg saker i skolan. Han upplever 

att uppgifterna är ganska svåra. Han upplever däremot att det är lätt att läsa och stava rätt och 

han upplever att han skriver ganska fint. Han upplever inte heller att det är svårt att få rätt svar 

på matteuppgifterna. Han upplever att han är rätt bra på att rita och han upplever inga problem 

med att berätta och visa saker i klassen. 

Analys prestationssjälvbild 

Som framgår ovan av analysen av respondenterna Maria, Eva, Anna, Patrik Samuel, Niklas 

Andreas och David har de en relativt låg prestationssjälvbild.  
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• Ingen av respondenterna i min undersökningsgrupp tycker om att stå och berätta saker i 

klassen.  

• Samuel är den enda av respondenterna i min undersökning som upplever att han får 

tillräckligt med hjälp från fröken. 

• Ingen av respondenterna i undersökningen upplever att uppgifterna är för lätta i skolan. 

• Det är endast Niklas som tycker om att svara på frökens frågor under timmarna.  

• Eva, Anna och Andreas visar gärna för klassen vad de har skrivit eller ritat.  

• Samuel är den enda av respondenterna som upplever att det lätt att komma ihåg det han 

lär sig i skolan.  

• På frågan om respondenterna upplevde att de hade lätt för att lära sig saker i skolan var 

det ingen som upplevde det.  

• Eva, Patrik, Samuel och Niklas uppger att de upplever att fröken tycker att de klarar sig 

bra i skolan. 

• Maria och Patrik upplever att det är svårt att läsa medan Eva, Niklas och David 

upplever att det är lätt att läsa. 

• Eva och Samuel upplever att de är bra på att rita medan Maria, Patrik och Andreas 

upplever att de är dåliga på att rita. 

• Maria är den enda som upplever att hon skriver fult. Medan Eva och David upplever att 

de skriver fint. 

• På frågan om de tyckte det var svårt att stava rätt, var det endast Maria som uppgav att 

hon tyckte det. Niklas och David upplevde tvärt om att de tyckte det är lätt att stava rätt. 

 

Diagram 2. Respondenterna med läs- och skrivsvårigheters värdepoäng samt kontrollgruppens 

median 40 (redovisas som streckad linje) i prestationssjälvbild 

 

 
 

Hur elever med läs- och skrivsvårigheter ser på sin prestation, kan till stor del påverkas av 

andra. Cullberg Weston (2007, s. 22) menar att kamrater och lärare påverkar barnets 

självkänsla, även Fridolfsson (2008, s. 210) menar att lärares och kamraters attityder och 

förväntningar påverkar barnets självkänsla. Fridolfsson (2008, s. 210) menar vidare att barn 

jämför sig själva med kamraterna. Den uppfattning som eleverna får av sig själva jämför de med 

sina kamrater, vilket skapar skol- prestationssjälvbilden (Taube, 2007, s. 91). Respondenterna 

med läs- och skrivsvårigheter i min undersökning har, enligt resultaten, tydligt utvecklat en 

negativ skolprestationssjälvbild. De flesta av dem ligger långt under eller relativt under 

medianen för kontrollgruppen. I prestationssjälvbilden ingår flera olika komponenter av 
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värderingar. De av frågorna som hade direkt anknytning till läs- och skrivsvårigheter är Jag 

tycker det är lätt att läsa (1) Jag skriver fint (11) samt Jag tycker det är svårt att stava rätt (27).  

Höien och Lundberg (2006, s.102); Fridolfsson (2008, s.138) och Druid Glentow (2006, s. 13) 

visar på samband mellan läs- och skrivsvårigheter, rättstavning och handstil. De andra frågorna 

värderar mer omständigheter runt skolarbetet.  

 

Diagram 3. Kombinationsdiagram läs- och skrivrelaterade och övriga frågor. Resultaten anges i 

värdepoäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Maria, Anna, Patrik, Samuel och Andreas syns en direkt knytning till låg 

prestationssjälvbild på grund av frågor direkt kopplade till deras läs- och skrivsvårigheter.  

Deras negativ läs- självbild kan enligt Taube (2007, s. 92) bildats genom upprepade 

misslyckanden. Detta kan enligt Fridolfsson (2008, s. 209-212) och Taube (2007, s. 59-60, 64) 

leda till passiv inlärningsstil och destruktiva lärstrategier. Detta i sin tur sänker självförtroendet 

och tron på den egna förmågan. Resultatet syns även tydligt i diagrammet, som visar att de fem 

respondenterna som har den lägsta prestationssjälvbilden även har den lägsta läs- självbilden av 

de åtta respondenterna i undersökningsgruppen. Detta indikerar därmed att 

undersökningsgruppen med läs- och skrivsvårigheter har en negativ läs- självbild och en negativ 

skolprestationsbild. Detta kan enligt Taube (2007, s. 92) i värsta fall utvecklas till en negativ 

global självbild. Taube (2007, s. 91) förtydligar att det försämrade självförtroendet som elever 

med läs- och skrivsvårigheter bildar, leder till att de blockerar sig för att skydda sin självbild. 

Detta leder till att de får problem att lära sig strategier för effektiv läsinlärning, vilket leder till 

att den metakognitiva förmågan, vars uppgift är att hitta lämpliga strategier blockeras.  

Westlund (2009, s. 165) menar att motivationen helt kan förloras och att de kan utveckla 

undvikarstrategier när de skall läsa. Hon menar följaktligen att för att bli en bättre läsare måste 

du läsa. För att öka sin prestationssjälvbild behöver därför Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, 

Niklas, Andreas och David motiveras och stärkas i de delar som de är bra på, för att på således 

sätt bygga upp sin självbild och motivation. 

 

Respondenterna i min undersökning hade, förutom en kamratsjälvbild, även en 

prestationssjälvbild. Självbilderna är gällande i just den undersökta situationsbundna kontexten, 

som en del av deras självbildsbibliotek. I analysen gällande självbilden i kamratrelationer talade 

jag om att Mead (1976, s. 120) menar att vi har olika roller beroende på vilket kontext vi 

befinner oss i. Cullberg Weston (2007, s. 26) belyser tanken när hon beskriver att vi har ett 

självbildsbibliotek, där vår självbild är olika från situation till situation. Cullberg Weston (2005, 

s. 28) menar även att prestationssjälvbilden är din självkänsla. Eftersom 
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undersökningsrespondenterna ligger i riskzonen för en låg prestationssjälvbild, är det även risk 

för att deras självkänsla kommer att bli lidande. Cullberg Weston (2005, s. 28) menar vidare att 

den duktighetsbaserade självkänslan, däremot är kopplad till ditt självförtroende, som stimuleras 

via hjärnan. Upplever respondenterna sig misslyckade i vad de presterar i skolan, kommer såväl 

deras självkänsla som deras självförtroende att sänkas. Hos Maria, Anna, Patrik, Samuel och 

Andreas syns en direkt knytning till låg prestationssjälvbild på grund i frågor direkt kopplade 

till deras läs- och skrivsvårigheter, som jag skrev om tidigare i denna analys av 

prestationssjälvbilden. Vad som kan ha lett till deras svaga prestationssjälvbild och specifikt de 

delar som har att göra med läsning och skrivning, kan vara att de har drabbats av den 

neråtgående Matteus-effekten enligt Stanovich (1986, s. 381).  

