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Sammanfattning: Dyslexi innebär problem med att läsa och skriva. 

Problemet är vanligt och cirka fem till tio procent av alla 

skolbarn beräknas ha dyslexi. Dyslexi är ett 

funktionshinder som ofta leder till ohälsa hos skolbarn. 

Ohälsan är svårtolkad och skolsköterskan har en viktig 

roll i att förebygga, upptäcka samt minska 

konsekvenserna av funktionshindret. Syftet med studien 

var att identifiera tecken på ohälsa hos barn med dyslexi 

och vilka faktorer som påverkar ohälsan. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie där 11 vetenskapliga 

artiklar granskades. Resultatet visade att barn med dyslexi 

hade betydligt fler emotionella, psykosociala och 

beteende problem. Barnens självkänsla var låg, de blev 

ofta mobbade och skolsituationen upplevdes som jobbig. 

För att må bra utvecklade barnen mer eller mindre bra 

strategier. Positivt för barnen var att ha kamrater, 

föräldrar och lärare som förstod dem, ha en egen positiv 

attityd samt att vara duktig på något som inte hade med 

läsning att göra. För att förebygga ohälsa bör barnen tidigt 

och med hjälp av specialpedagogiska metoder för 

dyslektiker lära sig att läsa och skolsköterska bör utveckla 

rutiner för att snabbt och tidigt upptäcka ohälsa. 
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Abstract: Dyslexia implicates problems with reading and writing. 

The problem is common and approximately five to ten 

percent of all schoolchildren are estimated to have 

dyslexia. Dyslexia is a disability that often leads to ill-

health among schoolchildren. Ill-health is difficult to 

interpret and the school nurse has an important role to 

prevent, detect and to reduce the impact of the disability. 

The purpose of this study was to identify signs for ill-

health seen in children with dyslexia and what factors that 

affect the ill-health. This study was conducted as a 

literature review in which 11 scientific articles were 

reviewed. The results showed that children with dyslexia 

had significantly more emotional, psychosocial and 

behavioural problems. The children's self-esteem was 

low, they were often bullied and the school situation was 

perceived as annoying. In order to feel good have the 

children developed more or less successful strategies. 

Positive for the children was to have friends, parents and 

teachers who understand them, have a positive attitude 

and be good at something that not had to do with reading. 

In order to prevent ill-health should the children early get 

help of special teaching methods for dyslexics and the 

school nurse would develop procedures for a rapid and 

early detection of ill-health. 
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Inledning 
 

”Jag kände mig dum, korkad och trög” så beskriver kronprinsessan Viktoria sin första 

tid i skolan. Kronprinsessan hade tur för hennes dyslexi upptäcktes tidigt och hon fick 

specialhjälp under skoltiden och Kronprinsessan Viktorias tips till andra dyslektiker är 

att be om hjälp och råd samt våga fråga efter hjälpmedel och andra inlärningsmetoder 

(Behdjou, 2006). 

  

Josefi Dahlberg (Dahlberg, 2007) berättar i sin bok att hon som sjuåring såg fram emot 

att börja i första klass, träffar nya kompisar och får lära sig många roliga saker. Men 

plötsligt gick allting så fort, de andra barnen verkade förstå mycket mer, Josefi måste 

ofta be fröken om hjälp och fröken blev irriterad och de andra barnen skrattade åt henne 

och hon mådde sämre och sämre. Josefi fick inte rätt hjälp i skolan och så småningom 

fick hon anorexi samt började skära sig. Det var först när Josefi började på en 

folkhögskola det upptäcktes att hon hade dyslexi. Idag har hon fått hjälp och med 

envishet har Josefi klarat av en kandidatexamen och har startat ett eget företag där hon 

arbetar med information om läs- och skrivsvårigheter.  

 

Dyslexi innebär att det är mycket svårt att lära sig läsa och ofta även svårt att förstå 

klockan, veckodagar, vad som är höger och vänster och hur en tabell ska tolkas. När ett 

barn inte kan läsa innebär det problem i skolan med att förstå undervisningen, göra 

läxan och tolka schemat. I vardagen blir det problem med att komma ihåg 

veckodagarna, läsa textremsan på TV/film, förstå data/TV-spel, skicka sms och msn 

eller ta rätt buss till kompisarna. Detta leder till att barnet känner sig frustrerat och 

utanför och självkänslan och självförtroendet sjunker (Bjar & Frylmark, 2009; Druid 

Glentow, 2006).  

 

För en vuxen (Vetenskapsrådet, 2007) innebär det svårigheter att förstå skriftlig 

samhällsinformation, fylla i blanketter, tyda tabeller, läsa texten på filmer, tyda 

vägskyltar, läsa kokboksrecept, förstå skriftliga instruktioner på arbetet eller hjälpa sitt 

barn med skolarbetet. Men att vara dyslektiker kan också innebära något positivt. Davis 

och Braun (2002) menar att dyslektiker ofta har en högre intelligens och en högre 

kreativ förmåga och de talar om begreppet den dyslektiska gåvan som innebär att bli 

överlägset skicklig i något. Som exempel på detta finns det många duktiga och kända 

personer som har dyslexi, exempelvis Albert Einstein, Winston Churchill, John Lennon, 

Selma Lagerlöf, Evert Taube, Bill Clinton, Tom Cruise, Jamie Oliver, Walt Disney och 

Ingvar Kamprad (Davis & Braun, 2002; Dyslexiförbundet Funktionshindrade Med Läs- 

och Skrivsvårigheter [FMLS], 2009; Kere & Finer, 2008). 

 

Dyslexi är ett funktionshinder som hos barn ofta uttrycker sig genom en svårtolkad 

sekundär problematik (Hillman, 2007). Skolsköterskan har här en viktig roll i att 

upptäcka dessa barn, stödja dem och tillsammans med elevhälsan utveckla och anpassa 

skolgången. Detta kan göras genom hälsosamtal, öppna mottagningar, planerade besök, 

åtgärdsprogram och elevkonferenser. 
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Bakgrund 
 

Historik 
 

Den engelske ögonläkaren Morgan publicerade 1886 en artikel (Kere & Finer, 2008) 

där han beskrev en pojke som trots god begåvning, uppväxt och skola inte kunde lära 

sig att läsa, han antog att det berodde på brister i synsinnets funktion och kallade 

tillståndet för wordblindness. Samuel Orton var en amerikansk neurolog som 1928 

kallade fenomenet för strephosymbolia (förvrängda symboler) och menade att det var 

ett bristande samspel mellan hjärnhalvorna som orsakade problem med visuell 

mönsterigenkänning. Orton utvecklade en behandlingsmetod, multisensory training, 

som visade sig vara vägledande (Kere & Finer, 2008). Den svenske skolläkaren Tamm 

studerade under 1920-talet barn som gick i hjälpklasser och hade svårigheter med att 

läsa och skriva och hon menade att problemet inte hade med synsinnet att göra utan var 

ett problem med språklig art. Tamm skrev 1928 att  

 

En tidig diagnos och en snarast möjlig inledd ändamålsenlig behandling 

är av största vikt. Det gäller ju att träna upp hjärncentra, vilkas 

verksamhet är otillräcklig, och denna träning sker lättast på ett tidigt 

stadium. Dessutom skyddar man därigenom till god del barnen från 

mindervärdighetskänslor. Har ångest och modlöshet en gång fått insteg, 

kan även den mest sakkunniga behandling stöta på hart när oöverstigliga 

hinder (Vetenskapsrådet, 2007 s 23). 

 

Från 1930-talet och framåt framfördes olika teorier om känslomässiga störningar, 

biokemiska störningar i hjärnan och diskrepans mellan intelligensålder och 

läsutvecklingsålder. Först under 1950-talet ansågs dyslexi vara en genetisk störning. 

