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Sammanfattning 
Dyslexi är officiellt klassificerat som ett funktionshinder i Sverige sedan 1991. Många 

menar att självförtroendet starkt påverkas av handikappet och att omgivningens 

reaktioner är avgörande för hur barnet ser på sig självt. Det är vanligt att problemen 

uppstår i samband med skolstarten då svårigheterna med att ta till sig läs- och 

skrivprocessen tydliggörs. Tillsammans med en kaotisk hemmiljö som kännetecknas av 

instabilitet och otrygghet, kan ett aggressivt och antisocialt beteende utvecklas och i 

värsta fall leda till kriminalitet. 

Min undersökning bygger på strukturerade intervjuer av tio elever i en skola i centrala 

Malmö. Eleverna är tonåringar i årskurs 7 till 9 som har diagnostiserats som dyslektiker.   

Eleverna gav överraskande positiva svar om sin dyslexi och läsinlärning och om sitt 

självförtroende. Jag hade väntat mig att eleverna skulle vara mer emotionellt påverkade 

av sitt handikapp.  

Endast två av tio elever visade en sämre psykosocial anpassning, vilket kunde förklaras 

med en upplevelse av alltför lite stöd från hemmet.  

Det faktum att eleverna ändå är så positiva och har en positiv självbild kan möjligen 

förklaras med att de går i en skola som inte blundar för deras svårigheter, utan öppet 

arbetar för att hitta lösningar för att få en fungerande inlärning. 

Detta stärker min uppfattning om hur viktigt det är att det dyslektiska barnet får stöd av 

omgivningen och att det visas respekt och förståelse, och att kamraterna accepterar de 

svårigheter som dyslektikern brottas med. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

3

 

Inledning 
För att förklara varför är jag intresserad av detta forskningsområde måste jag relatera 

lite till min egen bild och svårigheter. Jag växte upp i en torftig och orolig hemmiljö 

som kombinerad med genetisk belastning ledde till läs- och skrivsvårigheter. Det var 

mycket fattiga kunskaps- förhållanden och jag hade svårigheter med att formulera mig i 

tal, jag hade och har mycket svårt för att lära mig saker utantill, och dessutom 

skrivsvårigheter på så sätt att jag ständigt stavade fel på ord som uttalas likadant och 

många andra skrivfel. Allra störst problem hade jag med matematik och mitt opålitliga 

minne.  

Under mellanstadiet och högstadiet i USA, skulle de allra flesta invandrarelever 

”mönstra”. Vid mönstringen gör de ett engelskt språktest. Mitt resultat var bland de 

högsta, och på det sätt som jag fick veta det, kändes det som om resultatet sa ”Mali du 

är inte dum i huvudet”.  

Men nu när det första påtagliga motbeviset kom, var det för sent.  Det självförtroende 

som jag hade haft inför första dagen i skolan var redan helt försvunnet. Tiden på 

mellanstadiet och resten av skoltiden hade gjort att mitt självförtroende helt försvunnit.  

När jag började i skolan i Sverige var jag fortfarande så långsam läsare att jag till och 

med inte hängde med att läsa textade program på TV. Jag var långt ifrån säker på om 

jag skulle klara att vara kvar i skolan. Det var då, som jag för första gången kom i 

kontakt med ordet ”dyslexi”. Det var i ett radioprogram som jag av misstag råkade höra 

på. Där beskrev vuxna människor hur det var att ha dyslexi. Jag kände igen i princip 

allt. Jag kan inte beskriva hur skönt det var, att jag nu äntligen fick reda på vad det var 

för fel på mig. Sedan var det också skönt att veta att jag inte var ensam om att ha 

problemet, och att det var många kända människor som också var dyslektiker, såsom 

Albert Einstein, Steven Spielberg, John F Kennedy (som dessutom var en otrolig 

snabbläsare) och Leonardo da Vinci. Då blev jag riktigt inspirerad och började läsa mer 

om dyslexi. För många, kanske de flesta, är dyslexi huvudsakligen ett handikapp. Jag 

som dyslektiker, ser numera dyslexi som en gåva. En gåva som kan ha vissa negativa 

bieffekter till exempel, läs- och skrivsvårigheter.  

Människor med dyslexi och andra inlärningssvårigheter kanske inte kan göra saker på 

samma sätt som människor som inte har dessa problem, men för att hantera sina 
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problem hittar de andra vägar och andra visioner och skapar en annan värld igenom sina 

drömbilder.  

Dessa vägar kan ha fördelar som vi inte ser så länge som vi använder det konventionella 

sättet att göra samma sak.  Jag är ganska optimistisk och ser att det finns de som, trots 

stora problem inom många områden, lyckas väldigt bra i livet. 

 

 

 

 

 

Syfte 
Att studera hur barn själva ser på sitt liv och sina erfarenheter som dyslektiker genom 

att ställa frågor till dem om: 

         a.   hur självförtroendet påverkats 

b. i vilken mån de har accepterat diagnosen dyslexi 

c. hur de tror att omgivningen har accepterat deras svårigheter 

d. vilka känslor det väcker att inte kunna läsa och skriva som andra 

e. hur öppna de är om sina svårigheter inför andra, jämnåriga och vuxna 

f. hur det kändes att få diagnosen 

 

Dessutom undersöka vad tidigare forskning har visat när det gäller psykosociala 

konsekvenser av dyslexi. 
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En teoretisk översikt om dyslexi 

Dyslexi är officiellt klassificerat som ett funktionshinder i Sverige sedan 1991. Ordet 

dyslexi kommer från grekiskan och är sammansatt av ”dys” och ”Lexia” och om man 

översätter det betyder det ”svårigheter med ord”. Dyslexi är ett av våra vanligaste 

funktionshinder och man uppskattar att 5-10 procent av befolkningen lider av detta. I 

varje skolklass skulle det alltså finnas en eller två elever som har dessa svårigheter 

(Fries 1996, s.22).  

Alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi, utan läs- och skrivsvårigheter 

kan ha olika orsaker, såsom svag intelligens, bristfällig undervisning eller olika sociala 

och psykologiska problem. Dessa faktorer utesluter naturligtvis inte dyslexi, men det 

finns inte något självklart samband.   

Man kan säga att läs- och skrivsvårigheter inte alltid är dyslexi, men att dyslexi alltid 

innebär läs- och skrivsvårigheter (Lindell & Lindell 1996, s.7).  

Ljudosäkerheten är dyslektikernas grundproblem. De har svårt att urskilja enskilda 

språkljud och att koppla dem till bokstäver. De har också svårt att dela upp ord i ljud 

och överföra ljuden till bokstäver och omvänt, att sätta samman bokstäver och ljud till 

ord. Följden av detta blir att dyslektikern får problem med att läsa och skriva (Stadler 

1996, s.27).  

Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd som trots normal begåvning och pedagogiskt, 

socialt och psykiskt stöd yttrar sig som läs- och skrivsvårigheter. Det finns ingen 

absolut och exakt definition på vad dyslexi är. Det som skiljer dyslexi från andra 

former av läs- och skrivsvårigheter är däremot att det inte finns någon självklar och 

tydlig orsak till varför en person har problem med tal och skrift. Det går inte heller att 

”bota” en dyslektiker, utan man kan bara försöka mildra handikappet. (Stadler, 1994) 

En definition av dyslexi är: ”Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots 

normal begåvning och trots adekvat pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, ger sig 

till känna som läs- och skrivsvårigheter” (Gillberg & Ödman, 1994, s.16) 
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En annan definition är: ”Lässvårigheterna definieras mer allmänt som en signifikant 

diskrepans (skillnad) mellan den aktuella läsfärdighetsnivån och den läsfärdighetsnivå 

som man kan förvänta med hänsyn till den intellektuella utrustningen i övrigt” (Stadler, 

1994, s.13). Dessa båda definitioner visar tydligt på vad dyslexi inte orsakas av och 

osäkerheten kring vad som bidrar till detta handikapp är stor.  

Den senaste definitionen enligt International Dyslexia Association (IDA), är den 

definition som flertalet ansluter sig till numera: Dyslexi är en av flera distinkta 

inlärningssvårigheter. Det är en specifik, språkbaserad medfödd störning, som 

kännetecknas av svårigheter med att avkoda ord, något som ofta avspeglar en 

otillräcklig fonologisk förmåga. Dessa svårigheter med att avkoda enskilda ord är ofta 

oväntade med tanke på individens ålder, kognitiva förmåga och övriga studieförmåga. 

Svårigheterna beror inte på generell utvecklingsstörning eller en sensorisk 

funktionsnedsättning. Dyslexi visar sig genom varierande svårigheter med olika former 

av språket, ofta även med stora problem med att uppnå skicklighet i skrivning och 

stavning, förutom problemen med läsning.(IDA, 1994) 

Dyslektiker utgör inte en homogen grupp, utan dyslexin tar sig uttryck på olika sätt och 

i olika grad. En del har bara lätta bokstavsförväxlingar medan andra har nästan 

oöverkomliga svårigheter med att läsa och skriva.  