 

En av enkätens fråga är hur de upplever att de klarar sig på matematikuppgifterna. Jag har valt 

att inte analysera de svaren närmre, eftersom de inte är kopplade till syftet för min 

undersökning. De räknas däremot in i respondenternas prestationssjälvbild. Matematik är även 

en av de sekundära effekterna som Höien och Lundberg presenterar i schemat Primära 

komponenter (symtom och orsaksfaktorer) vid dyslexi (redovisats s. 1). 

 

Som framgår ovan av analysen av respondenterna Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, Niklas 

Andreas och David, ligger deras prestationssjälvbild i skolan till stor del under 

kontrollgruppens. Enligt min undersökning tyder analysen av resultaten på, att respondenterna i 

den här undersökningen har en lägre skolprestationssjälvbild och att läs- och skrivsvårigheterna 

är en påverkansfaktor för självförtroendet i skolprestationer. Mitt resultat överensstämmer med 

Höien och Lundberg (2006) som ser dåligt självförtroende som en sekundär effekt. Enligt deras 

schema (se sid. 1) för primära komponenter (symtom och orsaksfaktorer) vid dyslexi är även 

läsförståelse ett sekundärt symtom av läs- och skrivsvårigheter.  

Skolsjälvbild 

I den här delen analyseras resultatet av den empiriska studien i relation till frågeställningen – 

Uppfattar elever med läs- och skrivsvårigheter sin skolsjälvbild mer negativt än elever utan läs- 

och skrivsvårigheter? Dessa frågor besvaras med hjälp av resultatet, för att synliggöra syftet 

med studien vilket är att undersöka om det finns några samband mellan elevernas läs- och 

skrivsvårigheter och deras skolsjälvbild.  

Marias skolsjälvbild  

Maria har en lägre skolsjälvbild (75) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden. Förutom dessa 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar sig inte Maria rädd i skolan och hon 

oroar sig inte för att gå till skolan på morgonen. Ingen är elak mot henne när hon är på väg hem 

från skolan. Däremot önskar hon ibland att hon får sluta skolan. I övrigt skulle hon vilje se lite 

annorlunda ut, men hon vill oftast inte vara ett annat barn. Hon upplever inga problem med att 

prata med vuxna och hon upplever att hennes föräldrar tycker hon är bra som hon är. 
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Evas skolsjälvbild 

Eva har en lägre skolsjälvbild (87) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar Eva att ingen är elak mot henne på väg 

hem från skolan. Eva uppfattar själv att hon inte är rädd eller ängslig i skolan eller orolig för att 

gå till skolan. Hon önskar dessutom att hon kunde sluta i skolan. I övrigt upplever hon inga 

problem med att prata med vuxna men hon skulle vilja vara ett annat barn och se annorlunda ut 

men hennes föräldrar tycker att hon är bra som hon är. 

Annas skolsjälvbild  

Anna har en lägre skolsjälvbild (98) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar Anna sig inte rädd i skolan och hon 

oroar sig inte för att gå till skolan på morgonen och det är ingen som är elak när hon är på väg 

hem från skolan, men hon önskar lite grann att hon kunde få sluta i skolan. I övrigt är hon nöjd 

med hur hon ser ut och hon vill inte vara något annat barn. Hon upplever inga problem att prata 

med vuxna och hennes föräldrar tycker hon är bra som hon är. 

Patriks skolsjälvbild 

Patrik har en lägre skolsjälvbild (93) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar oroar sig Patrik inte för att gå till skolan på 

morgonen och han känner sig inte ängslig och rädd i skolan. Det är ingen som är elak när han är 

på väg hem från skolan. Han önskar dock lite grann att han kunde få sluta i skolan. I övrigt är 

han nöjd med sitt utseende och han önskar inte att han kunde få vara ett annat barn. Han 

upplever inga problem med att prata med vuxna och hans föräldrar tycker han är bra som han är. 

Samuels skolsjälvbild 

Samuel har en högre skolsjälvbild (105) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar sig Samuel inte ängslig och rädd när 

han går till skolan, han oroar sig inte heller över att gå dit. Det är ingen som är elak mot honom 

när han är på väg hem från skolan. Han önskar dock lite grann att han kunde få sluta i skolan. I 

övrigt är han nöjd med sitt utseende och han önskar inte att han skulle vara ett annat barn. Han 

upplever inga problem med att prata med vuxna och han upplever att hans föräldrar tycker att 

han är bra som han är. 

Niklas skolsjälvbild  

Niklas har en högre skolsjälvbild (108) än kontrollgruppens median (99).  
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I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar sig Niklas inte som orolig när han skall 

gå till skolan på morgonen, han känner sig inte heller ängslig och rädd när han är i skolan.  Det 

är ingen som är elak mot honom på väg hem från skolan och han vill oftast inte sluta i skolan. I 

övrigt är han nöjd med sitt utseende och vill inte vara ett annat barn. Han upplever inga problem 

att prata med vuxna och han upplever att hans föräldrar tycker att han är bra som han är. 

Andreas skolsjälvbild 

Andreas har en lägre skolsjälvbild (94) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar sig Andreas inte orolig när han skall gå 

till skolan på morgonen och han är inte ängslig och rädd i skolan. Det är ingen som är elak mot 

honom på väg hem från skolan, men han skulle vilja sluta i skolan. I övrigt är han nöjd med sitt 

utseende och han vill inte vara något annat barn. Han upplever inga problem att prata med 

vuxna och han upplever att hans föräldrar tycker att han är bra som han är. 

Davids skolsjälvbild 

David har en lägre skolsjälvbild (98) än kontrollgruppens median (99).  

 

I skolsjälvbilden ingår självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbilden, förutom det 

som ligger till grund för dessa självvärderingar uppfattar sig David inte orolig när han skall gå 

till skolan på morgonen och han är inte ängslig och rädd i skolan.  Det är ingen som är elak när 

han går hem från skolan. Han önskar dock lite grann att han kunde få sluta i skolan. I övrigt är 

han nöjd med sitt utseende och önskar inte att han var ett annat barn. Han är inte förtjust att 

prata med vuxna. Han upplever att hans föräldrar tycker att han är bra som han är. 