Dyslexi blev accepterat som funktionshinder i Sverige så sent som 1990 (Kere & Finer, 

2008). Enligt Ingvar (2008a) är forskarna idag eniga om att kognitiva funktioner som 

tänkande, resonerande, minne, inlärning, orienteringsförmåga, ordförråd och förståelse 

vid lyssning är helt intakta hos dyslektiker och enligt Kere och Finer (2008) 

förekommer dyslexi inom alla slags hemmiljöer och familjerelationer och därför är inte 

hemförhållandena orsak till dyslexi. 

 

Definition av dyslexi 
 

Ordet dyslexi betyder svårigheter med ord och kommer från det grekiska ordet dyslexia 

där dys betyder svår och lexis betyder tal och ord. Tidigare har andra termer använts 

som ordblindhet, dåligt ordsinne, dåligt ordformsinne och specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Världshälsoorganisationen [WHO] beskriver dyslexi i International 

Classification of Functioning som ett biologiskt, psykologiskt och socialt 

funktionshinder. Där beskrivs också dyslexins kroppsliga skador, 

funktionsnedsättningar, begränsningar i aktiviteter och vilka konsekvenser detta får för 

individens delaktighet i samhället (Vetenskapsrådet, 2007).  

Svenska Dyslexistiftelsens definition är: 
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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 (Vetenskapsrådet, 2007 s 21).  

 

Inom sjukvården används diagnoserna specifik lässvårighet och specifik 

stavningssvårighet där problemen inte får bero på låg mental ålder, synproblem eller 

inadekvat skolgång. Dyslexi förekommer i alla språk men blir mer tydlig i ett 

högteknologiskt samhälle än i ett jordbrukssamhälle. En vanlig uppskattning är att fem 

till tio procent av befolkningen har dyslexi (Kere & Finer, 2008). 

 

Dyslexins uttryck 
 

Enligt Kere och Finer (2008) har dyslektiker svårt för att få bokstäver att bli till ljud, det 

vill säga de kan inte avkoda bokstäver och ord. I praktiken innebär detta att de kastar 

om och tappar bokstäver och siffror, förväxlar vissa bokstäver med varandra, läser 

långsamt, talar otydligt, uttalar ord fel, har svårt för att förstå den lästa texten samt tar 

fel på höger och vänster.  

 

FMLS (2009) beskriver dyslektikerns svårigheter vid läsning att den går långsamt och 

hackigt, felläsningar på småord, tilläggning eller borttagning av bokstäver, gissar eller 

läser orden omvänt. Vid skrivning är de vanligaste problemen en osäkerhet på 

bokstävernas form och ljud, svårt att särskilja på exempelvis b-d, utelämning av 

vokaler, spegelvändning av bokstäver, utelämning eller omkastning av bokstäver och 

utelämning av prickar eller ringar över bokstäverna. Detta leder till bristande 

läsförståelse och ett stort obehag vid att läsa högt. Många dyslektiker har också svårt för 

höger och vänster, tid och datum, veckodagar och månader, tolka tabeller, hitta i ordbok 

och katalog och multiplikationstabellen. 

 

Skolsituationen 
 

Myrberg (2008) beskriver att läspedagogiken under de senaste hundra åren förändrats 

till barnens nackdel. Fram till 1970-talet användes en ljudningsbaserad 

inlärningsprincip, bokstäverna lärdes in efter en bestämd ordning och läsinlärningen 

började med ljudenliga fonem-grafemkopplingar. Under 1980-talet övergick 

pedagogiken till läsning på talets grund och den fonologiska pedagogiken lades åt 

sidan. Under 1990-talet övergick pedagogiken till att lära barnen hela ordbilder med 

motivationen att det var för krångligt för barn att lära sig små fonem. Detta har lett till 

att läsförmågan de senaste 15 åren har gått ned i de länder som använt sig av metoden 

(bland annat Sverige och USA) i motsats till andra länder (Myrberg, 2008). 
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Enligt Ahrnéll (2008) och af Trampe (2008) saknar den svenska skolan idag en praxis 

för att hjälpa dyslektiker. Tidiga tecken, redan i förskolan, på dyslexi måste 

uppmärksammas och åtgärder ska snabbt och effektivt sättas in så att barnens 

självförtroende inte urholkas. Pedagogiken ska vara vetenskapligt beprövad för 

dyslektiker. Myrberg (2008) och Ingvar (2008) menar att om alla barn får fonologisk 

träning under förskoletiden skulle sju av tio barn med genetisk dyslexidisposition inte 

behöva få specialundervisning.  Enligt af Trampe (2008) upptäcks vanligtvis dyslexin 

sent (efter årskurs 3) och det leder till att gapet mellan de som kan hämta kunskap 

genom läsning och som inte kan få kunskap genom läsning ökar snabbt. 

 

Styrdokument 
 

Enligt Skolverket (2010) är skolan är skyldig att följa Skollagen, Grundskole-

förordningen, Läroplan för obligatoriska skolan [Lpo 94], Läroplan för förskola och 

Läroplan för gymnasieskola, dessutom finns det föreskrifter som Skolverket har 

utfärdat. I en sammanfattning beskriver Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn [FDB] 

(2006) att Skollagen ska ta hänsyn till elever med särskilda behov och särskilt stöd ska 

ges till elever som har svårigheter i skolarbetet och enligt Lpo 94 har skolan ett särskilt 

ansvar för elever som har svårighet att nå målen och därför kan inte undervisningen 

göras lika för alla. Skolverkets föreskrifter menar att vid betygsättning kan läraren 

bortse från enstaka kriterier om särskilda skäl föreligger, exempelvis funktionshinder 

som inte är av tillfällig natur och utgör ett direkt hinder för eleven att uppnå kraven. 

Grundskoleförordningen säger att skolan är skyldig att skriva ett åtgärdsprogram när en 

elev är i behov av särskilt stöd (FDB, 2006).  

 

Barnens självkänsla, självbild och motivation 
 

Druid Glentow (2006) beskriver att många dyslektiska barn känner en stor frustration i 

klassrummet. De blir frustrerade över att de inte lyckas uttrycka sig skriftligt, över att de 

inte klarar av att läsa de böcker de är intresserade av och över att de måste arbeta så 

mycket hårdare än sina klasskamrater och ändå inte nå samma prestationsgrad.  

 

Barnen använder sig av olika strategier för att klara av skolan (Bjar & Frylmark, 2009; 

Druid Glentow, 2006; Samuelsson, 2009). Om barnen försöker sig på en uppgift och 

misslyckas eller om de ber om hjälp och inte får rätt hjälp leder det till att de undviker 

sådant som är svårt och ger ångest. Deras strategier kan då bli att de bryter pennan och 

måste vässa den eller behöver gå på toaletten och blir borta en längre stund. De kan 

också bli stökiga i klassrummet och störa andra eller gå in i sig själv och sitta och 

drömma. När barnen ständigt misslyckas och känner att de inte duger påverkas deras 

självkänsla negativt. Dålig läsning/skrivning leder till dålig skolsjälvbild som i sin tur 

leder till dålig självbild som vuxen. Alla barn vill känna att de duger och att de är värda 

något och lyckas de inte med något annat i skolan kan de ju i alla fall bli bäst på att vara 

sämst. 
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Enligt Bjar och Frylmark (2009) och Ingvar (2008b) upplever många dyslektiska barn 

att skolan inte uppmärksammat dem förrän på mellanstadiet då skillnaden i läsförmåga 

mellan dem och klasskamraterna är uppenbar. Den hjälp de då får är oftast inte rätt hjälp 

vilket leder till att de inte lär sig läsa och frustrationen och kunskapsluckorna blir allt 

större.  