Vid diagnostisering av dyslexi görs en utredning av elevens läs- och skrivförmåga, 

fonologiska, språkliga och andra kognitiva förmågor, samt elevens situation i skolan 

och på fritiden. Om resultaten pekar på specifika svårigheter, kan sedan diagnosen 

ställas, och lämpliga åtgärder vidtas. Många forskare har utformat egna definitioner av 

vad dyslexi är, men kanske har för mycket kraft lagts på att just definiera problemet.  

Att identifiera varje individs problem och finna lösningar till åtgärder och undervisning 

för dessa personer borde vara det allra viktigaste. (Stadler, 1994) 

Dyslexi involverar många faktorer och ett centralt problem, vilket är svårighet med 

läsning och skrivning. Den här svårigheten kan vara endast ett symtom med 

framhävdande av ett alvarligt problem. Men ännu kan den inte resonera hela sanningen 

om den typ svårigheten med läs- och skriv svårigheten, samt vilka orsaker ligger bakom 

läs- och skriv svårighet här. (Frith, 1999) rekommenderar en trenivå modell för bättre 

förståelse av dyslexi.  
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Figur 1: a tre nivåer struktur enligt Frith (2002) 

 

 

Modellen inkluderar en beteende-, en kognitiv- och en biologisk nivå och varje nivå är 

relaterad till miljöfaktorer. Frith pekar också på kontakten mellan nivåer. Den kognitiva 

nivån inkluderar fonologiska aspekter på både tal och läsning som är återskapande och 

kan ses som en brygga mellan den biologiska och beteendenivån.   

Den biologiska nivån som inkluderar gener och hjärnfunktioner är den starkaste 

förklaringsnivån och antas vara den ursprungliga orsaken till dyslexi. Frith´s modell är 

allmängiltig och kan appliceras på många störningar med biologiskt ursprung. Lundberg 

(1999) har konstruerat en modell som är liknande men är mer specifik för dyslexi.  

Lundberg hävdar att många faktorer påverkar läs- och skrivförmågan på beteendenivån; 

uppväxt miljö, begåvningen, motivation, undervisning och kompensation. Den centrala 

faktorn i dyslexi, enligt Lundberg, är en störning av den fonologiska processen.  
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Kännetecken 

Kännetecknen på dyslexi varierar. En del elever uppvisar endast några symtom, 

medan man hos någon annan kan känna igen flera. Här följer ett urval av kännetecken, 

som några författare tar upp (Lindell & Lindell 1996, Madison 1988 och Stadler 

1994). 

Det finns kännetecken som man bör vara uppmärksam på vid t.ex. skrivning.  

När dyslektiker skriver är det vanligt att de: (Stadler, 1994) 

• är osäkra på bokstävers form och ljud  

• utelämnar vokaler 

• byter plats på konsonanterna  

• utelämnar ändelser 

• glömmer prickar och ringar  

• spegelvänder bokstäver och siffror 

• skriver dålig handstil p.g.a. svag motorik 

• skriver otydligt för att dölja stavfel.  

 

Kännetecken som man bör vara uppmärksam på, när det gäller läsning, kan vara att 

personer (Lindell & Lindell, 1996): 

• läser långsamt, trevande och knaggligt 

• läser för fort, kommer av sig och gissar  

• läser fel på små ord och ändelser 

• kastar om bokstäver  

• sluddrar över svåra ord.   

Andra tecken är att elever med dyslexi ofta har svårt för att skilja på höger och vänster, 

hålla ordning på väderstrecken, uppfatta tid och datum samt lära sig klockan. Även att 

lära sig alfabetet, räkna upp månader och veckodagar kan vara en omöjlig uppgift för 

dyslektikern. Ett annat tecken på dyslexi är att eleven inte har någon utpräglad hänthet, 

utan gör saker ibland med höger hand och andra gånger med vänster. (Lindell & 

Lindell, 1996) 

Vad gäller motoriken är den ibland sämre hos elever med dyslexi. Somliga dyslektiker 

är klumpiga, spiller, tappar och välter saker ovanligt ofta.  
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Rörelser som kräver koordination, såsom bollspel och andra lekar ställer ofta till 

problem, och dyslektikern undviker ofta sådana. Även en sådan sak som att sitta still på 

stolen kan vara svårt för en dyslektiker.(FMLS, 1990) 

Ljud- och syn uppfattning kan också vara avvikande. Kanske vill eleven hålla för ett 

öga under läsningen. Detta kan bero på att han får ägna så stor möda åt att läsa orden, så 

att han inte får något sammanhang i texten. En del elever kan klaga på att de blir trötta i 

ögonen, andra tappar bort små ord. Svårigheter med ljudmässigheten kan ta sig uttryck i 

att ha svårt att uttala rätt, att tala oartikulerat eller ha svårt att säga efter nya ord och 

namn. (FMLS, 1990) 

Även om läs- och skrivsvårigheter är de vanligaste och tydligaste tecknen på dyslexi får 

man inte glömma de känslomässiga tecknen. Det finns elever som ofta har glömt ta hem 

böckerna för att läsa läxan, glömmer ta med penna och papper till lektionen, får ont i 

magen när de ska läsa högt samt ont i handen när de uppmanas att skriva. Dyslektiker 

blir ofta specialister på att dölja sitt handikapp, och det kan dröja länge innan det 

uppdagas. I takt med att de ofta misslyckas med olika uppgifter, sjunker självkänslan 

och självförtroendet.  

Många elever väljer då att kompensera sina dåliga sidor genom att höja sitt värde inom 

andra områden. Kanske blir man klassens pajas eller bråkstake, medan andra kanske blir 

väldigt tysta och drar sig undan. (Stadler, 1994) 

Vad jag ovan redogjort för, är en del av de svårigheter som kan förekomma vid dyslexi. 

På elevens ”plussida” kan nämnas att han eller hon ofta är väldigt bra på att rita och 

måla, hitta på tekniska lösningar, ofta minnas allt vad han/hon fått berättat för sig samt 

är kreativa och fantasifulla. Oftast är det inte dessa kvaliteter som uppskattas mest i 

skolan, utan det är allt som dyslektikern har svårt för, som ”ger poäng”. (FMLS. 1990) 
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Orsaker, frekvens och könsskillnader 

Forskare är till stor del ense om att den största orsaken till dyslexi ligger i genetisk 

betingade strukturella och funktionella rubbningar i hjärnan. En tidig störning eller 

avvikelse i språkcentrats utveckling är av stor betydelse. Språkcentrat sitter på hjärnans 

vänstersida. Dyslektiker utvecklar ofta den högra sidan och områden som kreativitet, 

fantasi och konstnärlig talang mer än ickedyslektiker. Forskningen visar att dyslexi kan 

ses lika ofta på faderns som på moderns sida. Andra orsaker kan vara sen biologisk 

mognad och förvärvade hjärnskador. (Ericsson, 1996) 

Hur många som har dyslexi vet man inte med hundraprocentig säkerhet, men forskarna 

brukar tala om att det finns minst ett eller två barn i varje klass med de specifika 

svårigheterna. I Sverige uppskattar man att svårartad dyslexi förekommer hos 2-3 % av 

befolkningen. Funktionshindret förekommer på alla intelligensnivåer och inom alla 

samhällsklasser.  Det tycks vara ganska jämnt fördelat mellan olika sociala grupper. En 

person som anses ha hög intelligens kan det dock ofta vara svårare att upptäcka 

symtomen hos, än en som anses vara mindre begåvad då den intelligente kan ha svar på 

det mesta genom att t.ex. memorera eller vara duktig verbalt sett. (Stadler, 1994; 

Strömbom, 1999)  

 

 

figur2:a Vänster hjärnhalva, centrum för talcentra. (Lindell & Lindell, 1996) 
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Enligt Euler (1995) har dyslektikern kommit till världen med annorlunda uppkopplingar 

i vissa delar av hjärnan. Dessa visar sig leda till svårigheter med läsinlärning och 

stavning.  

Detta betyder dock inte att hjärnan är sämre, utan snarare att dyslektikern har bättre 

kapacitet på andra områden. Med kunnig pedagogisk vägledning kan man ”kringgå” 

sina svårigheter och hitta vägar till en väl fungerande läsning.  

Många undersökningar pekar på att det finns fler pojkar än flickor med dyslexi. Man 

brukar tala om att tre till fyra gånger så många pojkar som flickor har dyslexi. (Jacobson 

& Lundberg, 1995)  

Detta kan dels bero på att pojkar vid födseln och egentligen under hela graviditeten är 

känsligare än flickor, och dels på att flickor mognar tidigare och har på så sätt ett 

mognare förhållande till skolan. En annan hypotes kring detta är att pojkar ofta 

uppmärksammas mer därför att de syns och hörs mer i klassrummet.  