Analys skolsjälvbild 

Som framgår av diagrammet nedan ligger Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, Niklas, Andreas 

och David skolsjälvbild till stor del jämnt med kontrollgruppens. Niklas är den enda som ligger 

över kontrollgruppens median och Maria är den som ligger längst ifrån nedåt. Diagrammet 

åskådliggör att värdet av skolsjälvbilden ligger relativt jämt med kontrollgruppen.  
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Diagram 4. Respondenterna med läs- och skrivsvårigheters värdepoäng samt kontrollgruppens 

median 99 (redovisas som streckad linje) i skolsjälvbild. 

 

 
 

I analysen gällande självbilden i kamratrelationer och prestationssjälvbild refererades Mead 

(1976, s. 120) som menar att vi har olika roller beroende på vilket kontext vi befinner oss i. 

Cullberg Weston (2007, s. 26) förtydligar tanken när hon beskriver att vi har ett 

självbildsbibliotek där vår självbild är olika från situation till situation. Respondenterna i min 

undersökning har, förutom en kamratsjälvbild, även en prestationssjälvbild och en skolsjälvbild, 

som en del av deras självbildsbibliotek (Cullberg Weston, 2007, s. 26). Hade jag delat in 

undersökningen i ännu mindre delar, kan det ha visat ett ännu tydligare resultat av att du kan ha 

en god självbild i vissa avseenden men ha en dålig självbild i andra. Även om respondenterna i 

min undersökning värderar sig lågt i en del av frågorna kan de värdera sig högt i andra. 

Diagrammet nedan åskådliggör hur respondenterna värderar alla delarna av sin skolsjälvbild, 

utifrån de givna frågorna i undersökningen. 

 

Diagram 5. Skolsjälvbilden uppdelad i delarna självbild i kamratrelationer, prestationssjälvbild samt 

övriga skolsjälvbildsfrågor, resultaten anges i värdepoäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria är den som värderar sig lägst i både prestationssjälvbild och skolsjälvbild, men däremot 

värderar hon sina kamratrelationer högt. Hennes kamratrelationer kan vara viktiga för henne när 

hennes självbild i de andra delarna av skolkontexten är låga. Som analysen av kamratrelationer 

visade, påverkar speglingarna från kamraterna i positiv riktning. Resultaten av min 

undersökning tyder på att eleverna med läs- och skivsvårigheters psykiska hälsa i 

kamratrelationer inte har påverkats nämnvärt, men Wellros (2007, s. 82-84) menar att 
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speglingar påverkar din identitet. Maria känner ett stöd i kamratgruppen och de positiva 

speglingar som de ger henne. De signaler som Maria uppfattar från sin omgivning är positiva. 

Marias goda kamratrelationer kan tyda på att hon är duktig på att avläsa sociala signaler 

(Johannessen, 2001, s. 110-112) som kamraterna sänder ut, vilket gör henne till en god kamrat, 

vilket avspeglas i kamraternas respons på henne. Marias social- jag (Taube, 2007, s. 229) samt 

hennes subjektiva social identitet (Wellros 2007, s. 116-117) verkar befinna sig i konsonans. 

Taube (2007, s. 75-76, 89) menar att en elevs skol- prestationssjälvbild skapas genom 

jämförelse med de andras prestationer. Marias skolsjälvbild kan vara låg eftersom hon jämför 

den, enligt hennes egen uppfattning, låga prestationssjälvbilden med hur de andra presterar. 

Marias ytterlighet är Niklas. Hans skolsjälvbild är den högsta i undersökningsgruppen och han 

värderar sin prestationssjälvbild högst av dem. Likheten mellan Niklas och Maria är att de båda 

värderar kamratrelationerna högt, Niklas värderar dem dock till lite högre än Maria.  

 

Mead (1976, 109, ff.) menar att Jaget konstrueras i sociala sammanhang. Respondenterna i min 

undersökning befinner sig i den sociala atmosfären av sin klass, vilket innebär att deras Jag 

konstruktion i skolrollen påverkas av hur klassen är. Maria går i undersökningsklass 3 och 

Niklas går i undersökningsklass 4. I Marias klass är medianen för självbildvärde i 

kamratrelationer 37 medan i Niklas klass ligger den på 38, vilken är en för liten skillnad för att 

den skall kunna utgöra någon påverkan på deras självvärdering.  Däremot i prestationssjälvbild 

ligger Marias klass på en median på 36, medan Niklas klass har en median på 40. Av alla fyra 

undersökningsklasserna ligger Marias klass på lägsta medianen i prestationssjälvbild. Även 

medianen av skolsjälvbilden är högre i Niklas klass än i Marias klass, där medianen ligger på 

102 respektive 94. (För hela resultatet, se tabellen under självbild i kontrollgrupp sid. 19 i 

resultat delen). Goffman (2007, s. 12-18) framlägger i detta sammanhang uttrycket give off 

expression, vilket är en icke- verbal kommunikation som individen sänder ut, vilka andra 

påverkas av omedvetet. Att Marias prestationssjälvbild är låg och Niklas är hög skulle kunna 

sättas i relation till klassens värderingar. Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, Niklas, Andreas och 

David har alla en högre värdering av sig själva i kamratrelationer än vad de har i 

prestationssjälvbild. Wellros (2007, s. 116-117) subjektiva sociala identiteten skapas genom att 

individen identifierar sig med och upplever kriterierna för grupptillhörigheten är av betydelse. 

Undersökningsrespondenterna upplever enligt min undersökning värderingen av sig själva mot 

kriterierna i grupptillhörigheten hög.  

 

Analysen av resultaten i den här undersökningen tyder på att respondenterna har en relativt lägre 

skolsjälvbild än kontrollgruppen, men skillnaden är inte tydlig. Resultaten av den här 

undersökningen tyder därmed på att eleverna med läs- och skrivsvårigheter, inte uppfattar sin 

skolsjälvbild mer negativ än elever utan läs- och skrivsvårigheter. Respondenterna i den här 

undersökningen har en självbild som i stort sett ligger i linje med kontrollgruppen. Det går inte 

att enligt den här undersökningen påvisa att elever med läs- och skrivsvårigheter har en mer 

negativ självbild än elever utan dessa svårigheter. Undersökningen visar därför inget tydligt 

samband mellan elever med läs- och skrivsvårigheter och deras skolsjälvbild än elever utan läs- 

och skrivsvårigheter.  
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Slutsats 

 

– Är självbilden en påverkansfaktor i kamratrelationer, för elever med läs- och 

skrivsvårigheter?  