 

Bjar och Frylmark (2009) och Druid Glentow (2006) menar att viktiga personer som 

kan stärka ett barns självkänsla är föräldrarna, kompisarna och lärarna. För att barn med 

dyslexi ska lyckas måste de ha en inre drivkraft, trygg och förstående omgivning och i 

skolan måste de ha en känsla av sammanhang som Antonovsky (2005) beskriver det. 

En begriplighet det vill säga att jag förstår min uppgift och vad som förväntas av mig, 

hanterbarhet det vill säga att jag får den hjälp, tid och stöd jag behöver, meningsfullhet 

det vill säga att jag känner mig delaktig, arbetet är mödan värt och jag är motiverad. 

 

Elevhälsan 
 

Hillman (2007) beskriver att inom elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, 

skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Syftet med verksamheten är att ha 

samverkan mellan olika yrkesgrupper och ett gemensamt mål, en god hälsa. Elevhälsan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen. Fokus ska inte bara vara på den enskilda eleven utan också se och åtgärda hela 

miljön runt eleven. Elevhälsans struktur beskrivs i den nya skollagen som träder i kraft 

2010-08-01 (Skolverket, 2010). 

 

Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande, arbeta från risk- till 

friskfaktorer, göra riktade insatser mot skolans miljö, analysera och vidtaga åtgärder på 

såväl individ-, grupp- och skolnivå, upprätta pedagogiska strategier för elever i behov 

av särskilt stöd, vara lättillgänglig för eleverna och samverka med andra instanser inom 

kommun och landsting (Hillman, 2007). 

 

WHO definierade 1946 god hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (WHO, 

2010). 

 

Skolsköterskan 
 

Enligt Hillman (2007) är skolsköterskans syfte att upprätthålla eller uppnå optimal hälsa 

och livskvalitet. Omvårdnaden är av både fysiologisk och av sociokulturell karaktär och 

präglas av helhetssyn på individen. Skolsköterskans roll är samordnande. Hon ska bland 

annat förebygga och bevara hälsa, upptäcka och minska konsekvenser av sjukdom, ha 

stödjande samtal med elever, föräldrar och lärare, medverka vid möten och 

åtgärdsprogram, vara uppdaterad angående senaste forskningen inom medicin och 

pedagogik samt regelbundet göra utvärderingar. Detta arbete kan beskrivas i en teoretisk 

ram: 
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Primärprevention – förhindra ohälsa och identifiera risker (förebyggande åtgärder) 

Sekundärprevention – tidigt upptäcka sjukdom och ohälsa (screening, hälsosamtal) 

Tertiärprevention – minska konsekvenser av sjukdom (kompensera, anpassa, behandla) 

 

Enligt Hillman (2007) är hälsobesökets syfte bland annat till för att upptäcka ohälsa. 

Skolsköterskan förbereder mötet med att kontakta lärarna och få deras uppfattning av 

eleven, be eleven eller föräldrarna fylla i ett formulär om hälsouppgifter, skapa en 

hälsoprofil genom att be eleven fylla i (eller läsa upp) en enkät som speglar elevens 

upplevelse av hälsa och välbefinnande. Dessa uppgifter ligger sedan som grund till 

hälsosamtalet där vissa frågor diskuteras djupare och kan leda till insatser inom skolan 

för att förbättra hälsan. Har barnet ett problem ska barnet betraktas som en 

”kontrollelev” och följas upp. Vid uppföljningen kan det vara bra att ha en checklista 

med frågor som: fungerar skolans anpassning, hjälpmedel, kamratrelationer, förståelse 

hos skolans personal, specialpedagogik, situationen i klassrummet, hinna med 

skolarbetet med mera. 

 

Vid den öppna mottagningen består besöken oftast av flera dimensioner och i många 

fall finns det en psykosocial komponent i de fysiska besvär barnet söker för. 

Skolsköterskan kan genom sin kunskap om barnets skolsituation ofta förstå 

bakomliggande orsaker och ge eller förmedla adekvat hjälp (Hillman, 2007). 

 

Ett funktionshinder hos ett barn behöver inte bli ett handikapp om barnet får en god 

pedagogisk och fysisk miljö samt kompensatorisk anpassning. För barn som är i behov 

av särskilt stöd ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram där problemen beskrivs, vilka 

utredningsbehov som finns samt vilka åtgärder som ska vidtas. Målsättning, 

ansvarsfördelning och uppföljning ska också finnas med. Åtgärdsprogrammet upprättas 

tillsammans med elev, föräldrar, lärare, rektor och elevhälsan. Åtgärdsprogrammet är 

ofta ett bra sätt att fastställa och tydliggöra kompensatoriska åtgärder, anpassning och 

rutiner. Dokumentet ska finnas med som bilaga i skolhälsojournalen (Hillman, 2007). 

 

Tertiär preventionens mål för barn med funktionshinder är att barnet ska så långt som 

det är möjligt ges samma möjligheter att vistas i skolans lokaler, delta i undervisningen 

och finnas med i kamratgruppen (Hillman, 2007). 

 

Skolsköterskans professionella stöd av omvårdnad innebär bland annat att barnen och 

föräldrarna blir bekräftade som värdefulla personer och att föräldrarna uppnår trygghet 

och kompetens i föräldraskapet. Får föräldrarna inte stöd kan det leda till en lång kamp 

för föräldrarna mot de professionella för att barnet ska få det stöd som de anser att 

barnet behöver (Hillman, 2007). 

 

Ohälsa hos barn med dyslexi är vanlig men svårtolkad och därför är det viktigt att 

skolsköterskan är medveten om ohälsans uttryck och vilka faktorer som påverkar 

ohälsan. 
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Syfte 
 

Syftet var att identifiera tecken på ohälsa hos barn med dyslexi. 

 Vilken ohälsa ses hos barn med dyslexi? 

 Vilka faktorer påverkar ohälsan? 

 

Metod 
 

Metoden var en litteraturstudie och utgick från Fribergs (2006) modell. En 

litteraturstudie har syftet att skapa en översikt av forskningsresultat inom ett specifikt 

kunskapsområde. För att få fördjupad kunskap granskas och analyseras den valda 

litteraturen och redovisas som en beskrivande översikt av området. 

 

Datainsamling 
 

Sökningar gjordes i PubMed, Cinahl och PsycInfo som är databaser som handlar om 

medicin och omvårdnad. Först gjordes en översiktssökning för att se om det fanns 

relevanta artiklar inom områdena dyslexi och ohälsa. Efter det formulerades ett syfte 

med frågeformuleringar. Sedan utvecklades relevanta sökord, se tabell 1. Sökningarna 

gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Sökorden var dyslexia, school 

health services, self concept, behaviour problems, nursing care, well being och learning 

disorders. Sökordet dyslexia eller learning disorders kombinerades sedan med de andra 

sökorden genom ordet AND, se bilaga I. De sökningar som inte gav några relevanta 

träffar redovisas inte i sökhistoriken då de inte påverkat resultatet. De artiklar som fanns 

elektroniskt skrevs ut, resten beställdes via Högskolebiblioteket. Artiklarna i urval ett 

genomlästes och de som motsvarade syftet bedömdes efter Carlssons och Eimans 

(2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. De artiklar som var 

av minst grad I (god vetenskaplighet) och grad II (medelgod vetenskaplighet) gick 

vidare till urval två. Av slutligen elva artiklar återkom tio av dem i flera sökningar.  

Fyra artiklar var kvalitativa och sju kvantitativa. 