Forskning visar på att anlagen för dyslexi ärvs och att det räcker med att en av 

föräldrarna är anlagsbärare. Dock ärver pojkar anlagen oftare än flickor som skrivits 

tidigare. Det har ofta visat sig att dyslektiker haft större förmåga på andra områden än 

på det område som påverkar läs- och skrivutvecklingen (Lindell & Lindell, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12

 

Konsekvenser av dyslexi ur ett psykosocialt perspektiv. 

Självförtroendet  

Enligt Taube (1990), är ett utmärkande drag hos elever med dyslexi deras brist på 

självförtroende eller låga självvärdering. Min definition på självförtroende är att känna 

en inre trygghet, en tillit till mig själv, att våga yttra mig och agera utifrån detta utan att 

hindras eller skrämmas av omgivningens förväntningar.  

Det är sällan eller aldrig bara en orsak som ligger bakom ett gott eller dåligt 

självförtroende. Det finns många faktorer som kan förvärra problemen, som exempelvis 

omgivningens oförståelse. Om en elev betraktas som ”dum”, får han en negativ bild av 

sig själv, och tappar sitt självförtroende. Dessa barn behöver ha familjens förståelse och 

framför allt deras stöd. (Taube 1990, s 48) 

Vad lärarna och klasskamraterna tycker, är viktigt för en elev. I klassrummet märks förr 

eller senare att en elev har problem med läsning och skrivning.  

Medan kamraterna går framåt med läsningen, kan en dyslektiker inte alls förstå hur man 

använder bokstäverna. Eleven känner sig dålig och skäms, han kan inte förstå varför de 

andra klarar saker och ting så lätt medan han själv inte ens begriper det. Att inte tycka 

om sig själv leder till dåligt självförtroende, som i sin tur leder till dålig prestation, 

ängslan etc.  

Att dyslektiker inte alltid blivit förstådda i skolan beror mycket på att skolans personal 

inte fått adekvat utbildning om problemet.  

Alla lärare måste ha elementära kunskaper om vad dyslexi är och hur de kan anpassa sin 

undervisning, så att dessa elevers funktionsnedsättning inte leder till ett långvarigt 

handikapp på grund av omgivningens okunskap. I de högre årskurserna drabbas de ofta 

av depressioner då de inte längre klarar av skolans krav. (Stadler 1994, 109-110) 

En elev som har en mycket negativ självbild behöver många bevis på sitt eget värde 

innan han börjar se mera positivt på sig själv. Ett misslyckande på ett område som man 

inte kan undvika, och som är viktigt i andras ögon, kan bli förödande för 

självbilden.(Taube 1990,s 50) Misslyckande leder till sänkta prestationer.  

Detta kan också medföra en olust inför läsning och så småningom ett hat mot skolan. 

Eleven slutar tro på sin förmåga att nå framgång. (Stadler 1994, s 22) 
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I sin studie om självförtroende och ångest hos vuxna dyslektiker påtalar Riddick, 

Sterling, Farmer & Morgan (1999) att det bland barn med olika läs- och 

skrivsvårigheter finns en tydlig koppling mellan de resultat man uppvisar i skolan och 

ens självkoncept.                               

Med självkoncept menar de den utvärdering man gör av sig själv på en kognitiv, 

beteendemässig och känslomässig nivå. De refererar också till att självförtroendet hos 

den dyslektiska eleven ökade när hon började i specialskola. Det kan kanske bero på att 

eleven där inte alltid behöver vara den som har lägst resultat i klassen, utan kan känna 

sig mer på samma nivå som de andra eleverna. Man har också funnit kausal attribution, 

det vill säga vilka orsaker man tillskriver en händelses utfall, vilket visar att dyslektiker 

tenderar att tillskriva framgång till att de har haft tur och misslyckande till sin påstådda 

dumhet eller brist på förmåga (Ryan, 1992).      

”UMESOL” (Umeå skriv- och läsmaterial för lågstadiet, Karin Taube, Margit Tornéus –

6 Ingvar Lundberg 184) tar upp hur man kan kartlägga barns självbild, som grupp 

betraktat men även enskilt.  

I materialet beskrivs några utmärkande drag för elever med lågt självförtroende och 

inlärningsproblem, hur man kan hjälpa till att utveckla självbilden hos dessa elever och 

hur man kan ge hjälp vid läsning och skrivning. Självbildmaterialet består av tre 

frågeformulär: ”Ballongbarn- Flaggbarn”, ”Så här är jag ” och ”Val av svårighetsgrad”. 

I de två första formulären ska barnen ta ställning till sitt förhållande till skolan, 

skolarbetet och kamraterna. Dels kan man se om barnet har en dålig självbild och i så 

fall inom vilka områden, och dels hur låg den då är. I val av svårighetsgrad är det tron 

på sig själv och om det klarar de uppgifter skolan utsätter en för, som barnet ska ta 

ställning till. Detta ger svar på om skillnaden är för stor mellan vad barnet klarar och 

vad det tror att det klarar.  

Elever med lågt självförtroende kan utmärkas av att de: 

- är otrygga i sociala sammanhang och i skolarbetet 

- verkar ängsliga 

- tror att de är mindre omtyckta bland kamrater 

- har svårt för att ta kontakter  
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- är rädda för okända saker  

- är överdrivet anpassningsbara, i tron att deras egen åsikt är felaktig 

- är mycket självkritiska 

- är inställda på att undvika saker, inte vågar prova, för att de tror att de ska 

misslyckas ’om de någon gång lyckas förklarar detta med tur eller med att läraren är 

snäll. En framgång kan till och med upplevas som ett hot, eftersom det finns risk att 

kraven på eleven ökar.  

 

Karin Taube (1990) menar att bristande uthållighet i skolan hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter kan ses som ett strävande att behålla en bild av sig själv som 

lågpresterande: 

Om barnet skulle anstränga sig lite mer, och kanske klara uppgiften, kan barnet 

skrämmas av att framgången ökar kraven från omgivningen, krav som barnet inte tror 

sig kunna leva upp till (Taube, 1987). 

Maj Ödman (1995) påpekar att psykiska och emotionella problem är en följd av 

dyslexin, snarare än en orsak till den. Hon menar att troligtvis alla med dyslexi någon 

gång i livet upplevt depression och ett dåligt självförtroende (Ödman, 1995) 

 

Erfarenheter från skolan  

Karin Taube (1995) påpekar att lärarens sätt att möta en elevs misslyckande med en 

uppgift ger tydliga signaler till eleven. När läraren tror att misslyckandet beror på 

bristande förmåga visar de förståelse och engagemang och är vänligt inställda, vilket 

signalerar till eleven att läraren är snäll för att han tror att eleven är för dum för att klara 

uppgiften. Om läraren däremot tror att misslyckandet beror på brist på ansträngning, 

lättja eller liknande, visar de irritation gentemot eleven (Taube, 1987). Faran, när 

okunniga lärare bemöter elever med dyslexi, kan alltså vara att de tror att eleven inte 

anstränger sig och därmed reagerar på ett olämpligt sätt. Förutom att lägga skulden på 

elevens ”lättja” verkar det också förekomma att man från skolans håll att skyller elevens 

svårigheter på emotionella problem eller trassliga hemförhållanden, något som inte alls 
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orsakar dyslexi (Gillberg & Ödman, 1994). På detta sätt skuldbelägger man inte bara 

eleven, utan även dess föräldrar, för barnets problem.  

Det är inte bara bland lärare som okunskapen om dyslexi finns. Det finns även exempel 

på att klasskamraters agerande, med skratt och hån, lett till att elever med dyslexi fått 

depressioner och till och med långtgående planer på självmord (Madison, 1988).  

I de fall då dyslektikern har fått speciallärarhjälp har andra elever viskat och gett 

öknamn till den som har lämnat klassen för att undervisas i en annan sal (Sills, 1995).  

Erfarenheterna från skoltiden är alltså väldigt skiftande. Hur man upplever sin situation 

beror till stor del på faktorer som är svåra att själv påverka, som exempelvis vilka lärare 

man får och hur klasskamraterna ställer sig till en kamrat som inte lär sig på samma sätt 

som de själva. Dessa fenomen förekommer i flera länder och de kan därmed inte sägas 

bero på ett visst skolsystem eller en viss läroplan (Hellendoorns, 2000).  

 

Tidig identifiering 

Många av de elever som har stora svårigheter att ta till sig undervisningen vid 

skolstarten riskerar att hamna i en ond cirkel. Dålig läs- och skrivförmåga kommer att 

påverka alla ämnen negativt och risken finns att dessa elever mister tilltron till sin egen 

inlärningsförmåga. Därför är det viktigt att problemen blir uppmärksammade och 

åtgärdade tidigt.  