 

Resultatet synliggör syftet med studien som var att undersöka om det finns några samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och kamratrelationer. Resultat av undersökningen visar att 

självbilden inte har ett samband med kamratrelationer hos elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

 – Är läs- och skrivsvårigheter en påverkansfaktor för självförtroendet i skolprestationer, för 

elever med läs- och skrivsvårigheter?  

 

Resultatet synliggör syftet med studien som var att undersöka om det finns några samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och prestationssjälvbild. Resultaten av den här undersökningen 

visar att elever med läs- och skrivsvårigheter har en lägre prestationssjälvbild samt att det finns 

ett samband mellan elever med läs- och skrivsvårigheter och deras självförtroende i 

skolprestationer 

 

– Uppfattar elever med läs- och skrivsvårigheter sin skolsjälvbild mer negativt än elever utan 

läs- och skrivsvårigheter?  

 

Resultatet synliggör syftet med studien som var att undersöka om det finns några samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och skolsjälvbild. Resultatet av undersökningen tyder på en 

relativt lägre skolsjälvbild, men skillnaden är inte så tydlig att det skulle kunna tydas som en 

signifikant skillnad. Resultaten av den här undersökningen tyder därmed på att elever med läs- 

och skrivsvårigheter inte uppfattar sin skolsjälvbild mer negativ än elever utan läs- och 

skrivsvårigheter. 

Diskussion 

Resultatet i undersökningen hade blivit annorlunda om frågorna hade ställts på ett annat sätt 

eller om det hade varit andra frågor. Intervjustudier med Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, 

Niklas, Andreas och David hade även gett en djupare förståelse för hur de värderar sig själva. 

Intervju som metod hade gett flera andra faktorer, som kunde ha påverkat resultatet. Men 

analysen av resultatet hade blivit mer personlig. I analysen av intervjuerna hade jag 

undermedvetet lagt in fler värderingar, eftersom vid en intervju får respondent och intervjuare 

en relation som är svårare att hålla sig neutral till. Enkät som metod har den nackdelen att 

individerna blir gömda bakom siffror. Jag har genom att analysera varje respondent för sig 
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försökt att dämpa det statiska resultat som en enkätstudie ger. Enkätens fördel är dock att det 

blir lättare för respondenten att svara vad hon/han upplever, eftersom svaren blir mer anonyma 

än vid en intervju. 

Hade jag gjort den här studien igen hade jag även valt att ta reda på hur lärarna i mina 

undersökningsklasser definierar läs- och skrivsvårigheter. En definition kan vara otroligt 

subjektiv.  

Självbild i kamratrelationer 

De svar som respondenterna har gett, är speglingar av hur de ser på sig själva. Wellros (2007, s. 

82-84) menar att olika roller och beteenden beror på kontexten. Hon menar vidare att din egen 

bild av dig själv påverkas av hur andra ser dig. Har du en positiv bild av dig själv kommer andra 

följaktligen att se dig positivt och vice versa. Kamratgruppen är socialt konstruerad och eleverna 

befinner sig i en begränsad sluten grupp, som skolan genom gruppindelning har placerat dem i. 

Eftersom respondenterna i min undersökningsgrupp uppfattade sin självbild relativt jämt med 

kontrollguppen, visar det att deras subjektiva sociala identitetsuppfattning (Wellros, 2007, s. 

116-117) överensstämmer med kriterierna för grupptillhörigheten. Individerna har i gruppen 

aktiverat en självbild som är aktuell för just den grupptillhörigheten. Johannessen (2001, s. 110-

112) menar att barn måste lära sig att tolka de sociala signalerna. Johannessen (2001, 110-112) 

vidhåller även att ett barn, av flera orsaker, inte uppfattar de sociala signalerna. En anledning 

kan vara”[…]att de inte vågar tolka en händelse positiv därför att de inte vet hur de skall 

förhålla sig till den” (Johannessen, 2001, s. 111). Det kan enligt Johannessen (2001, s. 111) 

handla om social osäkerhet eller att man inte vill vara med. Oavsett orsaken, är det en grund för 

om barn vill ge sig in i sociala situationer. En elev kan ha en god social status i en grupp, vilket 

gör att de ” ligger bra till” i kamratgruppen. De kan ha många goda kvalitéer som gör att de är 

omtyckta och inte blir retade De goda kvalitéerna kan i ett barns ögon vara att man är snäll, 

juste, hittar på roliga lekar, är lojal etc. vilka kan vara orsaker till att alla respondenterna i min 

undersökning upplever att de är omtyckta eller relativt omtyckta av de andra i klassen. 

Respondenterna i min undersökning upplever även att de oftast eller alltid har någon att vara 

med på rasterna, Wrethander Bliding (2008, kap. 2) menar att ”att vara” är en kompisaktivitet. 

Att ha sovit över hos eller varit i en kompis hemmiljö visar på en stark kompisrelation. Nivån 

över att vara kompisar är enligt Wrethander Bliding (2008, kap.2) att vara bästisar, vilken är en 

starkare relation och den väger tyngre i t.ex. konfliktsituationer. Att ha någon att vara med på 

rasten är därmed knutet till att vara engagerad i en kompisrelation.  

 

I respondenternas klasser finns det en acceptans eller en förståelse för att alla är olika, eftersom 

ingen av respondenterna känner sig retade eller utanför kamratgruppen. Sortering och social 

differentiering (Wrethander Bliding, 2008, kap. 2) syns inte i resultaten av min undersökning. 

Det kan vara en följd av att gruppen har en vilja att finna samhörighet. Rasten är en aktivitet 

som är knuten till egenskaperna för att bilda kompisrelationer. Wrethander Bliding (2008, kap. 

2) har även upptäckt att vara kompis är relaterat till att få en samhörighet och vara delaktig i en 

relation. Att känna samhörighet är motsatsen till ett känna ett utanförskap, vilket respondenterna 

i min undersökning inte relaterar till. Huruvida dessa kompisrelationer ser ut utanför 

skolkontexten går inte att utläsa, men Wrethander Bliding (2008, kap. 2) menar att 

kompisrelationerna i skolkontexten stärks om de även fungerar utanför skolan.   
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Medbestämmande kan tolkas som att kunna påverka undervisningssituationen eller upplevelsen 

av att ha inflytande över leken eller vilka regler som skall gälla i leken, till exempel på 

skolgården. Mead (1976, s. 109 ff. ) menar att Jaget uppstår i sociala sammanhang samt att 

”/…/en annan uppsättning bakgrundsfaktorer för jagets uppkomst finns representerad i 

aktiviteterna vid lek och spel” (Mead, 1976, s. 117). Vilket indikerar på att det enligt Mead är 

viktigt för barnet att kunna socialisera sig genom leken. Goffman (2007, s. 12-18) menar även 

att gruppen kan missförstå individens intention och avsikt, genom sina slutsatser eller bli 

påverkade av individen intentioners. Detta styr hur gruppen handlar gentemot individen. För att 

gruppen skall fungera, är den enig om vems eller vilkas åsikter som skall bli gällande. 