 

Tabell 1.  Sökordsöversikt 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Headings 

PsycInfo 

Thesaurus 

dyslexi dyslexia dyslexia dyslexia 

skolhälsovård school health services school health services school nurses 

självkänsla self concept self concept self concept 

beteende problem behaviour problems 

(fritext) 

behaviour problems 

(fritext) 

behaviour 

problems (fritext) 

omvårdnad nursing care nursing care Nursing 

välbefinnande well being 

(fritext) 

well being 

(fritext) 

well being 

(fritext) 

inlärningsstörningar learning disorders learning disorders learning disorders 



8 

 

Inklusionskriterier  

 Artiklar publicerade mellan år 2000 och 2009 

 Vetenskapliga original artiklar 

 Artiklar skrivna på engelska 

 Artiklar om dyslexi och ohälsa 

 Artiklar om dyslexi och skolmiljö 

 Artiklar om dyslexi ur barnperspektiv 

 

Exklusionskriterier 

 Orsaker bakom dyslexi 

 Dyslexi och andra sjukdomar 

 Andra inlärningsproblem 

 Medicinska behandlingar 

 Träningsmetoder 

 Sjuksköterskor som själva har dyslexi 

 

Databearbetning 
 

Artiklarna lästes igenom och därefter gjordes en systematisk artikelöversikt där syfte, 

metod, urval och slutsats redovisades, se bilaga II. Artiklarna lästes igenom ytterligare 

flera gånger och relevant och signifikant data som motsvarade syftet markerades. En 

sammanställning av väsentliga data gjordes sedan av varje artikel. Meningsbärande 

enheter sorterades i en mindmap (en anteckningsteknik där information ritas i en 

tankekarta som tydliggör och förenklar sorteringen av information) och fem kategorier 

framkom. Ifrån dessa fem kategorier utvecklades två teman. När samtliga teman var 

framtagna färgkodades den väsentliga datan i artiklarna efter de olika teman. Därefter 

sammanställdes den väsentliga datan i resultatet. De två teman som framkom var tecken 

på ohälsa och påverkan på ohälsan.  

 

Resultat 
 

Många barn med dyslexi upplever skoltiden som traumatisk. De kan inte följa med i 

undervisningen som de andra barnen, de upplever sig som annorlunda, omgivningen 

förstår dem inte, de blir ofta retade och de har få eller inga kamrater. Detta leder till att 

barnet känner en frustration som kan ge olika hälsoproblem. Problemen beror på 

dyslexin och kan inte förklaras med sociala eller utvecklingsmässiga variabler. 

Resultatet i denna studie belyser barnens ohälsa och faktorer som påverkar ohälsan.  

 

Tecken på ohälsa 
 

Självkänslan 

Dyslexin har en direkt påverkan på barns självkänsla (Alexander-Passe, 2006; Singer, 

2005). Dålig självkänsla gör barn extra känsliga och mer sårbara när andra barn skrattar, 
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retar eller mobbar dem (Ingesson, 2007; Singer, 2005). Terras, Thompson och Minnis 

(2009) menar att barnens låga psykosociala anpassning bidrar till låg självkänsla. 

Barnen kände redan före skolstarten att det var något fel med dem och under lågstadiet 

mådde de inte bra i skolan och detta förvärrades under mellanstadiet när läs kraven blev 

större. De beskriver känslan som att något är fel med mig men jag vet inte vad, jag var 

den dummaste i klassen och jag är annorlunda och dum (Ingeson, 2007). Barnen i 

Ingesson (2007) och Singer (2005) studier kände sig arga, dumma, förvirrade, utpekade 

samt kände skam och ville inte berätta att de hade dyslexi. Upplevelser som många barn 

hade var att de var annorlunda, livet var en mardröm, upplevde sig som utomjordingar, 

var ensamma och isolerade. Relationerna till kompisarna var jobbiga och de kände sig 

osäkra och höll distans och blev därmed mer ensamma. Många barn blev också 

mobbade vilket ledde till mer ensamhet och ännu lägre självkänsla (Ingesson, 2007; 

McNulty, 2003; Singer, 2005). För många upplevdes detta som traumatiskt (McNulty, 

2003). Singer (2005) menar att före puberteten är den viktigaste faktorn för 

självkänslan, att passa in i barngruppens sociala normer. När barnen blev äldre och 

kunde särskilja dyslexin från sin person mådde de ofta bättre och mådde bara dåligt i 

läs- och skrivsituationer (Ingesson, 2007). 

 

Emotionella, psykosociala och beteende problem 

Arnold, et al. (2005), Heiervang, Stevenson, Lund, A och Hugdahl (2001), Knivsberg 

och Andreassen (2008), Martinez och Semrud-Clikeman (2004) samt Svetaz, Ireland 

och Blum (2000) visar i sina studier att barn med dyslexi har betydligt fler emotionella, 

psykosociala och beteende problem än barn utan dyslexi. Dessa yttrar sig som ångest, 

depression, tillbakadragande, somatiska problem, sociala problem, anpassningsproblem, 

aggressivitet och brottslighet. Martinez och Semrud-Clikeman (2004) forskning visar 

därutöver att barnen kände sig mer ensamma och mindre socialt nöjda och Svetaz, et al. 

(2000) forskning visade på att risken för självmord var fördubblad. Enligt Knivsberg 

och Andreassen (2008) hade hälften av barnen känslomässiga problem och en fjärdedel 

beteende problem. För många barn började ohälsan redan före skolstart med problem att 

tala och inte bli förstådda (Mcnulty, 2003).  Svårigheterna upplevdes som värst mellan 

15 och 19 år. De flesta problemen förutom brottslighet minskade med tiden. Flickorna 

upplevde mer depression, ångest och somatiska problem medan pojkarna hade ett mer 

utåtagerande och aggressivt beteende (Arnold, et al., 2005; Heiervang, 2001; Martinez 

& Semrud-Clikeman, 2004). Föräldrarna och skolpersonalen uppmärksammade inte 

alltid hur svåra de känslomässiga problemen var (Arnold, et al., 2005). Knivsberg och 

Andreassen (2008) menar att dessa problem kan förklaras av fleråriga negativa 

upplevelser i inlärningssituationer i skolan. 

 

Påverkan på ohälsan 
 

Skolsituationen 

Barnen beskriver olika situationer som påverkat deras välbefinnande i både negativ och 

positiv riktning. I skolan upplevde barnen flest negativa situationer. Där kände de sig 

ofta förödmjukade, nedvärderade och de skämdes (Ingesson, 2007). De var rädda för att 

misslyckas och gömde sina arbeten och resultat (Singer, 2008). I lärandesituationer 

upplevdes högläsning som mycket traumatiskt och andra jobbiga situationer var när 
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klasskamraterna skrattade åt dem eller när lärarna inte förstod dem och sa att de var lata 

och dumma (McNulty, 2003). De flesta lärarna upplevdes som en riskfaktor då de när 

som helst kunde göra dyslexin officiell i klassen mot barnets vilja (Singer, 2005). Om 

barnen blivit utsatt för något tråkigt i skolan vågade de inte gå till lärarna för de gav 

dem inte det känslomässiga stödet de behövde (Singer, 2005). Gå ifrån för att få 

specialundervisning upplevdes som utpekande även om undervisningen hjälpte dem 

(McNulty, 2003). Ingesson (2007) fann att 80 procent av eleverna upplevde att dyslexin 

påverkade skolarbetet negativt och Terras, et al. (2009) menar att när barnen inte är 

trygga i sin läsning påverkas hela skolsituationen.  

 

Grundskolan upplevdes allmänt som jobbig medan tiden på gymnasiet blev lättare 

(Arnold, et al., 2005; Ingesson, 2007). Ingesson (2007) fann att när barnen fick sin 

diagnos upplevdes den som befriande för en del medan andra upplevde den som en 

bekräftelse på att de var dumma. Barnen med dyslexi fick arbeta hårdare både i skolan 

och hemma vilket innebar att en del barn inte kunde ha ett arbete och tjäna extra 

fickpengar (Ingesson, 2007). Terras, et al. (2009) visar på att barn som presterar sämre i 

skolan har fler emotionella och kamratproblem. Ingesson (2007) kom fram till att de 

barn som inte hade kompisar mådde sämre liksom de som inte hade föräldrar som 

förstod deras situation. Terras, et al. (2009) studie visade att tre fjärdedelar av 

föräldrarna och hälften av barnen förstod vad dyslexi var men önskade mer information.  