Dessutom finns risken att svårigheterna ökar i omfång och att de kan bli oövervinneliga 

ju längre man dröjer med att ta itu med dem. Tiden botar inte dyslektiska 

problem.(Stadler 1994, s. 110, Höien & Lundberg 1999, s. 268) 

 

Stöd från familj  

Familjen har varit viktig i de fall då inte skolan tagit sitt ansvar och hjälpt eleverna med 

deras dyslexi. I Hellendoorns intervjustudie (2000) finns berättat om blandade 

reaktioner från föräldrarna. 

De som uttrycker sig negativt om sina relationer till föräldrarna pekar på att de känt att 

föräldrarna har varit besvikna på dem, att de inte har varit älskade eller accepterade som 
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de var. De positiva kommentarerna om föräldrarna handlar mycket om ett stöd och 

konkret hjälp från föräldrarna, även om de inte alltid förstod att problemen var dyslexi. 

Föräldrarna var ofta de första och ibland de enda, att upptäcka problemen och har 

överlag kämpat hårt för sina barns välgång.  

I ”Hoppande bokstäver” berättas om avsaknad på uppmuntran och förståelse hos 

föräldrarna, som fokuserade mer på att deras barn skulle öva och åter öva (Madison, 

1998). Svårigheterna verkar komma in även i hemmet då föräldrarna inte känner till de 

problem som följer av dyslexi. Känslan av att inte duga till något och att vara trampad 

på, uttrycks också när det gäller föräldrarnas brist på förståelse (Ödman, 1995). 

I de fall då någon förälder också har dyslexi har förståelsen för problemen varit större. 

Ofta har de föräldrarna också engagerat sig på ett annorlunda sätt i inlärningen.  Dessa 

föräldrar verkar också ha ett stort tålamod med sina barn och är noga att hjälpa till med 

läxläsningen (Gillberg & Ödman, 1994). 

 

 

 

 

 

Andra negativa konsekvenser av dyslexi ur ett psykosocialt perspektiv. 

Det finns forskning som visar att psykosociala problem och dyslexi samvarierar. För att 

redogöra för vad forskningen har visat när det gäller kriminalitet, psykiska besvär och 

avvikande och utagerande beteende hos barn, ungdomar och till och med i vuxen ålder 

har jag sammanfattat några studier: 

Moody (2000) hävdar att ”poor performance in school or at work too often leads to a 

life of crime and eventual imprisonment” (p.69).  Detta påstående väcker några viktiga 

frågor för mig. Är skolmisslyckande den ursprungliga orsaken till kriminalitet? Eller är 

det själva misslyckandet i skolan som medför emotionella och psykologiska problem 

och som riskerar att leda till kriminalitet? (Siegel, 2002) 
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Den tidiga frustrationen från misslyckanden i skolan kan, i allvarliga fall, resultera i 

antisociala och kriminella beteenden och frihetsberövande.  

Därmed kan dyslexi vara en väsentlig orsak till ungdomsbrottslighet, då barnen så att 

säga kan reagera med aggressivitet och även ett antisocialt beteende. En betydande 

faktor som kan påverka läs- och skrivförmågan negativt är att många ungdomar på 

institution har en mer eller mindre kaotisk hemmiljö.  

Relationen till föräldrar och andra betydelsefulla vuxna, karaktäriseras av instabilitet 

och otrygghet. Splittrade sociala tillstånd och socialt utsatta familjer är 

överrepresenterade i den här kretsen.(Levin, 1997)  

Flera studier har pekat på möjligheten av orsakssamband mellan fattiga skolor, 

inlärningssvårigheter och senare asocialt beteende. (Cornwall & Bawden, 1992; 

Crawford, 1996; Fergusson & Horwood, 1995; Fergusson & Lynskey, 1997; Elbro & 

Gellert, 1999; Hinshaw, 1992; Mughan, Pickles, Hagell, Rutter, & Yule, 1996; 

McMichael, 1979; Snowling, Adams, 2000; Sturge, 1982; Waldie & Spreen, 1993; 

Williams & McGee, 1994). Många av dessa studier har mer specifikt fokuserat på 

relationerna mellan antisocialt beteende och läs- och skrivförmåga.  

 

Man kan urskilja två olika kausala modeller: 

Modell 1    Modell 2  

Läs- och skrivoförmåga   Sociala och emotionella 

problem 

 

Sociala och emotionella problem  Läs- och skrivoförmåga 

   

Kriminalitet    Kriminalitet 

 

Ungdomsinstitutioner/fängelse  Ungdomsinstitutioner/fängelse 
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Den första modellen förutsätter att läs- och skrivoförmåga primärt orsakar kriminalitet. 

Om man misslyckas med en så pass viktig social färdighet som läsförmåga riskerar man 

att hamna i så stor frustration att man överreagerar emotionellt och t o m blir utagerande 

och aggressiv (action out). Eventuellt kan detta även leda till kriminellt beteende. (Alm 

& Andersson, 1997; Kirk & Reid, 2001; Moody et al., 2000) 

Den andra modellen, innebär att sociala och emotionella problem föregår läs- och skriv- 

oförmågan. Med andra ord, tonåringens antisociala beteende skulle kunna förklaras med 

beteendeproblem som uppstod långt innan läsförvärvandet. (Levin, 1997)  

Om läs- och skrivsvårigheter leder till senare antisociala beteenden, skulle det kunna 

förklara att utbredningen av dyslexi är högre på fångvårdsanstalter och 

ungdomsinstitutioner än i populationen i övrigt. Tidigare undersökningar har visat 

motsägelsefulla resultat. Snowling, Adams, m fl (2000) undersökte 91 

ungdomsbrottslingar i ålder 15-17 år. I studien definierades dyslexi på tre olika sätt: 1) 

Avvikelse mellan skrivkunnighet och generell intelligensnivå. 2) Diskrepans mellan 

läsförmåga och verbal förmåga.  3) Svårigheter med fonologiskt processande. 

Utbredningen av dyslexi varierade mellan 38-57 % bland ungdomsbrottslingar. När man 

använde den fonologiska definitionen fick man den lägsta andelen. Ändå var 

förekomsten mycket högre än i en normal population. ( Snowling, Adams, et al 2000) 

Andra studier om personer på fångvårdsanstalter rapporterar liknande frekvenser av 

dyslexi. Alm och Anderson (1997) rapporterade en förekomst av 31 % dyslektiker bland 

personer intagna på institution. Jensen (1999) och Moody (2000) rapporterade en 

utbredning av 40 %. Jensen (1999) hävdar också att ett dubbelt underskott, en låg IQ 

och dyslexi, ökar risken för antisocialt beteende och kriminell belastning.   

Samuelsson, Herkner, och Lundberg (2003), har försökt replikera Snowling’s och 

hennes kollegas undersökning.  Målgruppen var vuxna personer på svensk 

fångvårdsanstalt. Studiens syfte var att uppskatta förekomsten av dyslexi som en 

funktion av olika definitioner. De använde samma tre olika definitioner som Snowling, 

Adams, (2000). Gruppen ungdomsbrottslingar på institution jämfördes med en grupp 

vuxna med motsvarande utbildningsnivå, läsvanor och socioekonomisk status. 

Resultatet visar att förekomsten av dyslexi varierar mellan 6-14 % beroende på vilken 

definition användes.  
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Mindre än 10 procent av de ungdomar som ingick i studien, låg över gränsen för vad 

dessa forskare ser som kärnfaktorer för dyslexi, framförallt fonologiska svårigheter.  

Ett begränsat ordminne och ordförråd kan ge till följd att man har en sämre förmåga att 

sätta namn på sina känslor. Det leder till en utarmning av känslolivet. Många reagerar 

på detta med aggressivitet och en känsla av ett utanförskap i samhället. Dessa beteenden 

tillsammans skulle kunna göra att man löper en ökad risk att hamna i kriminalitet. 

(Madison 1992 s. 34) 

 

Detta samband konstaterade Gustav Jonsson, professor i socialmedicin och chefläkare 

på Barnbyn Skå, ett hem för kriminella och missanpassade barn. Han skriver i sin 

doktorsavhandling, Det sociala arvet följande:  

”Enligt en nyligen utförd genomgång skulle praktiskt taget samtliga elever ha att dras 

med ett sådant handikapp (dvs. partiell analfabetism) så har det tydligen varit genom de 

alla 25 år som Skå varit i gång.” (Madison 1992 s. 36) 

En dyslektiker kan reagera på många andra olika sätt till sätt till följd av sitt handikapp. 

Hon kan ha mycket låg självuppfattning. Hon kan få psykosomatiska besvär såsom 

huvudvärk, illamående, stamning, ont i magen, kallsvett, darrningar, svarta flagor för 

ögonen (flimmer när ögonen är stängda) etc. Hon kan antingen bli sluten och 

deprimerad eller aggressiv. 