Individerna i gruppen uttalar sig som hon/han uppfattar är rådande i den situationen. ”I vanliga 

fall är det situationsdefinitioner som projiceras av de olika deltagarna tillräckligt samstämda för 

att det inte skall uppstå någon öppen motsättning” (Goffman, 2007, s. 18). De kan lika gärna ha 

en dispyt med en enskild kamrat och för den skull inte hamna i motsättningar med gruppen. 

Wrethander Bliding (2008, kap.2) menar att barns socialisation är interaktion mellan individer i 

en pågående process, där varje barn är medskapare och har ett ansvar. Varje individ har ett 

egenansvar för att inte se sig själv som offer, utan tar ansvar för sin egen interaktion med 

gruppen.  

 

Wrethander Bliding (2008, kap 2) menar att Kompis som benämning är ett begrepp för att skapa 

samhörighet. ”Kompisrelationer kännetecknas av en uppsättning olika egenskaper och 

aktiviteter specifika för och bundna till just sådana relationer” (Wrethander Bliding, 2008, s. 73-

74). Att vara en del av en kamratgrupp är inte en naturlighet för alla och för att kunna vara 

delaktiga i en samarbetssituation är det en förutsättning att det finns en grupp att delta i. 

Fridolfsson (2008, s. 212) menar att ett barn som klarar av det som han/hon tidigare behövde ha 

hjälp med, stärker självförtroendet. Det självförtroendet som uppkommer ur dessa situationer 

blir svåra att uppnå om du inte har någon grupptillhörighet. Taube (1988, s. 91) menar att det 

kan finnas ett samband mellan underpresterande barn och att det hamnar utanför i 

samarbetssituationer, men att detta löser sig med åren. Min undersökning tyder på samma sak 

det vill säga att samarbetssituationen mellan eleverna ökar med åren, eftersom det inte fanns 

underlag i resultaten som tyder på motsatsen.  

 

Ur lärarperspektiv är det svårt att se barns socialisation, eftersom den oftast sker i lärares 

frånvaro på raster. Därför är det svårt att konstruera grupper utifrån barns socialisation. I skolans 

fostransuppdrag ingår att vi skall lära barnen att de skall kunna socialisera med alla, även om de 

inte är kompisar, eftersom det är en av egenskaperna som behövs i samhället. Därför sätter 

läraren i viss mån ihop elever som vi vet skulle behöva lära sig att samarbeta med varandra i en 

grupp. Men vi borde kanske mer lyssna till de kompisrelationer som barnen själva har skapat. 

Risken med detta är dock att det alltid kommer att finnas någon som blir exkluderad och måste 

inkluderas i en redan etablerad kompisrelation. 

Prestationssjälvbild 

Fyra av de frågor som jag har valt att lägga under benämningen prestationssjälvbild visar på en 

del korrelationer som är värda att titta på och resonera om. Jag tycker om att berätta saker i 

klassen (2), Jag visar gärna för de andra vad jag skrivit eller ritat (22), Jag är bra på att rita 

(4) samt Jag skriver fint (11) Som jag tidigare har kommit fram till, syns det en direkt knytning 
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till låg prestationssjälvbild på grund i frågor direkt kopplade till deras läs- och skrivsvårigheter 

hos Maria, Anna, Patrik, Samuel och Andreas. Det syns en klar koppling till Andreas och 

Marias låga prestationssjälvbild och deras vilja att visa upp vad de har skrivit eller ritat. Att de 

inte vill vare sig berätta eller visa saker i klassen hänger ihop med, att de inte upplever att de är 

vare sig på bra på att rita eller skriva fint. Taube (1988, s. 149) har i sin studie kommit fram till 

att det finns en signifikant korrelation mellan prestationssjälvbild i läsning och skrivning. Hon 

menar att sambandet är starkare när det gäller prestationer som är klassrums relaterade. Som jag 

tidigare har skrivit om är ett av målen i grundskolan att ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94, 2006, s. 10). Läroplanen uttryckligen trycker 

på att det är ett av målen att elever skall kunna uttrycka sig i tal och skrift. Resultaten av 

undersökningen visar på den skrämmande slutsatsen att på grund av sin låga 

prestationssjälvbild, kommer det behövas mycket arbete för att stärka undersökningsgruppen 

med läs- och skrivsvårigheters självförtroende i att våga/vilja uttrycka sig i tal och skrift.  

 

Cullberg Weston (2005, s. 28) lyfter fram att i den duktighetsbaserade självkänslan baserar du 

din självkänsla på det du presterar. Som jag tolkar Cullberg menar hon att den 

duktighetsbaserade självkänslan har med ditt självförtroende att göra, medan 

prestationssjälvbilden handlar mer om din självkänsla. Vad detta innebär är olika för olika 

individer. Om du presterar dåligt kommer din självbild att sjunka. Andreas och Maria baserar 

sitt självförtroende på det som de presterar. De upplever att de presterar dåligt vilket gör att 

deras självbild sjunker.  Taube (2007, s. 75-76, 89) framhåller att den dissonans som bildas 

mellan en negativ självbild och en prestationssjälvbild kräver repeterade positiva 

inlärningstillfällen, för att den skall vändas till att bli positiv igen. Alla respondenter i 

undersökningsgruppen har låg prestationssjälvbild, men utifrån sina egna förutsättningar och 

förmågor. Taube (2007, s. 76) förtydligar med att ”Hur de uppfattar sina egna prestationer 

handlar alltså i hög grad om vilka de jämför sig med”. Även Fridolfsson (2007, s. 17) menar att 

barn jämför sig med varandra. Niklas har en god prestationssjälvbild. Han visar gärna vad han 

skrivit och ritat eftersom han upplever att han är bra på det. För honom gäller ett 

motsatsförhållande. Han upplever att han presterar bra, vilket gör att hans självförtroende stärks. 

Han vill däremot inte gärna berätta saker för klassen. Goffman (2007, s. 12-18) menar att 

individen både medvetet och omedvetet påverkas av hur gruppen ser på situationen. En möjlig 

orsak till att Niklas inte vill stå upp och berätta saker i klassen, kan ha att göra med att han 

påverkas av hur de andra ställer sig till att stå och prata i klassen. Det kan vara en icke verbal 

överföring av gruppens åsikter mellan individer, give off expression. Individen blir påverkad 

utan att själv förstå att han/hon blir det. Att göra ett muntligt framförande inför klassen är att 

utsätta sig själv för andras blickar och tyckande. Även om ingen verbalt uttrycker sig, sänder de 

ändå ut signaler, give off expression (Goffman, 2007, s. 12-18) som påverkar individen. 