 

Positiv påverkan var att ha kompisar och bli accepterad av andra barn, ha föräldrar som 

förstod och stöttade dem, lärare som såg problemet och hjälpte dem, ett fungerande 

samarbete mellan lärare och föräldrar, vara duktig på något som inte har med läsning att 

göra samt att barnet hade en egen positiv attityd sin dyslexi (Ingesson, 2007; McNulty, 

2003; Singer, 2005; Svetaz, et al., 2000; Terras, et al., 2009). 

 

Risk- och friskfaktorer 

För att klara av sin dyslexi utvecklade barnen mer eller mindre bra strategier. 

Strategierna kunde vara att dölja sin dyslexi och sina känslor. Dölja sin dyslexi gjorde 

de genom att inte tala om att de hade dyslexi, inte visa sina skolresultat för andra samt 

att undvika att ha kompisar. Känslorna dolde de för andra men var arga, ledsna och grät 

när de var ensamma (McNulty, 2003; Singer, 2005, 2008; Terras, et al., 2009). De barn 

som dolde sin dyslexi fick mer ångest och depressioner, mer beteende problem, blev 

oftare retade, fick mindre pedagogisk hjälp, mer problem hemma och hade fler 

riskbeteenden Singer (2005). 

 

Ingesson (2007) delade in tonåringarna i tre grupper, de uppgivna, de obekymrade och 

kämparna. De uppgivna ungdomarna löpte störst risk för låg självkänsla och 

emotionella problem. De obekymrade hade en särskild talang eller ett starkt intresse för 

något och hade mindre ohälsa. Kämparna som hade minst ohälsa var envisa och 

isolerade dyslexin till en liten del av självet, hade en speciell talang, goda kamrat- och 

familjeförhållande samt ofta en kämpande mamma. 

 

Personerna i McNulty (2003) studie berättade att de försökte att hitta en nisch där de var 

duktiga på något och där dyslexin inte spelade någon roll, exempelvis idrott, musik, 

konst och social kompetens. En del barn upplevde att de hade speciella egenskaper, en 

gåva. I McNulty (2003) och Singer (2008) studie hade barnen en strategi att arbeta 
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hårdare än andra och be föräldrar och kompisar om hjälp samt att sätta dyslexin i ett 

annat perspektiv, det är inte fel på mig jag har bara lite problem med att läsa och skriva. 

När de skulle välja program till gymnasiet valde de ofta ett yrkesförberedande program 

eller ett specialprogram med inriktning mot idrott eller musik (Ingesson, 2007). 

 

Vuxna dyslektiker i McNulty (2003) studie berättade att de fortfarande hade en 

emotionell osäkerhet, en låg självkänsla, höll nära anhöriga omedvetna om hur dåligt de 

mådde, kände mer empati än andra och tänkte på ett annat sätt. Många funderade på om 

de lyckats prestera bättre i skolan hade de kanske haft ett bättre yrke och tjänat mer 

pengar än idag. En del hade genom vuxenutbildning försökt ta igen det de missade 

under skoltiden. Andra hade använt sin speciella gåva och lyckats bra i livet och hade 

höga inkomster. 

 

Barnens perspektiv 

Singer (2008) frågade barnen vilket stöd de ville ha. Barnen svarade att föräldrarna var 

det bästa stödet när det gällde både känslor och studier men lärarnas stöd var också 

viktigt och att föräldrar och lärare samarbetade. Barnen ville få uppmuntran och stöd så 

att de kände att de kunde klara av att lära sig läsa om de arbetade hårt. Vidare ville de ha 

inlärnings metoder som var anpassade för dyslektiker, vanliga metoder har ju inte 

fungerat. De ville också få mer tid, extra uppmärksamhet, minnes hjälp och upprepning 

av information. I skolan ville de att lärarna skulle skydda dem från att bli retade och 

mobbade, att inte bli arga av alla misstag de gjorde, inte förödmjuka dem inför klassen 

och när barnen var mogna för det skulle läraren förklara för klassen vad det innebar att 

ha dyslexi och vilket extra stöd de behövde i skolan. Men framför allt ville barnen bli 

behandlade som vanliga barn (Singer, 2008). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Sökorden kombinerades i de olika databaserna och liknande artiklar framkom i samtliga 

databaser, tio av de elva slutliga artiklarna fanns med vid flera sökningar. Det var ett 

hanterbart antal träffar i sökningarna och samtliga titlar och intressanta abstracts kunde 

läsas. När dyslexia kombinerades med nursing care framkom många artiklar som 

handlade om sjuksköterskor som själva hade dyslexi, detta motsvarade inte syftet och 

valdes därför bort. 

 

Bearbetningen av datan var systematisk och strukturerad vilket gjorde det lättare att få 

med väsentligheter samt minskade risken för att relevant data missades. Sortering i form 

av en mindmap är ett modernt och överskådligt sätt att arbeta på. Färgmarkeringen i 

artiklarna utifrån mindmapens kategorier förenklade ytterligare bearbetningen och 

skrivandet av resultatet.  

 

Artiklarna var både kvantitativa och kvalitativa, vilket var bra, för de kvantitativa 

artiklarna hade använt sig av samma eller snarlika frågeformulär och kommit fram till 

liknande svar. De kvalitativa artiklarna breddade förståelsen för ohälsan. Samtliga 
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artiklar kom fram till snarlika resultat men med olika infallsvinklar, vilket ökar 

sannolikheten för att de olika aspekterna av ohälsa har fångats in. Artiklarna kom från 

USA, Nederländerna, Skottland, England, Norge och Sverige. Dessa länder har liknande 

skolsituation och ekonomiska standard vilket gör att det lättare går att jämför resultaten. 

Den svenska avhandlingen resultat stämde också väl överens med de andra ländernas 

resultat. I studierna var pojkarna överrepresenterade (60/40). En studie valde medvetet 

att ha med lika många pojkar som flickor. 

 

Frågeformulären som använts främst i de kvantitativa artiklarna var vetenskapligt 

beprövade och skulle kunna översättas och användas av elevhälsan i Sverige. En 

nackdel med dessa är att de ska besvaras skriftligt, vilket är svårt för en dyslektiker, 

lösningen kan vara att de besvaras i en dator med inlästa frågor och svarsalternativ eller 

att skolsköterskan läser upp frågorna och eleven besvarar dem muntligt.  

 

Det är en fördel att vara två när en uppsats skrivs men denna uppsats skrevs av en 

person och det upplevdes som en nackdel att inte ha någon att diskutera med, men det 

var en fördel att sedan tidigare vara väl insatt i hur dyslektiska barns värld ser ut och 

vilka resurser skolan och samhället har (och inte har) att stödja dessa barn.  

 

Resultatdiskussion 
 

Redan vid sökningen filtrerades artiklarna för att undvika att få med icke vetenskapliga 

artiklar. Artiklarnas titlar förmedlade ganska tydligt vad de handlade om och kunde 

därför relativt lätt sorteras utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Om abstracten 

inte var tydliga och var uppställda på ett vetenskaplig sätt sorterades de bort direkt. Vid 

den vetenskapliga granskningen skulle artiklarna helst vara av grad I och minst vara av 

grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsformulär. 

 

Syftet var att undersöka vilka tecken på ohälsa barn med dyslexi kunde visa samt vilka 

faktorer som påverkade ohälsan. De kvantitativa artiklarna beskrev ohälsan på ett tydligt 

och enat sätt och de kvalitativa artiklarna beskrev situationer som starkt påverkade 

hälsan samt olika strategier barnen hade för att klara av sin vardag, detta motsvarar 

också syftet. 