I skolan kanske hon blir en dagdrömmare. Dagdrömmeriet är ett sätt att anpassa sig till 

världens stress, så att man kan bearbeta sin vrede, sorg och smärta. Dagdrömmeriet kan 

därför vara till nytta för att lätta på trycket och främja kreativiteten. (Madison 1992 s. 

38) 

Madisons (1992, s.37) uppfattning är att dyslexi inte framkallas av sociala problem. Där 

det finns en dyslektiker som lever i svåra hemförhållanden kan man ofta se fler 

dyslektiker i samma familj. Dyslexin framkallas emellertid inte av hemförhållanden, 

utan av en ärftlig faktor (Stadler 1994 s.70).   

Dyslexi framkallas inte heller av psykiska störningar, som ovan nämnts. Men Stadler 

(1994) hävdar däremot att allvarliga psykiska störningar snarare är regel än undantag 

vid dyslexi. Framför allt gäller det från skolstart till puberteten.   



 

 

20

 

”Ett antal studier har visat att sambandet sannolikt är kausalt på så sätt att dyslexi 

disponerar för utvecklingen av de psykiatriska störningarna och inte tvärtom.” (Madison 

1992 s. 37) 

Rice (2000), har funnit en liknande förekomst av dyslexi som Samuelsson och hans 

kollegor (2003). Han konstaterar att dessa väsentliga brister i alfabetisks kunskap hos 

fängslade personer, beror på miljöfaktorer och associerade till en ogynnsam barndom.   

Han drar slutsatsen att förekomsten av dyslexi i fängelser är lika stor som i befolkningen 

i övrigt: ”the origins of most prisoners´ reading problems are not biological but 

experiential” (Rice, 2000, p. 27).  

 

 

 

 

 

Intervju som metod 

Jag har valt att använda mig av personliga intervjuer för att få svar på mina frågor. Det 

är sannolikt att reliabiliteten ökar vid användandet av personliga intervjuer i jämförelse 

med en enkät undersökning eller observation, eftersom det personliga mötet är 

betydelsefullt för sanningsenligheten i svaren. Genom att jag dessutom hade 

lättförståeliga frågor och att varje intervju ägde rum individuellt bedömer jag att 

reliabiliteten ska vara relativt hög. Strukturerade intervjuer framhåller jag som lämplig i 

de fall man vill få en snabb överblick över ett ämnesområde. Särskild det är en snabb 

och relativt trovärdig metod om man vill undersöka många olika frågor bland ett relativ 

stort antal personer, och bearbeta svaren statistiskt.   

I den här undersökningen har jag använt mig av förhållandevis många frågor (totalt 92 

frågor), och har frågat flera gånger samma sak fast på lite olika sätt för att det skall bli 

mera reliabelt. Frågorna täcker av följande sex områden:  
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• hur självförtroendet påverkats 

• i vilken mån de har accepterat diagnosen dyslexi 

• hur de tror att omgivningen har accepterat deras svårigheter 

• vilka känslor det väcker att inte kunna läsa och skriva som andra 

• hur öppna de är om sina svårigheter inför andra, jämnåriga och vuxna 

• hur det kändes att få diagnosen 

För att formulera intervjufrågorna, har jag utgått från mina egna tidigare erfarenheter 

och upplevelser kring dyslexi problemet, samt tidigare forskning och goda synpunkter 

från min handledare. 

Det är svårt att veta om gruppen har svarat mig som de verkligen känner det. Det kan 

mycket väl vara så att de ger en mera positiv bild än vad de verkligen upplever.  

Min spekulation kring detta, är att de intervjuade elever vill framstå som att de klarar av 

sin situation. Därför har jag fått ganska positiva resultat överlag, något som är vanligt 

vid enkät- och intervjuundersökningar, enligt min handledare Gunnel Ingesson. 

 

 

 

 

 

Metod 
För att uppnå mina syften har jag bestämt mig att genomföra min undersökning på 

följande sätt: 

• studier av litteratur, artiklar och sökning på Internet om dyslexi 

• strukturerade intervjuer 

 

Mina intervjuer har ägt rum på en mellanstadieskola i centrala Malmö. Samma skola 

som min dyslektiska son går i. Med ett intyg av Hans Bengtsson, vår kursledare, och ett 

eget personligt brev i hand, sökte jag dessa barn via en lärare som har kännedom om 

vilka barn som har dyslexi och deras namn och adress.  
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På så sätt skickade vi brev till 15 elevers föräldrar, och bad att få intervjua deras barn 

under skoltid. Tillbaka fick jag tio svar från föräldrar som godkände att jag intervjuade 

deras barn. De tio elever som jag har intervjuat är tonåringar som har diagnostiserats 

som dyslektiker i årskurs 7 till 9. Eleverna är alla pojkar utom tre. Jag har använt mig 

av ett frågeformulär (Bilaga nr1). Medan eleverna blev intervjuade kunde de själva se 

på papperet, och jag läste frågorna högt. Eleven fick läsa igenom fyra alternativa svar, 

och peka på ett av dem och jag satte kryss på detta. Varje individ fick sitt eget exemplar 

av frågeformuläret och intervjuernas längd varierade mellan 15 till 25 minuter. Jag har 

utformat svaren i detta frågeformulär så att 4 alltid är det mest positiva svaret och 1 

alltid det svar som anger en negativ emotionell anpassning. Grundkonstruktionen för en 

sådan design var för att kunna bearbeta svaren statistiskt.  

 

 

 

 

 

Resultat 

Jag har utformat svaren på frågorna på så sätt att en 4 alltid är ett positivt svar, d v s 

tyder på en god emotionell anpassning, och en 1 tyder på en dålig emotionell 

anpassning. Svaren har bearbetats statistiskt med SPSS-programmet. Det är ungefär 

lika många frågor på varje kategori.  
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a. Hur självförtroendet påverkas  

Medelvärdet på dessa frågor är 2,87 (se ovan för tolkning av innebörden). Högsta värdet 

var 3,40 och lägsta 2,0.  Två av eleverna (elev 7 och 8) har förhållandevis låga 

medelpoäng på dessa frågor, 2,0 resp. 2,08.  De övriga eleverna har poäng mellan 2,84 

och 3,40.  
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b.  I vilken mån de har accepterat diagnosen dyslexi 

På dessa frågor blir det ett genomsnittligt lägre resultat än frågorna under a. 

Medelvärdet är 2,5 och lägsta värde 1,79 och högsta värde 2,93. Återigen är det elev 

nr 7 och 8 som uppvisar de minsta värdena.  
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c. Hur de tror att omgivningen har accepterat deras svårigheter 

Medelvärdet på svaren på dessa frågor är högre än på övriga, 2,99. Lägsta värde 

2,29 och högsta 3, 47. Elev 7 och 8 har även här de lägsta värdena, 2,29 och 2,35. 

Det högsta värdet representerar dock inte samma elev vare sig i frågorna a, b eller c. 
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d. Vilka känslor det väcker att inte kunna läsa och skriva som andra 

Medelvärdet är här 2,81. Lägsta värde 1, 77 och högst 3,46, alltså en stor spridning. 

Det är samma elev som har det högsta värdet som i a. och elev nr 7 och 8 som har de 

lägsta värdena återigen, 2, 08 och 1,77 respektive. 
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e. Hur öppna de är om sina svårigheter inför andra, jämnåriga och vuxna 

Medelvärdet är här 2,61 och lägsta respektive högsta värde 1, 71 och 2,86. Här ser 

man en intressant skillnad i jämförelse med de övriga frågeområdena, på så sätt att 

elev nr 7 har det högsta värdet, d v s är den som är mest öppen med sina svårigheter. 

Däremot har elev nr 8 det lägsta värdet, d v s är den som tycker att det är mest 

skamligt att tala om sina svårigheter.  
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f. Hur det kändes att få diagnosen 

Inom detta frågeområde är spridningen störst, lägsta medel poäng är 1,5 och högsta är 4. 

Medelvärdet är 3, 35, dvs. Det högsta av alla frågeområdena, vilket pekar på att man 

överlag har upplevt det positivt att få diagnosen dyslexi. Här är det återigen elev nr 7 

som har det lägsta värdet medan elev nr 8 i det här fallet har ett högt värde, 3,5.  
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Korrelation mellan de olika frågeområdena: 

Jag har beräknat korrelationen mellan de olika frågeområdena a –f, och har då funnit att 

korrelationen mellan svaren på frågorna b respektive d är högst, .912 och den lägsta 

korrelationen är mellan frågorna b och e, 0,447.  Det är överraskande att det är en svag 

förbindelse mellan de två kategoriserade frågor i vilken mån de har accepterat sin 

diagnos och hur öppna de är med att berätta om sina svårigheter.  Däremot är det inte 

överraskande att det är en hög korrelation mellan svaren på i vilken mån de har 

accepterat sitt tillstånd och vilka känslor det framkallar att inte kunna läsa och skriva 

som andra.  
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Diskussion och analys 

I genomgången av det empiriska materialet framträder barnens svar och beskrivningar 

av hur de ser på sig själva, i skola, i hemmet och på fritiden på ett relativt positiv sätt.  