Cullberg Weston (2007, s.17) framhåller att Michelangelo-effekten eller den psykologiska 

födelsen är de upplevelser vi har i barndomen. Påverkas personen psykologiskt negativt i 

barndomen, kommer den självbilden att sitta i hela livet. Respondenterna kan ha fått en negativ 

bild av att göra anföranden, vilket gör att de inte gärna gör det igen. Taube (2007, s. 86) menar 

även att en elev med läs- och skrivsvårigheter vill hålla en låg prestationssjälvbild på grund av 

rädsla för misslyckanden, vilket även kan härledas till det självdestruktiva beteendet med 

bristande uthållighet. Prestationssjälvbilden har därmed t.ex. med hur man värderad sin 

läsförmåga att göra. Det stämmer överens med Anna och Samuels resultat som visar på en lågt 
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värderad prestationssjälvbild och det syns en koppling till deras läs- och skrivsvårigheter. Men 

resultaten visar ingen koppling till att inte visa eller berätta vad de har presterat för klassen. I 

övrigt råder det ett jämt förhållande mellan den upplevda prestationen och viljan att berätta eller 

visa upp det man har åstadkommit. Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, Andreas och David har, 

enligt resultaten av min undersökning, en låg skolprestationssjälvbild (Taube, 2007, s. 89).  

    

Undersökningens begränsning gör att det inte går att se några samband utanför skolkontexten, 

vilken är en begränsad undersökningsyta. En orsak till elevers negativa självbild kan vara deras 

läs- och skrivsvårigheter, men det är fler omständigheter som påverkar. Fridolfsson (2008, s. 

210) menar att attityder och förväntningar påverkar självbilden. Även Cullberg Weston (2001, s. 

22) menar att föräldrar, kamrater och lärare påverkar barnets självkänsla. Även om en lärare 

anser att eleven når upp till målen kan eleven själv uppleva att hon/han inte är tillräckligt bra, 

vilket inverkar på elevens självbild som i förlängningen kan bidra till att eleven inte presterar 

lika bra. Stanovich (1986, s. 382-383) förtydligar att läsning inte är den enda påverkansfaktorn 

till Matteus-effekten, utan att det finns fler faktorer som påverkar. Individerna kan påverka sin 

situation ju äldre de blir. Även passiva effekter som biologiska, sociala och miljön är 

påverkansfaktorer. Även Taube (2007, s. 91; 1988, s. 77) och Wrethander Bliding (2008, kap.3) 

talar om att det finns många orsaker som påverkar ett barns självförtroende. Att eleven inte 

upplever sig själv som bra kan ha att göra med omständigheter som inte syns i skolan, som 

förväntningar från föräldrar och elevens eget jämförande med kamrater och äldre/yngre syskon. 

En elev med en läs- och skrivsvårigheters självförtroende kan påverkas oerhört av att ett yngre 

syskon läser bättre än henne/honom. 

Skolsjälvbild  

Maria, Eva, Anna, Patrik, Samuel, Niklas, Andreas och David har en skolsjälvbild som ligger 

jämsmed, i den närmsta zonen under eller över kontrollgruppens median. Det betyder att deras 

skolsjälvbild inte utmärker sig i förhållande till de som inte har läs- och skrivsvårigheter. Deras 

prestationssjälvbild däremot, som jag redovisat tidigare, ligger på eller mycket under 

kontrollgruppens median. De har en god skolsjälvbild, men ett lågt värde i självförtroende vad 

det gäller prestationer och får därmed en låg självkänsla. Din självbild kan därmed vara hög 

medan självkänslan är låg, beroende på vilka situationer du utsätts för. Cullberg Weston (2005, 

s. 21-22) menar att en förklaring till att vi har en dålig självkänsla, är att vi för en dialog med 

oss själva i vilken vi säger att vi inte duger. Ett motsatsförhållande gäller även, om du har en 

god självkänsla säger din inre dialog att du duger. Cullberg Weston (2005, s. 21-22) förtydligar 

att om du har en god självkänsla och accepterar dig själv som du är, har du även en bra 

självrespekt. Cullberg Weston ( 2005, s. 32) säger även att självvärdering är en del av 

självkänslan. Vi sätter upp mål att uppnå och dessa försöker vi uppnå. Uppnår vi inte dessa mål 

sjunker vår tro på oss själva och självvärderingen sänks. I skolan sätts förväntningar på vad 

eleverna skall uppnå och vad de skall prestera. Uppnås dessa förväntningar belönas eleven med 

ett betyg, där det sätts på pränt hur väl de har lyckats att uppnå förväntningarna på vad de skall 

ha presterat. En elev som inte lyckas uppnå dessa förväntningar hamnar i ett läge där yttre 

förväntningar påverkar dess egna förväntningar. En individ har inte som mål att misslyckas och 

internaliserar de yttre förväntningarna med sina egna förväntningar. En elev med läs- och 

skrivsvårigheter har, liksom vilken annan elev som helst, samma förutsättningar och 

förväntningar på sig utifrån och inifrån. De har däremot hinder i att kunna tillgodogöra sig 
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kunskapen på samma sätt som de andra eleverna. De löper därmed en större risk att sjunka i sin 

självvärdering på grund av att det blir en dissonans i förhållandet mellan förväntan och 

framgång. Den dissonansen kan leda till att lusten att lära inte infinner sig. Men eftersom ” /…/ 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära./…/ ”(Lpo 94 s. 7) bör skolan eliminera den dissonansen genom att aktivt arbeta 

med att stärka elevernas självkänsla, genom att ge elever med läs- och skrivsvårigheter extra 

stöd och hjälpmedel. De behöver inte mer anpassade uppgifter än elever utan de svårigheterna, 

utan skall utmanas till att prestera i enlighet med den utvecklingszon de befinner sig i.  