 

Barn med dyslexi är mer sårbara än andra barn och ligger i riskzonen för emotionella, 

psykosociala och beteende problem (Arnold, et al., 2005; Heiervang, 2001; Knivsberg 

& Andreassen, 2008; Martinez & Semrud-Clikeman, 2004; Svetaz, et al., 2000). 

Dyslexin leder ofta till att de presterar sämre i skolan och det i sin tur gör att de mår 

ännu sämre. Pojkar har ett utåtagerande sätt och märks tydligt, vilket kan leda till att 

lärarna blir arga på dem och att det blir många möten angående deras uppförande istället 

för att fokusera på vilken hjälp de ska få för sin dyslexi och på vilket sätt skolan kan 

stötta dem för att må bättre (Bjar & Frylmark, 2009). Flickorna märks inte så tydligt, de 

har mer ångest och depressioner och därför är det viktigt att tidigt upptäcka deras 

dyslexi och vara observant på hur de mår så att det inte behöver gå så långt att de får 

andra problem som ätstörning, självskador eller självmordförsök vilket både Arnold, et 

al. (2005) och Heiervang (2001) kommit fram till i sin forskning. Skolsköterskan har 

här genom hälsosamtalen och den öppna mottagningen en unik möjlighet att upptäcka 

barn med ohälsa (Hillman, 2007). 
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Risken för att bli retad och mobbad hör ihop med självkänsla och dyslektiska barn har 

ofta en lägre självkänsla (Alexander-Passe, 2006; Ingesson, 2007; Singer, 2005). Alla 

barn utvecklar strategier för att skydda sin självkänsla. Den viktigaste skyddsfaktorn för 

barn före puberteten var att ha kompisar och ha en plats i kamratgruppen (Singer, 2005). 

Bjar och Frylmark (2009), Druid Glentow (2006) samt Samuelsson (2009) menar att det 

är viktigt att föräldrar, lärare och skolsköterskor känner till detta och stödjer dem i 

kompisrelationer och förebygger mobbning. Varje svensk skola måste ha en plan för att 

motverka mobbning och här kan skolsköterskan verka för att den följs (Lag om 

grundläggande utbildning, 1998). En annan viktig faktor är att föräldrarna och lärarna 

förstår vad dyslexi innebär och kan stödja barnen och inte ifrågasätta deras prestation i 

skolan utan istället hjälpa dem att klara av skolarbetet (Ingesson, 2007). När barnen får 

lära sig att läsa stärks deras självkänsla och därför menar Martinez och Semrud-

Clikeman (2004) att skolans främsta mål för att förebygga ohälsa måste vara att tidigt 

lära barnen att läsa och för att klara av detta måste lärarna utbildas i specifika 

inlärningsmetoder för barn med läs- och skriv problem. 

 

I skolan bör personalen vara medveten om vilka situationer som upplevs som jobbiga 

för dyslektiker så att de inte behöver läsa högt eller göra saker som känns förnedrande 

inför kamraterna (Ingeson, 2007; Singer, 2005; Terras, et al., 2009). Bara en sådan sak 

som att tolka klockan och veta när rasten är slut eller att försöka förstå ett schema är 

mycket svårt. Mc Nulty (2003) studie visade att när barnen går till en speciallärare för få 

hjälp kan det upplevas som positivt bara de inte behöver gå ifrån mitt i en lektion eller 

missar en lektion i ett annat ämne. Missar de en lektion har de små möjligheter att själva 

läsa in det de missat och det leder ofta till att de kommer efter i det ämnet (Bjar & 

Frylmark, 2009; Samuelsson, 2009). Det är anmärkningsvärt att barnen upplever att de 

inte kan lita på sina lärare när det gäller sekretess mot de andra barnen samt att de inte 

heller upplever att de får deras stöd när de blivit retade och mobbade (Singer, 2005). En 

tidig diagnos kan motverka mycket lidande och ge både föräldrar och barn en förståelse 

för vad dyslexi innebär. Kommunen bör därför ha ett team med specialister (logopeder 

och dyslexipedagoger) som snabbt kan utreda, ställa diagnos samt ge åtgärdsförslag.  

 

Alla barn använder sig av olika strategier i ett försök att må bättre och inte bli retade 

(Bjar & Frylmark, 2009; Druid Glentow, 2006; Samuelsson, 2009; Singer, 2008). 

Mindre bra strategier var att förtränga eller slåss. De barn som mådde bäst använde sig 

av andra strategier som att arbeta hårdare med skolarbetet och hitta områden där de kan 

känna sig duktiga samt att de hade en omgivning som stöttade dem (Ingesson, 2007). 

Skolan kan hjälpa dem med skolarbetet men också hjälpa dem att hitta sina styrkor 

(idrott, konst, musik mm). De kan också se till att samarbetet mellan hem och skola 

fungerar så att alla tillsammans kan hjälpa och stötta barnen (Bjar & Frylmark, 2009). 

 

Elevhälsan där specialpedagog ingår bör utveckla rutiner på skolan för tidig screening 

av dyslexi (Arnold, et al., 2005). I förskoleklassen bör pedagogiska lekar som 

förebygger dyslexins effekter ingå (Lundberg, 2007). Redan i årskurs ett ska dyslektiska 

barn få anpassad pedagogisk hjälp för dyslexi så att de snabbt kan lära sig läsa och 

förstå och tillgodogöra sig den normala undervisningen senast i årskurs fyra (af Trampe, 

2008; Ahrnéll, 2008; Ingvar, 2008a; Myrberg, 2008). Därför måste lärarna känna till 

och ha utbildning i pedagogiska metoder och i hur kompensatoriska hjälpmedel 

anpassade för dyslektiker används. De kompensatoriska hjälpmedlen som barnen 

behöver för att klara av skolans alla ämnen (inlästa böcker, dator, scanner, talsyntes, 
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fickminne, rättstavningsprogram, arbetsminnestränings-program (Robomemo), 

omvandlingsverktyg för anteckningar på tavlan med mera) ska finnas på skolan och inte 

behöva specialbeställas med långa väntetider som följd (Bjar & Frylmark, 2009). 

 

Skolsköterskan kan genom primärprevention förhindra att ohälsa uppstår. Detta kan ske 

genom att redan i förskoleklassen och i årskurs ett samtala med pedagogerna om vilka 

barn som har det svårare för att läsa och skriva än andra och vilka barn som är ovanligt 

tysta eller ovanligt utåtagerande och sedan vid hälsosamtalen stödja barnen. De barn 

som har konstaterade läs- och skrivsvårigheter kan skolsköterskan genom 

sekundärpreventivt arbete screena för ohälsa och i hälsosamtalen diskutera med barnet 

hur det mår och om det finns situationer i skolan som de upplever jobbiga och om de 

vill att skolsköterskan ska hjälpa till att underlätta dessa situationer. Har barnet redan 

utvecklat ohälsa är det viktigt att skolsköterskan uppmärksammar detta och med tertiär 

prevention, ger stöd till barnet samt samtalar med föräldrar, lärare och övriga i 

elevhälsan om hur skolan kan hjälpa barnet att må bättre. I skolsköterskans arbete ingår 

också att informera och förklara vad dyslexi är både för föräldrar, barn och skolpersonal 

(Hillman, 2007). I informationen till lärarna är det viktigt att tala om att dyslexi är en 

genetisk sjukdom och att föräldrarna kanske också har dyslexi, så att kontakten mellan 

hem och skola anpassas därefter (Bjar & Frylmark, 2009). Skolsköterskan bör också se 

hela familjen för om någon i familjen har dyslexi kan hela familjen påverkas negativt 

och det är inte ovanligt att de mammor som måste kämpa för sina barns rättigheter råkar 

ut för stress och depression (Bjar & Frylmark, 2009; Terras, 2009).  