Barnen har uttryckt sig om sin dyslexi, sin läsinlärning och sin självförtroende på ett 

överraskande positiv sätt. Mina undersökningsresultat är ganska jämna och mera 

positiva än vad jag hade väntat mig.  

Jag trodde att de dyslektiska ungdomarna skulle vara mycket mera nedstämda och 

emotionellt påverkade av sitt handikapp. Men det visar sig att de intervjuade 

ungdomarna verkar vara väl etablerade i sin roll som dyslektiker. Eller kanske barnen 

eftersträvar sig att förhålla sig till motgångar och framgångar genom att förmedla till 

mig ett helt annat resultat än vad jag verkligen väntade mig.  Det kan bero på många 

olika faktorer. En viktig faktor jag kan reflektera över är de särskilda resurser som den 

här skolan har tillgång till för dyslektiker. För det första har skolan, som ligger i centrala 

Malmö, tillgång  till en dyslexiexpert psykolog och hennes goda kunskaper. Det andra 

är att den nya rektorn har skapat förutsättningar för att lyfta fram denna skola i Malmö 

som en skola där man på olika sätt specialiserar sig på barn med särskilda behov, och 

jag upplever det som att skolan och lärarna verkligen tar dessa problem på allvar och 

gör vad de kan efter de resurser de har. För det tredje kan eleverna ha sett mig som en 

dyslektiker som verkar ha lyckats och därför vill de inte kännas vid sina egna 

svårigheter.   Dessutom känner de min son (deras skolkamrat), som är väl etablerad med 

sina dyslexi- problem och som visar mycket skol- och arbetsglädje, samt han är positiv 

och aktiv i skolan. Den också kan vara så att självförtroendet hos den dyslektiska eleven 

ökades under intervjun. Min spekulation kring detta går ut på att mitt intresse för dem 

och deras välbefinnande under intervjun har gjort dem mera positiva över lag.  

Det första avsnittet i mitt examensarbete är baserat på litteraturstudier, där jag utgått 

från mina frågeställningar och behandlat dem från flera forskares synvinklar för att få 

dem allsidigt belysta. Utbudet av böcker om dyslexi är väldigt stort, i vilka olika 

forskare presenterar olika teorier och forskningsresultat. Mitt urval av böcker har 

grundat sig på rekommendationer av handledare, litteraturhänvisningar i 

examensarbeten och i böcker.  
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Det faktum att jag har använt fyra alternativa svar i mina strukturerade intervjuer, gör 

att det rent matematiskt inte blir så stora skillnader.  

Jag har utformat svaren på frågorna på så sätt att en 4 alltid är ett positivt svar, d v s 

tyder på en god emotionell anpassning, och en 1 tyder på en dålig emotionell 

anpassning.  

Det är ungefär lika många frågor på olika kategorier, a-f. Beräknade korrelationen 

mellan de olika frågeområdena på frågorna b respektive d är högst och den lägsta 

korrelationen är mellan frågorna b och e.  Det är ett något förvånande resultat, att det är 

ett lågt samband mellan i vilken mån de har accepterat sin diagnos och hur öppna de är 

med att berätta om sina svårigheter.  Däremot är det inte förvånande att det är en hög 

korrelation mellan svaren på i vilken mån de har accepterat sin diagnos och vilka 

känslor det väcker att inte kunna läsa och skriva som andra. 

Jag har frågat samma sak flera gånger, fast på lite olika sätt för att resultatet skall bli 

mera reliabelt. Men jag inte kan veta om gruppen svarat mig som de verkligen känner 

för. En nackdel med intervju och självskattningsformulär, som använts i denna 

undersökning, är att svaren påverkas av olika typer av jagförsvar, och det som kallas 

social önskvärdhet (Burns, 1979). Självrapportering kan ge oönskade konsekvenser i 

form av att personen vill framstå som duktig, bra och svara vad som antas vara ”rätt”. 

Det kan leda till att personen bara uttrycker valda delar av sitt känslospektrum.  

Elev 7 & 8 är två elever som har förhållandevis lägre poäng på det mesta, medelpoäng 

på hur självförtroendet påverkas, det lägsta värde med i vilken mån de har accepterat 

diagnosen dyslexi, de lägsta värdena med hur de tror att omgivningen har accepterat 

deras svårigheter, lägsta värdena vid frågan om vilka känslor det väcker att inte kunna 

läsa och skriva som andra. Skolarbetet betyder för de här eleverna mycket arbete och 

energi och alla orkar inte det. Skoldagarna är långa och det är svårt att klara av de 

många ämnen, när man inte behärskar att läsa och skriva. Att de är trötta när de kommer 

hem och inte alltid gör sina läxor, har givetvis sin förklaring. Elev nr 8 visar det lägsta 

värdet om öppenheten med sin svårighet inför andra, det här är mycket viktigt, för den 

eleven med dyslexi tror sig vara är ensam om det, och skäms över sitt handikapp. Det 

var många elever som kunde inte svara på hur många det är som kan tänkas ha dyslexi 

och de ville inte ens chansa på mina förslag.  
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Kanske har de ingen som helst aning, eller så kan det vara så att de tror att det är mycket 

få och skäms över att just han/hon har det. Fortfarande idag, när debatten om dyslexi är 

öppen och informativ, så finns det säkert de barn och vuxna som inte öppet vågar prata 

om sin situation eller inte vet att det inte är de som är dumma, utan att det är ett 

handikapp.  

Känslolivet är ett komplicerat, dynamiskt system som inte låter sig mätas så lätt. 

Forskarna har lång väg kvar innan de vet vad det är som är verksamt i de känslor som 

upplevs inom individen och uttrycks i samspelet med andra.  

Vad det kan bero på att dessa två elever uppvisar en sämre emotionell anpassning, är 

svårt att veta.  Var de ärligare än övriga i urvalsgruppen, eller mådde de så mycket 

sämre än att kunna intrycka sig på ett annat sätt. Med annat ord mådde de sämre att 

kunna blir påverkad av yttre impulser under intervju tillfälle. 

Med tanke på miljöbetingade orsaker, så har dessa två elever uppgett en dålig relation 

till sina föräldrar. Min uppfattning om detta kommer igenom svaret jag fick på frågor 

kring familj och föräldrarelationen. Till exempel: Har du god relation med din mamma, 

pappa, syskon?  Har du någon gång fått hjälp/stöd från föräldrar?   

Relationen till föräldrarna är av stor betydelse för jagets utveckling och för självbilden, 

medan språket är avhängigt av denna utveckling. Förutsatt att kontakten med föräldrar 

varit bra, har ett barn som vuxit upp i en miljö där böcker, läsning och studier är en 

självklarhet redan en fördel, och mötet med skolan blir inte så skrämmande. Barnet kan 

idealisera och identifiera en stark självkänsla från föräldrarna, och detta ingjuter 

förhoppningar om en framgångsrik skolgång. En positiv självbild ger naturligtvis inga 

garantier, men ett gynnsamt utgångsläge. Ett barn som har identifierat sig som 

motsatsen, och upplever skolan som något skrämmande och hemskt, behöver förebilder 

som kan vända denna känsla. För dessa barn har förskolan och skolan en stor uppgift att 

fylla (Gjessing, 1978).  

Hellendoorn (2000) visar att emotionella och sociala problem förekom i den intervjuade 

gruppen. Deltagarna använde sig av anpassning på antingen positivt sätt, genom att 

förbättra sin insats, eller fullständigt negativt, genom att försöka dölja sin dyslexi för sin 

omgivning.                  
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För att utveckla språket på ett normalt sätt måste man finnas i en omgivning som 

stimulerar till användning och utveckling av språket.  

Här har föräldrarna ett stort ansvar, för det är främst i kontakten med dem som barnet 

upptäcker språket och dess möjligheter. Detta gäller även skriftspråket. Ord finns 

överallt men de betyder ingenting så länge man inte vet att de har ett budskap och det är 

först i kontakten med vuxna som detta budskap kan överföras. I kontakten med 

föräldrarna skapas även nyfikenheten och grunden för det skrivna ordet. ”Det levande 

och långsiktiga intresset för läsning tycks i hög grad grundläggas i hemmen” (Lundberg, 

1998, s.3) Detta får han medhåll om från en mängd olika håll - det är inte förvånande att 

barn som växer upp i miljöer, där det saknas böcker och tidningar, och där de vuxna 

visar litet intresse för att läsa och skriva, sällan själva utvecklar ett sådant intresse. 