 

Anledningen till undersökningsgruppens låga självförtroende i skolprestationer kan vara, att de 

antingen inte får den hjälp de behöver och har rätt till, eller att de är tvungna att arbeta med 

uppgifter som de inte har kunskaperna till att klara av. Fridolfsson (2008, s. 209-212) menar att 

om du inte klarar av uppgifterna, sänks din tro på din förmåga och då kommer även 

läsförståelsen bli lidande. Har du inte läsförståelsen klarar du inte av uppgifterna vilket gör att 

ditt självförtroende sänks. Ingesson (2007, s. 60) kom i sin undersökning fram till att trots 

respondenternas underlägsenhetskänslor, kände de flesta av dem inte att deras svårigheter hade 

påverkat deras relationer och kamratskap. Det verkade mer som att de goda kamratrelationerna 

hade kompenserat för deras svårigheter. Resultaten tyder dock på att eleverna i min 

undersökningsgrupp har en relativt god skolsjälvbild, vilket kan bero på att de upplever att deras 

självbild i kamratrelationer är goda och detta kompenserar den låga prestationssjälvbilden. 

Vilket går emot Mehlum (2008, s. 27) som framhåller att barn med läs- och skrivsvårigheter går 

miste om en del av sin socialisation, eftersom hon/han inte tillägnar sig skriftspråket. Han menar 

att i samspelet med andra, krävs en kommunikation och finns svårigheter i kommunikationen är 

det en risk att man hamnar utanför gruppen. Mehlum (2008, s. 27) menar också att samspel och 

kommunikation har ett samband. Eleverna i min undersökningsgrupp är hänvisade till 

socialisation främst inom den egna klassen, där de utifrån ålder och närhetsprincip till skolan, 

har blivit placerade. Eftersom att ”Ingen inlärning sker i ett socialt sett tomt rum” (Mehlum, 

2008, s. 27) påverkas de av klassens skolsjälvbild. Enligt min undersökning syns ett visst 

samband mellan hur klassen ser på sin skolsjälvbild och den undersökta individen med läs- och 

skrivsvårigheter. Även Wrethander Bliding (2008, kap.2 ) menar att barns socialisation är en 

pågående process i interaktionen mellan individer, men hon menar också att individen har ett 

ansvar och är medskapare. De kan alltså själva påverka sin situation genom att inte se sig själva 

som offer, utan ta för sig och kräva att de får den hjälp har rätt till. Wellros (2007, s. 116-117) 

menar att en individs egenskaper utgör grunden för kategoriseringen till grupptillhörigheten. 

Hon menar även att endast en egenskap kan bli kategoriserad i taget. Eftersom respondenterna i 

min undersökningsgrupp har en självbild i kamratrelationer som överensstämmer med medianen 

för kontrollgruppen, kan det betyda att de värderas som goda kamrater. De goda egenskaperna 

de har som kamrater värderas därför högre, än de svårigheterna som de har i samband med sin 

prestationssjälvbild på grund av sina läs- och skrivsvårigheter.  
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Slutligen 

Cullberg Weston (2005, s. 27) menar att en vanlig missuppfattning är att människor som är 

positiva och glada har en god självkänsla. Skillnaden mellan en person med en god självkänsla 

är att de har lättare att återhämta sig från misslyckanden, än en person med en försämrad 

självkänsla. Hon menar vidare att det som är utmärkande för en person med god självkänsla är 

 

Jag tycker om mig själv och jag är glad att jag inte är någon annan 

Jag accepterar mig själv med mina fel och brister (och försöker ändra på det jag kan) 

Jag känner mig trygg i mig själv och kan handskas med de känslor som livet väcker. 

Jag ser mig själv som en värdefull person och respekterar mig själv. 

(Cullberg, 2005, s. 27) 

 

Det finns enligt Cullberg (2005, s. 89-90) ett antal försvarsmekanismer som sätter in när vi har 

en försämrad självkänsla. Vi undviker situationer, sänker förväntningar, jämför nedåt, 

kompenserar och distanserar.  

 

Wrethander Bliding (2008, s. 52) framlägger även att det ligger en skillnad i barnperspektiv och 

barns perspektiv. Det jag i min forskning har utgått ifrån är barns perspektiv där jag har försökt, 

med hjälp av mina respondenter, att framställa tillvaron som barnen ser den. Till skillnad från 

om jag hade intagit ett barnperspektiv och försökt att skildra hur barn blir påverkade till följd av 

beslut de inte kan påverka. Espling och Håkansson (2006) har i sin forskning i sitt 

examensarbete kommit fram till att lärarna ser det som viktigt att stärka elevernas 

självförtroende, speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Min undersökning har 

kommit till liknande resultat, att det är viktigt att stärka elevernas tro på sig själva, speciellt för 

de elever har en låg prestationssjälvbild som de kan ha fått genom upprepade misslyckanden 

inom skolkontexten. Espling och Håkansson (2006) har skrivit ur ett barnperspektiv och kom i 

sin analys av lärarintervjuerna, fram till att lärarna betonar vikten av ”att ta fram det som eleven 

är bra på, för att öka elevens självförtroende” (Espling, Håkansson, 2006, s. 39). Druid och 

Glentow (2007, s. 19) menar att för att stärka elevernas självkänsla måste de få 

 

Klara och raka instruktioner 

Positiva förväntningar ställda på sig i stället för negativa 

Rätt ställda krav 

Tid på sig att kunna arbeta i egen takt 

Tid att avsluta olika arbetsuppgifter 

(Druid Glentow, 2007, s. 19) 

 

I min framtida yrkeskarriär, som lärare för de yngre skolåren, kommer jag genom kunskaper jag 

har tillskansat mig med det här arbetet, få en annan förståelse för och fördjupad kunskap för  
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• Socialisationen i elevgrupperna (vilket kan vara behjälpligt i inte minst 

konflikthantering) 

• hur en elevs självbild påverkar skolarbetet 

• hur eleverna socialiserar med varandra 

• elevernas sociala relationsarbete i sin strävan efter skapandet av kamratrelationer och 

gemenskap 

• hur elever påverkas av försämrade prestationer 

 

Skulle jag göra om undersökningen med samma förfaringssätt med frågor vid samma tidpunkt 

på dagen, skulle deras svar förmodligen skilja sig åt från den första gången de svarade, för att de 

har byggt på sina erfarenheter och blivit utsatta för olika påverkansfaktorer, både sociala och 

samhälliga. Självbilden är kontext- och situationsbunden. Det innebär att en människa har olika 

uppfattningar om sig själv beroende på var vi befinner oss, samt hur säkra/osäkra vi känner oss 

och hur vi uppfattar den givna situationen. Oavsett om vår självkänsla, självbild och 

självuppfattning är olika utifrån den givna situationen, är vi fortfarande samma människa, vi är i 

samma liv beroende på kontexten. 