 

Konklusion 

Barn med dyslexi är i riskzonen för emotionella, psykosociala och beteende problem. 

Ohälsan är svårtolkad och skolsköterskan har därför en viktig roll i att förebygga, 

upptäcka samt minska konsekvenserna av funktionshindret. Barnen upplever tidigt att 

de är annorlunda och när de misslyckas i skolan känner de sig dumma. En del, oftast 

flickorna, vänder sin ohälsa inåt och döljer den för andra medan andra, främst pojkarna, 

vänder den utåt och de upplevs som stökiga. Detta leder ofta till att barnen får en låg 

självkänsla och det i sin tur innebär en ökad risk för att utsättas för mobbning. De flesta 

barnen utvecklar olika strategier för att klara av sin vardag. En del döljer sin dyslexi, 

viket kan leda till att de mår dåligt när de är ensamma medan andra kämpar på för att 

lära sig läsa eller väljer att bli duktig inom något annat område som inte har med läsning 

att göra. Positivt för dyslektiker är ha kompisar, få stöd av vuxna, få rätt hjälp i skolan 

och utveckla sina styrkor. 

 

Implikation 

Det bästa sättet att minska ohälsan hos barn med dyslexi är att i förskolan använda 

förebyggande pedagogik och under lågstadiet snabbt lära barnen att läsa med anpassade 

pedagogiska metoder för dyslektiker. Skolsköterskan bör ha rutiner för att tidigt 

upptäcka ohälsa och om barnet redan har utvecklat ohälsa behövs omgående 

strukturerade insatser av hela elevvårdsteamet. 
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Tabell 2. Sökhistoria     Bilaga I 

 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 

1 

Urval 

2 
PubMed 20091228 dyslexia (MeSH) AND school 

health services (MeSH) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English  

6 3 2 2 

PubMed 20091228 dyslexia (MeSH) AND self 

concept (MeSH) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English 

25 8 6 6 

 

PubMed 20091228 dyslexia (MeSH) AND 

behaviour problems (fritext) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English 

81 7 5 5 

 

PubMed 20091228 dyslexia (MeSH) AND “well 

being” (fritext) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English 

7 1 1 1 

 

PubMed 20091228 Learning disorders (MeSH) 

AND “well being” (fritext) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English 

22 2 2 2 

Cinahl 20100105 dyslexia (Headings) AND self 

concept (Headings) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English 

4 1 1 1 

 

Cinahl 20100105 learning disabilities (fritext) 

AND well being (fritext) 

Limits: published 2000-2010, 

abstract, human, English 

8 2 2 2 

PsycInfo 20100105 dyslexia (Thesaurus) AND 

school nurses (Thesaurus) 

Limits: published 2000-2009, 

journals, human, English 

2 1 0 0 

PsycInfo 20100105 dyslexia (Thesaurus) AND 

self concept (Thesaurus) 

Limits: published 2000-2009, 

journals, human, English 

151 11 4 4 

 

PsycInfo 20100105 dyslexia (Thesaurus) AND 

well being (Thesaurus) 

Limits: published 2000-

2009, journals, human, 

English 

96 13 4 4 

 

Totalt  10 av 11 artiklar fanns med 

i flera sökningar 

   11 

 

 



      

Tabell 3 Artikelöversikt                     Bilaga II 
 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

England 

Alexander-

Passe, N 

How dyslexic 

teenagers 

cope: an 

investigation 

of self-esteem,  

coping and 

depression. 

Att undersöka 

självkänsla, 

depression och 

coping hos 

tonåringar med 

dyslexi. 

Kvantitativ. Tre 

standardiserade 

frågeformulär (CFSEI, 

CISS, BDI-II) som mäter 

självkänsla, coping och 

depression. 19 av 62 

tonåringar deltog i 

studien. 12 pojkar och 7 

flickor. Bortfall 73 %. 

 

Pojkar och flickor fick 

olika resultat och 

flickorna hade lägre 

självkänsla och mer 

depressioner än 

pojkarna. Oavsett 

behandlingsform kan 

inte barnet bli hjälpt 

om inte de under-

liggande faktorerna 

avhjälps, dvs att barnen 

lär sig läsa. 

Grad I 

2005 

USA 

Arnold, E., 

Goldston, 

D., Walsh, 

A., 

Reboussin, 

B., Daniel, 

S., 

Hickman, E. 

& Wood, F.  

 

Severity of 

emotional and 

behavioral 

problems 

among poor 

and typical 

readers. 

Att undersöka 

känslomässiga, 

beteende och 

uppmärksamhets-

problem hos 

tonåringar med 

läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Kvantitativ metod. Fyra 

standardiserade 

frågeformulär (CBCL, 

YSR, BDI, STAI) som 

mäter tillbakadragande, 

somatiska problem, 

ångest/depression, 

sociala problem, 

tanke/åsikts problem, 

uppmärksamhetsproblem, 

brottslighet och 

aggressivitet. 94 barn 

med dyslexi och en 

matchande kontrollgrupp 

samt föräldrar deltar, 52 

pojkar och 42 flickor. 

Dyslektiker har större 

beteende och 

känslomässiga problem 

än normalläsaren. Det 

är viktigt att 

skolpersonal och hälso- 

och sjukvårdspersonal 

uppmärksammar 

dyslektiker med 

problem, speciellt 

ångest och depression 

som inte märks så 

tydligt. 

Grad I 



 

222 familjer tillfrågades 

och 188 valde att deltaga. 

Studien är pågående och 

startade när barnen var 

15 år och har pågått i 2-3 

år.  

2001 

Norge 

Heiervang, 

E., 

Stevenson, 

J,. Lund, A. 

& Hugdahl, 

K. 

Behavior 

problems in  

children with 

dyslexia. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

beteendeproblem 

och dyslexi. 

Kvantitativ metod. Tre 

standardiserade 

frågeformulär (CBCL, 

TRF, YSR) som mäter 

tillbakadragande, 

somatiska problem, 

ångest/depression, 

sociala problem, 

tanke/åsikts problem, 

uppmärksamhetsproblem, 

brottslighet och 

aggressivitet. 34 barn 

valdes ut för en förtest 

där författarna 

exkluderade 9 barn. 

Slutligen deltog 25 barn 

med dyslexi i åldern 10-

12 år och en matchande 

kontrollgrupp samt lärare 

och föräldrar. 20 var 

pojkar och 5 var flickor. 

De dyslektiska barnen 

hade betydligt fler 

beteendeproblem som 

inte kunde förklaras 

med sociala eller 

utvecklingsmässiga 

variabler. 

Grad I 

2007 

Sverige 

Ingesson, G. Growing up 

with dyslexia: 

interviews 

with teenagers 

and young  

Att undersöka hur 

svenska tonåringar 

beskriver sina 

psykosociala 

erfarenheter av att 

Avhandling. Kvalitativ 

metod. 75 personer 

intervjuades i åldrarna 14 

– 25 år. 48 pojkar och 27 

flickor. Bortfall 25 

De första sex åren i 

skolan upplevdes som 

svåra för de 

dyslektiska barnen, de 

kände frustration, 

Grad I 



 

adults. växa upp med 

dyslexi. 

personer, 25 %. förvirring och 

förödmjukelse. De som 

blivit mobbade kände 

fortfarande att dyslexin 

påverkade dem 

negativt. När de blev 

äldre kunde de lättare 

skilja på sig själva och 

på dyslexin och de 

upplevde bara problem 

i läs- och 

skrivsituationer. 

Tonåringarna delades 

in i tre grupper, de 

uppgivna, de 

obekymrade och 

kämparna. De 

uppgivna ungdomarna 

löpte störst risk för låg 

självkänsla och 

emotionella problem. 