Hemmets syn på läsning och skrivning har alltså en stor betydelse för hur barn utvecklar 

sitt läsande och skrivande.  

Det finns inga belägg för att en Ostimulerande hemmiljö skulle kunna orsaka dyslexi, 

men det finns klara bevis för att en sådan uppväxtmiljö kan vara en utlösande faktor och 

även försvåra läs och skrivutvecklingen för barn som har disposition för 

dyslexi.(Lundberg, 1998)  

Med tanke på att självbild är ett svårgripbart begrepp är det naturligtvis svårt att mäta. 

Ingen mätteknik kan någonsin göra anspråk på att ge en helt korrekt bild av varje 

persons totala självuppfattning. I den statistiska analysen av gruppen med tio 

intervjupersoner visade det sig att dessa barn inte har några stora brister i sin 

självuppfattning.  

Jag har tvärtom fått uppfattningen att de har en relativt positiv självvärdering. Barnets 

egna upplevelse av sig själv och förståelse av sig själv i relation till andra är ett 

omfattande område som tyvärr inte ges en stor plats i redovisningen av min studie.  

Känslor är en del av den helhet som utgör människans personlighet, och många gånger 

direkta orsaker till att vi beter oss eller handlar på ett visst sätt. Känslor motiverar oss 

människor att uppleva och handla, och en teori är att känslorna är motiverande för att de 

skapar innehåll i våra relationer (Monsen, 1991). De får oss att närma oss eller undvika 

situationer eller andra människor.  
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De faktiska och upplevda relationerna till andra människor är i sin tur en av de 

viktigaste beståndsdelarna i upplevelsen av oss själva som individer. Flera teoretiker 

och författare har under de senaste åren länkat samman teorier om känslolivet med 

teorier om självets utveckling.  

Detta teoretiska resonemang har lett fram till frågan om individens förhållande till olika 

känslor hänger samman med individens självkänsla, och på så sätt tillkom idén till mig 

att undersöka sambanden mellan affektmedvetenhet och självuppfattning till min 

kommande D-uppsats. 

Resultaten i denna undersökning visar att det skulle vara intressant att undersöka 

sambanden mellan självuppfattning och jagförsvar närmare, exempelvis med hjälp av 

projektiva test som mäter försvarsmekanismer, för att på så sätt skilja mellan de som har 

en riktig hög självuppfattning och de som har en mer kompensatorisk form av 

självuppfattning. Det skulle också vara intressant att ha en jämförande grupp som 

experimentgrupp för att se om man får andra resultat än i denna undersökning. 

Dessutom behövs fortfarande mera omfattande utvärdering och analys av läs- och 

skrivproblem i populationen av ungdomar och särskild ungdomsbrottslingar.  

Forskningar och funderingar i min diskussion har travat långt bort till kriminalitet bland 

ungdomar. Med den intervjuundersökning jag har gjort visar ganska positiva resultat, 

men ändå visar all denna forskning som jag redovisat i mitt arbete att det finns ett högt 

samband mellan läs- och skrivsvårigheter och dålig emotionell anpassning bland 

ungdomar.  

Där för vill jag här i slutet poängtera lite kort om att man måste hjälpa dessa barn och 

ungdomar i skolan eller innan skolan för att de inte skall få så stora emotionella problem 

i livet och det är bäst att tänka på åtgärder redan i tidigare ålder. På beteendenivå är det 

tydligaste kännetecknet på dyslexi läs- och skrivsvårigheter efter skolstarten. Dyslexi 

påverkar möjligen mest, men det finns också andra faktorer som har en stor inverkan på 

utvecklingen av läs- och skrivfärdigheten, exempelvis omgivningsfaktorer.  

Om läs- och skrivsvårigheter leder till antisociala beteenden och kriminalitet, måste 

förändring och behandling införas i skolan och till och med långt innan skolan startar. 

Dessa brister är en betydligt mer avgörande faktor till varför man hamnar på särskilda 

ungdomshem lite senare i ålder. 
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Forskningen kring fängelsepopulationer, visar att många ungdomar var drabbade av 

dåliga uppväxtförhållanden såsom brister i föräldraomsorg, drogmissbruk, och 

begränsad tillgång till förebilder när det gäller läsning och skrivfärdighet. Detta faktum 

väcker höna - och - ägg -frågan, vilket kommer först, de emotionella störningarna eller 

läs- och skrivsvårigheterna/dyslexin. Det är inte den antingen/eller utåtgången? 

(Stanovich, 1988). De viktiga sociala och emotionella problemen fordrar ett mer 

resurskrävande psykologisk/psykiatriskt stöd i en mycket grundläggande och djup 

mening. Vad kan psykologen göra för barn med läs- och skrivsvårigheter? Med sin 

kunskap om det psykiska systemet samt de lagar som gäller för kognitiva, driftsmässiga 

och emotionella processer, jämte specifika kunskaper om språk- och läsutveckling, kan 

psykologen bidra både på det individuella planet och konsultativt på ett allmänt plan.  

Med den begränsade ram som skolpsykologen har måste huvuddelen av arbetsinsatser 

inriktas på att handleda lärare och speciallärare i hur man bemöter barn med dålig 

självbild och emotionella problem (Gjessing, 1978). 
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Bilaga 1 

Frågeställningar till C-uppsatsintervjuer:                     
       

  

    

 

1-När du fick din diagnos av dyslexi, blev du orolig då?   

Nej-4  ganska lite-3            ganska mycket-2  ja-1                                 

 

  

2-Kändes det bra/bättre att få reda på diagnosen av dyslexi?  

Nej-1  vet inte-2  kanske-3  ja-4 

 

 

3-Misstänkte du själv något om dina läs- och skrivsvårigheter innan du blev 

diagnostiserad?  
 Nej-1  vet inte-2  kanske-3  ja-4 

 

 

4-Önskar du att du hade fått veta vad det var för fel långt innan?  

Nej-1  vet inte-2  kanske-3  ja-4 

 

 

5-Känner du själv som en handikappad elev i skolan?  

Nej-4  vet inte-3  kanske-2  ja-1 

 

 

 

6-Tycker du att detta är en slags sjukdom?  

Nej-4  vet inte-3  kanske-2  ja-1 
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 7-Visste du själv om din läs och skrivsvårigheter innan du började skolan?  
    Nej-1  lite-2                 kanske-3                        ja-4 

 

 

8-Känner du att du är dum kanske?  

    Nej-4  vet inte-3   kanske-2  ja-1 

 

 

9-När du fick veta att du hade dyslexi, fick du en annan, bättre bild av dig själv?  

  Nej-1  vet inte-2  kanske-3  ja-4 

 

 

10-Med hjälp av den diagnosen kan du hävda att du inte är dum eller lat?  

  Nej-1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

 

11-Känner du dig misslyckad i skolan?  

 Nej-4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  

 

 

       12-Klarar du att avbryta din lärare när du inte förstår och be om förklarning?  

 Nej-1  ibland-2  ofta-3                     alltid-4  

 

 

13-Känner du att skolan har något värde för dig?  

 Nej-1  vet inte-2  kanske-3   ja-4  
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14-Försöker du träna dig att stå ut med smärre störningar i skolan?  

Nej -1  ibland-2  ofta-3                     alltid-4  

 

 

15-Försöker du träna dig att stå ut med smärre störningar i hemma?  

Nej -1  ibland-2  ofta-3                     alltid-4  

 

 

16-Berättar du om din läs o skriv svårigheter för din familj och andra släktingar?  

Nej -1  ibland-2  ofta-3                   alltid-4 

 

 

17-Berättar du om dina svårigheter för din omgivning i skolan?  
Nej -1  ibland-2  ofta-3                     alltid-4 

 

 

18-Skäms du över din svårighet?  

Nej -4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  

 

 

19-Hur mycket påverkar dina svårigheter hela din situation i skolan?  

Inget alls -4     lite-3             ganska mycket -2                 

jättemycket-1  

 

 

20-Påverkar dina svårigheter relationen med dina kamraterna på ett negativt sätt?  

Inget alls -4     lite-3             ganska mycket -2                 

jättemycket-1  

  

21-Är det någon som retar dig eller mobbar dig för att du har dyslexi?  

Nej -4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  
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22-Hur ser dina föräldrar på din läs och skrivsvårigheten?  
 Negativ -1 lite negativ-2 ganska positiv-3            positiv-4  

 

 

 

23-Hur ser dina lärare på dina läs- och skrivsvårigheter? 

 Negativ -1 lite negativ-2           ganska positiv-3                positiv-4  

 

24-Hur klarar du dig i skolarbetet med dina läs- och skrivsvårigheter?  