 

Som jag även har presenterat tidigare, bestod min undersökning av 8 elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt 50 elever i kontrollgruppen, uppdelat på 37 flickor och 21 pojkar varav 3 

flickor och 5 pojkar hade läs- och skrivsvårigheter. Min undersökning bestod av fler flickor än 

pojkar men det var fler pojkar än flickor med läs- och skrivsvårigheter. Taube (2007, s. 65) 

framhåller att ”[…]det är många fler pojkar än flickor som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter”(Taube, 2007, s. 65). Även docent i pedagogik och läsforskare Mats Myrberg 

(2007, s. 23) menar att dyslexi oftare förekommer bland pojkar. Min undersökning har, som 

tidigare visats, att kamratrelationerna inte påverkar självbilden som en följd av läs- och 

skrivsvårigheter. Men finns det en koppling mellan genus, läs- och skrivsvårigheter och 

självbild i kamratrelationer? Min undersökning har påvisat ett samband mellan 

prestationssjälvbild och läs- och skrivsvårigheter. Men är det skillnad på pojkars och flickors 

prestationssjälvbild? 

 

I min undersökning var det 12 (av 58) elever som hade svenska som andra språk. För elever 

med svenska som andra språk, kan likväl som elever med svenska som första språk, ha 

kulturella och sociala omständigheter som påverkar deras sätt att förhålla sig till och svara på 

frågorna. Skulle jag ta hänsyn till alla individuella omständigheter skulle jag behöva lyfta 

blicken mot elevers sociokulturella bakgrunder, vilket skulle ge en mer omfattande studie. Vid 

en annan studie kan det vara intressant att se om en elev som har svenska som andra språk, har 

en sämre självkänsla på grund av att svenskan inte är dess modersmål och om det påverkar hans 

eller hennes kamratrelationer. En annan intressant vinkling kan vara att se om det försämrade 

självförtroendet eller självbilden kommer av att elever som har svenska som andra språk, har 

svårt med språket eller om de har läs- och skrivsvårigheter? Och hur skillnaden uppfattas, då 

symtomen kan vara liknande?  

 

I Ingessons (2007, s. 77) studie hade respondenterna blivit diagnostiserade vid 12 års ålder och 

många av respondenternas självkänsla hade påverkats i de yngre skolåren. Av mina 

respondenter med läs- och skrivsvårigheter, är det 4 som har en dyslexidiagnos och 4 som har 
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outredda läs- och skivsvårigheter. Jag har, som jag förklarat tidigare, valt att inte göra skillnad 

mellan utredd – inte utredd. Men är organisationen i kommunen avgörande för om du får en 

diagnos eller inte? Är det skillnad på en specialpedagogs diagnos och diagnos utförd av en 

logoped? Är det skillnad på diagnos eller inte diagnos? Gör diagnosen skillnad för elevens 

självbild i kamratrelationer, prestationssjälvbild och skolsjälvbild? 

 

Dessa och förhoppningsvis många fler frågor som mitt arbete har gett upphov till, är för andra 

att undersöka vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Värdetabell 

 
 Fråga/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ʃ 1* Ʃ 2* Ʃ 3* 

 Elev   

1 Flicka 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 34 39 99 

2 Flicka  4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 38 45 110 

3 Pojke 4 2 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 31 36 82 

4 Pojke 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 1 1 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 33 32 89 

5 Flicka 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 1 4 4 2 2 2 4 2 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 2 32 32 88 

6 Flicka 4 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 35 40 99 

7 Pojke  4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 3 4 2 36 38 98 

8 Flicka 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 39 41 101 

9 Flicka 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 40 48 114 

10 Flicka 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 39 35 99 

11 Flicka 4 3 3 4 1 3 3 3 3 4 1 1 4 4 2 2 3 4 1 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 31 32 85 

12 Flicka 1 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 34 38 97 

13 Pojke 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 1 1 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 2 35 33 91 

14 Flicka 4 2 3 1 4 3 3 2 2 4 2 1 3 4 1 2 3 4 2 1 2 2 3 3 4 3 2 2 4 1 31 30 77 

15 Flicka 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 4 2 3 2 4 4 3 3 30 42 96 

16 Pojke 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 39 43 109 

17 Flicka 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 51 119 

18 Flicka 4 2 4 4 2 3 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 34 37 95 

19 Pojke 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 38 45 107 

20 Pojke 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 1 2 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 35 40 97 

21 Flicka  4 3 4 4 3 4 1 3 3 2 4 2 4 4 3 1 3 4 2 3 3 4 1 3 2 3 2 4 3 1 33 38 88 

22 Flicka 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 43 107 

23 Flicka 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 36 48 110 

24 Pojke 4 3 4 3 3 ? 4 2 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 ? 4 4 4 4 4 4 1 32 42 97 

25 Flicka 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 1 3 2 3 2 4 3 1 2 20 34 74 

26 Flicka 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 38 43 107 

27 Flicka 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 40 46 110 

28 Pojke 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 40 41 108 

29 Flicka  1 1 4 1 3 3 3 3 4 4 1 1 4 4 1 2 2 4 1 3 4 1 2 4 1 4 1 2 4 2 36 17 75 

30 Flicka 4 3 2 4 2 ? 2 2 3 3 3 1 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 21 40 80 

31 Flicka  2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 2 39 34 98 

32 Pojke  3 2 4 1 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 35 34 94 

33 Flicka 3 1 4 2 2 3 3 3 3 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 4 1 2 4 3 4 4 3 4 1 37 26 83 

34 Pojke 2 1 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 30 34 84 

35 Pojke  1 2 4 1 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 39 29 93 

36 Pojke 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3 30 30 84 

37 Flicka 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 1 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 29 38 93 

38 Pojke 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 47 113 

39 Pojke 2 1 ? 1 3 4 4 ? 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 3 4 1 1 4 1 ? 1 2 ? 1 24 17 65 

40 Pojke 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 37 41 101 
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41 Flicka 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 37 42 104 

42 Flicka 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ? 40 44 108 

43 Flicka 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 29 41 96 

44 Flicka 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 37 39 103 

45 Pojke 4 1 4 1 4 2 4 1 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 2 4 3 2 3 30 34 89 

46 Pojke 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 38 46 112 

47 Flicka 4 3 3 3 2 3 4 1 4 4 3 1 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32 40 99 

48 Flicka 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 39 47 114 

49 Flicka 4 1 4 1 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 2 2 3 4 3 2 4 1 ? 4 3 4 4 3 3 ? 36 28 84 

50 Flicka 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 38 40 104 

51 Pojke  4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 39 42 108 

52 Flicka 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 38 40 106 

53 Pojke 3 4 4 4 3 3 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 3 2 3 3 4 4 2 4 2 4 3 1 3 1 34 32 85 

54 Flicka 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 ? 4 4 4 4 3 39 42 107 

55 Pojke  2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 ? 2 4 4 2 40 40 101 

56 Flicka 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 38 38 101 

57 Flicka 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 1 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 36 40 103 

58 Flicka 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 35 37 99 
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