De obekymrade hade 

en särskild talang eller 

ett starkt intresse för 

något. Kämparna var 

envisa, isolerade 

dyslexin till en liten del 

av självet, hade en 

speciell talang, goda 

kamrat och 

familjeförhållande 

samt en kämpande 



 

mamma. 

2008 

Norge 

Knivsberg, 

A. & 

Andreassen, 

A. 

Behaviour, 

attention and 

cognition in 

severe 

dyslexia. 

Att undersöka om 

barn med 

fonologisk brist 

och svåra 

läsproblem också 

har känslomässiga 

och beteende 

problem som 

påverkar dem 

negativt. 

Kvantitativ metod. Tre 

standardiserade 

frågeformulär (CBCL, 

TRF, YSR) som mäter 

tillbakadragande, 

somatiska problem, 

ångest/depression, 

sociala problem, 

tanke/åsikts problem, 

uppmärksamhetsproblem, 

brottslighet och 

aggressivitet. 70 barn, 59 

pojkar och 11 flickor, 

med dyslexi i åldern 9-16 

år och en matchande 

kontrollgrupp samt lärare 

och föräldrar deltog. 1 

familj avstod och ersattes 

med en annan. 

Barn med dyslexi hade 

klart fler problem inom 

alla områden än 

kontrollgruppen. 

Grad I 

2004 

USA 

Martínez, R. 

& Semrud-

Clikeman, 

M. 

Emotional 

adjustment 

and school 

functioning  

of young 

adolescents 

with multiple 

versus single 

learning 

disabilities. 

Att undersöka den 

känslomässiga 

funktionen och 

skolanpassning 

hos tonåringar 

indelade i tre 

grupper, ett 

inlärningsproblem, 

två 

inlärningsproblem 

och en normal 

grupp. 

Kvantitativ metod. 120 

barn mellan 12-15 år 

delades i tre grupper, 

lässvårigheter, läs och 

matematiksvårigheter, 

normalgrupp. Ett 

standardiserat test 

(BASC) som mäter 

känslomässiga och 

beteendeproblem, som 

bestod av tre delar och 

användes av elever, 

Barn med dyslexi (och 

dyskalkyli) ligger i 

riskzonen för att få 

känslomässiga, 

beteende, psykosociala 

och skolproblem. 

Grad I 



 

föräldrar och lärare. 

Författarna exkluderade 

visa elever som inte 

motsvarade syftet. 

Författarna fråga ett antal 

deltagare tills de fått ihop 

120 som valde att 

deltaga. Det var lika 

många flickor som pojkar 

som deltog. 

2003 

USA 

McNulty, M Dyslexia and 

the life course. 

Att hos 

dyslektiker fånga 

den vanligaste 

aspekten av den 

emotionella 

upplevelsen under 

livsförloppet. 

Kvalitativ. Grounded 

theory.12 personer som 

fick sin dyslexidiagnos 

före 14-års ålder 

djupintervjuades som 

vuxna. Ingen valde att 

avstå under intervjun, 

däremot var inte alla 

anträffbara för ett 

uppföljningssamtal. 8 var 

män och 4 var kvinnor. 

Barn känner tidigt att 

de är annorlunda och 

att det är något fel med 

dem. Detta leder till 

minskat självför-

troende och negativa 

upplevelser, 

kränkningar och 

missförstånd pga 

dyslexin kan kännas 

traumatiska. Det är 

därför viktigt att 

dyslexin identifieras 

tidigt och att barnen får 

rätt pedagogisk och 

psykologiskt hjälp för 

att minska emotionella 

och psykosociala 

problem. 

Grad I 

2005 

Nederländerna 

Singer, E. The strategies 

adopted by 

Dutch children 

Att studera 

sambandet mellan 

dyslexi, 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologi och ”inner 

logic”. 60 barn mellan 9 

Risken för att bli retad 

och mobbad hör ihop 

med själförtroende och 

Grad II 



 

with dyslexia 

to maintain 

their  

self-esteem 

when teased at 

school. 

mobbning, 

självförtroende 

och psykosociala 

problem. 

och 12 år med diagnosen 

dyslexi intervjuas. 36 

pojkar och 24 flickor. 

Alla 60 barn fullföljde 

studien. 

barn med dyslexi har 

lägre självförtroende 

och blir oftare utsatt 

för mobbning. 

De viktigaste 

skyddsfaktorerna är 

föräldrarna, samarbetet 

mellan föräldrar och 

lärare och att passa in i 

kamratgruppen. 

2008 

Nederländerna 

Singer, E. Coping with 

academic 

failure, a study 

of Dutch 

children with 

dyslexia.  

Hur hanterar barn 

med läs- och 

skrivsvårigheter 

sin skolsituation?  

Kvalitativ studie. 60 barn 

mellan 9 och 12 år med 

diagnosen dyslexi 

intervjuas. Metoden är 

”inner logic” och 

används för att studera 

barns specifika beteende i 

specifika situationer. 36 

pojkar och 24 flickor. 

Alla 60 barn fullföljde 

studien. 

Alla barn hade 

utvecklat strategier för 

att skydda 

självkänslan. Det 

viktigaste var stödet 

från föräldrarna, 

lärarna och 

kamraterna. Stödet 

skulle vara att stödja 

barnets självkänsla, 

förklara innebörden av 

dyslexi, visa förtroende 

för barnets kapacitet, 

använda pedagogik 

som är avsedd för 

dyslektiker, förebygga 

mobbning samt ha ett 

samarbete mellan 

lärare och föräldrar. 

Grad II 

2000 

USA 

Svetaz, M., 

Ireland, M. 

& Blum, R. 

Adolescents 

with learning 

disabilities: 

Att identifiera 

skillnader i 

emotionellt 

Kvantitativ. Intervju med 

frågeformulär. 20780 

tillfrågades och 16340 

Dyslektiker hade 2-3 

gånger högre 

emotionell utmattning, 

Grad I 



 

risk and 

protective 

factors 

associated 

with 

emotional 

well-being: 

findings from 

the national 

longitudinal 

study of 

adolescent 

health. 

välbefinnande hos 

dyslektiker och 

icke dyslektiker 

samt identifiera 

frisk och risk 

faktorer för 

emotionell 

utmattning. 

tonåringar valde att 

deltaga varav 1603 hade 

dyslexi. Det var dubbelt 

så många pojkar som 

flickor som hade dyslexi. 

självmordsförsök och 

våldsamt beteende. 

Faktorer som minskade 

problemen var religiös 

identitet, stark 

familjesammanhållning 

och bra 

skolförhållanden. 

Skolhälsovården måste 

uppmärksamma social 

och emotionell stress 

likväl som skol och 

fysisk funktion. 

2009 

Skottland 

Terras, M., 

Thompson, 

L. & 

Minnis, H. 

Dyslexia and 

psycho-social 

functioning: 

an  

exploratory 

study of the 

role of self-

esteem and 

understanding. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

dyslexi, 

självkänsla och 

psykosocial 

anpassning. 

Kvantitativ. Tre 

frågeformulär (SPCC, 

SDQ, UPIDS) som mäter 

självkänsla, emotionella 

och beteendeproblem 

samt attityder och 

förståelse av dyslexins 

inverkan på det dagliga 

livet. 68 barn med 

dyslexi och deras 

föräldrar deltog. 44 

pojkar och 24 flickor. 

Åldern var mellan 8-16 

år. Från början 

tillfrågades 133 barn och 

75 valde att deltaga, efter 

test exkluderade 

författarna 7 barn. 

Dyslexi ger stora 

psykosociala, 

emotionella och 

beteende problem och 

det är viktigt att skolan 

tidigt upptäcker både 

lässvårigheterna och de 

psykosociala 

problemen. 

Grad I 
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