Dåligt-1       lite bra-2  ganska bra-3                   mycket bra-4  

 

 

25-Har du svårt att förklara din svårighet för dina kamrater?  
Nej -4  ibland-3  ofta-2  ja-1  

 

 

26-Har du svårt att förklara din svårighet för dina föräldrar?  

Nej -4  ibland-3  ofta-2  ja-1  

 

 

 

27-Tycker du att dina föräldrar tycker negativt om att du har fått diagnosen dyslexi?  

Nej -4  ganska lite-3                        ganska mycket-2                 ja-1  
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28-Har du svårt att förklara dina svårigheter för dina lärare?  

Inget alls -4     lite-3             ganska mycket -2                 

jättemycket-1  

 

 
29-Tycker du att du kan träna bort din svårighet?  
Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

 

30-Har du svårt med dina läxor?  
Inget alls -4     lite-3             ganska mycket -2                 

jättemycket-1  

 

 

 

31-Läser du något för nöjes skull?  

    Aldrig-1 ibland-2  ofta-3                            alltid-4 

 

 

32-Händer det att du blir arg när du läser något som du inte förstår? 

 Aldrig-1  ibland-2  ofta-3                         

alltid-4 

 

 

 

    33-Kan den känslan påverka dig så att du skjuter upp med att ta itu med dina läxor?  

Nej -4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  

 

 

34-Brukar du hitta på andra saker att göra för att fly ifrån läxorna?  

Nej -4  ibland-3  kanske-2  ja-1  
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35-Deltar du i alla lektioner?  

Nej -1  ibland-2  ofta-3                   alltid-4  

 

 

 

 

36- Är du aktiv på lektionerna? Ställer du frågor, räcker du upp handen?  

   Nej-1  ibland-2  ofta-3                   alltid-4  

 

37-Är du aktiv på andra aktiviteter i skolan?  

  Nej -1  lite-2  ganska-3  ja-4  

 

 

38-Brukar du förbereda dig för dagens lektioner på något sätt?  
Nej -1  sällan-2  ibland-3                     alltid-4  

 

 

 

39-Vågar du visa dina anteckningar så att dina kamrater kan läsa dem?  

Nej -1  ibland-2  ofta-3                     alltid-4  

 

 

40-Avbryter du läraren om du inte hinner med anteckningar?  

Nej-1  ibland-2  ofta-3                     alltid-4  

 

41-Avbryter du läraren om du märker att de bredvidsittande inte heller hinner med?  
Nej-1  sällan-2  ibland-3  ofta-4  
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42-Har du höga förväntningar på dig själv när det gäller att klara skolarbetet?  
Nej -4                  ganska lite-3                ganska mycket-2                             

jättemycket-1  

 

 

 

43-Har du många dåliga erfarenheter kring dina prestationer i skolan?  

Nej -4  några-3  många-2                   jätte- 

många-1  

 

 

 

44-Känner du att du får negativ uppmärksamhet i skolan, det vill säga att de tycker 

att du är konstig eller jobbig?  

Nej -4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  

 

 

45-Känner du att du får negativ uppmärksamhet hemma?  

Nej -4  ganska lite-3                ganska mycket-2    ja-1  

        

 

46-Känner du att läs- och skrivsvårigheterna påverkar ditt självförtroende negativt?  

Nej -4  ganska lite-3                ganska mycket-2     ja-1  

         

 

47-Har du presenterat dig själv som dyslektiker inför andra?  

Nej -1  sällan-2  ibland-3                     alltid-4  
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48-Har du lätt att bli bra kompis med andra ungdomar?  
    Nej -1  sådär-2  kanske-3  ja-4  

49-Har du läsning eller skrivning som ditt fritidsintresse?  

Inte alls -1     lite-2             ganska mycket -3                 jätte- 

mycket-4  

 

 

50-Har du några jobbiga lektioner i skolan?  

Nej -1  några-2  många-3                   jätte- 

många-4  

 

 

51-Känner du några med läs- och skrivsvårigheter i skolan?  

Nej -1  några-2  många-3                   jätte-

många-4  

 

 

52-Har dina kompisar svårt att läsa och skriva?  

     Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

 

53-Har du några favoritlektioner i skolan?  

Nej -1  några-2  många-3                   jätte- 

många-4  

 

 

54-Har du det bra i skolan?  
Nej -1  ganska lite-2                ganska mycket-3               jätte- 

mycket-4  

 

 



 

 

47

 

      55-Känner du att skolan är en bra och trevlig plats för dig?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

56-Känner du att dina lärare tycker om dig?  

Nej -1  ganska lite-2                ganska mycket-3               jätte- 

mycket-4  

 

 

57-Känner du att dina klasskamrater tycker om dig?  
Nej -1  ganska lite-2                ganska mycket-3               jätte- 

mycket-4  

 

 

 

58-Ska du fortsätta med högre utbildning efter gymnasiet?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

 

 

59-Har du svårt att läsa läxor hemma?  

Nej -1  ibland-2                          ofta-3                    alltid-4  

 

 

 

60-Känner du  att du kan klara skolan?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  
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61-Har du lätt att prata om dina känslor inför andra?  

Nej -1  ganska lite-2                ganska mycket-3               jätte- 

mycket-4  

 

 

62-Har du lätt att prata om dina svårigheter inför andra?  

Nej -1  ganska lite-2                ganska mycket-3               jätte- 

mycket-4  

 

63-Har du lätt att lyssna på andra?  

Nej -1  ibland-2                          ofta-3                    alltid-4  

 

 

64-Känner du dig ofta ledsen?  

 

Nej -4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  

 

 

65-Känner du dig ofta arg?  
Nej –4  lite-3  ibland-2  ja-1  

        

 

66-Känner du dig ofta trött?  

Nej –4                       ganska lite-3                ganska mycket-2 ja-1  

 

 

67-Känner du dig ofta besviken på dig själv?  

Nej -4  lite-3  ofta-2  ja-1  
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68-Känner du dig ofta besviken på andra?  

Nej –4      lite-3  ofta-2  ja-1  

 

 

69-Är du en blyg person tycker du?  

Nej -4  lite-3  ofta-2  ja-1  

 

70-Känner du dig ofta stressad?  
Nej -4                  ganska lite-3                ganska mycket-2                  jätte- 

mycket-1  

 

 

 

71-Känner du dig ofta lugn?  

Nej -1  vet inte-2  ibland-3  ja-4  

 

 

72-Känner du ibland att du vill skrika medan du läser eller skriver?  

Nej –4      vet inte-3  kanske-2  ja-1  

 

 

73-Känns det ofta att du har någon form av problem?  

Nej -1  vet inte-2  ibland-3  ja-4  

 

 

74-Känner du att du kan klara av detta problem?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  
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75-Har du någon gång fått hjälp/stöd med din dyslexi?  

Inte alls -1     lite-2             ganska mycket -3                 jätte- 

mycket-4  

 

76-Har du någon gång fått hjälp/stöd från föräldrar?  

Inte alls -1     lite-2             ganska mycket -3                 jätte- 

mycket-4  

 

 

      77-Har du god relation med din mamma?  

Nej -1  ibland-2                   ofta-3              alltid-4  

        

 

78-Har du god relation med din pappa?  

Nej -1  ibland-2                   ofta-3              alltid-4  

 

 

79-Har du god relation med dina syskon?  

Nej -1  ibland-2                   ofta-3              alltid-4  

 

80-Har du en känsla av att du jobbar bra med dina problem?  

Nej -1  ibland-2                   ofta-3              alltid-4  

 

81-Har du några önskemål för din framtid?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

82-Är dyslexi något man kan hjälpas ur?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  
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83-Är dyslexi något man får leva med i resten av sitt liv?  

Nej -1  vet inte-2  kanske-3  ja-4  

 

 

 

84-Känner du att skolan ställer höga krav på dig?  
Nej -1  ibland-2                   ofta-3              alltid-4  

 

 

85-Känner du att dina föräldrar ställer höga krav på dig?  

Nej -1  ibland-2                   ofta-3              alltid-4  

 

 

86-Tycker du att lärarna har tillräckliga kunskaper för att kunna möta dig och din 

svårighet?  

Inte alls -1     lite-2             ganska mycket -3                 jätte- 

mycket-4  

 

 

87-Blir du orolig när du läser högt?  

Nej -4  ibland-3  ofta-2  ja-1  

 

 

88-Är du rädd för att tala när många hör på?  

Nej -4  ibland-3  ofta-2  ja-1  

 

 

89-Känner du dig duktig överhuvudtaget?  

Inte alls -1     lite-2             ganska mycket -3                 

jättemycket-4  
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90-Känner du dig annorlunda i jämförelse med andra?  

 Nej -4  vet inte-3  kanske-2  ja-1  

       

 

91-Hur påverkar de hela situationen i hemmet hos dig?  

Inget alls -4     lite-3             ganska mycket -2                 

jättemycket-1  

 

 

 


