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Sammendrag 

Tema og problemstilling 

Denne oppgaven handler om elever med dysleksi og elever uten dysleksi i 10. trinn og deres 

selvoppfattelse. Det er valgt å ha fokus på delkomponenten akademisk selvoppfattelse. 

Grunnen til at det ble valgt å bruke elever i 10. trinn som informanter er fordi de står ved et 

veiskille hvor de skal ta et valg om fremtidig studieretning på videregående skole. Erikson 

(1959) hevdet at en av de viktigste oppgavene til et individ i pubertetsalderen er å få et fast 

grep om hvem de er og hva de ønsker å bli. Vi lever i en tid hvor akademiske prestasjoner er 

høyt verdsatt i samfunnet. Det høye presset på å få en høy utdanning noen elever kan oppleve 

kan ha uheldige konsekvenser for enkelte, da det kan være de ikke klarer å oppfylle 

forventningene som samfunnet har og de har til seg selv. Dette kan være med på å øke 

risikoen for at flere individer kan utvikle en lav selvoppfattelse, i dette tilfellet spesielt en lav 

akademisk selvoppfattelse. Masterprosjektet besvarer følgende problemstilling: I hvilken grad 

er det sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og dysleksi for elever i 10.klasse? For å 

besvare problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i tre forskningsspørsmål som lyder: 

1. Er det en signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom elever med dysleksi 

og elever uten dysleksi? 

2. Er det en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram hos elever med og uten dysleksi? 

3. Er det noen sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? 

Utvalg og metode 

Datainnsamlingen ble foretatt i februar/mars 2018. Utvalget besto av 213 elever i 10. trinn, 

hvor 31 elever har dysleksi. Det var 20 skoler i utvalget som deltok og disse var fordelt på 12 

fylker. 

For å undersøke problemstillingen ble det valgt et kvantitativt surveydesign med et ikke-

eksperimentelt design som metode. Oppgaven søkte å måle elevenes akademiske 

selvoppfattelse, dette ble gjort ved å benytte instrumentet Myself-As-a-Learner Scale (MALS) 
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(Burden, 2014). Det ble også kartlagt bakgrunnsvariabler, bakgrunnsvariablene som ble 

benyttet i analysen var dysleksi, norskkarakterer (muntlig og skriftlig) og valg av 

utdanningsprogram. Hele datatilfanget ble samlet inn via et nettbasert spørreskjema. 

Analysene i masteroppgaven består av faktoranalyse av resultatene fra instrumentet MALS, 

som målte elevenes akademiske selvoppfattelse. Det ble foretatt t-tester og en 

korrelasjonsanalyse for å sammenligne resultatene fra MALS og bakgrunnsvariablene som 

var kartlagt. Alle analysene ble foretatt i SPSS Statistics 25.  

Resultater og konklusjon 

Resultatene viste at det er en signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom elever 

med dysleksi og elever uten dysleksi. Da det ble sett på om det var noe sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram ble det gjort ulike funn i gruppen 

med dysleksi og gruppen uten dysleksi. Her viste det seg at det ikke var noe sammenheng 

mellom akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram hos elever med dysleksi, 

men at det motsatte gjaldt for elever uten dysleksi hvor det viste seg å være en sammenheng. 

Det ble ikke funnet noe signifikant korrelasjon mellom akademisk selvoppfattelse og 

norskkarakter blant elevene med dysleksi, men for elevgruppen uten dysleksi var det en 

signifikant korrelasjon mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter. Da det ble sett på 

om det var noe forskjell i norskkarakterer hos elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi 

ble det funnet en signifikant forskjell som viste at elevene med dysleksi hadde i gjennomsnitt 

lavere karakterer, både muntlig og skriftlig, enn eleven uten dysleksi.  

Konklusjonen er at det er en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og dysleksi for 

elever i 10. trinn. Men det kom også fram at elevene uten dysleksi samsvarte bedre med 

teorien om akademisk selvoppfattelse. Det ble sett på ulike forklaringer til at gruppen med 

dysleksi ikke passet helt inn i teorien, da ble bruken av beskyttelsesstrategier brukt som en 

hypotese for å forklare hvorfor den akademiske selvoppfattelsen hos elever med dysleksi ikke 

samsvarte i forhold til karakterer og valg av utdanningsprogram. Den endelige konklusjonen 

er at det kan virke som at en lav akademiske selvoppfattelse ikke forsvinner når den først har 

oppstått. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunnen for prosjektet 

Temaet for dette masterprosjektet er elevers akademiske selvoppfattelse på 10. trinn, og da 

med et fokus på eventuelle forskjeller mellom elever med og uten dysleksi. Bakgrunnen for 

valget av dette temaet er noe personlig, siden jeg har erfart selv, og også sett ute i 

jobbsammenheng da jeg jobbet i grunnskolen, hvor mye en persons selvoppfattelse spiller inn 

i læringssituasjoner. 

For å aktualisere temaet mitt har jeg valgt å ta utgangspunkt i § 9 A-2, Retten til eit trygt og 

godt skolemiljø, hvor det står at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som 

fremmer trivsel, helse og læring (Opplæringslova, 1998). Slik jeg oppfatter denne loven er 

den veldig aktuell til mitt masterprosjekt da en lav akademisk selvoppfattelse kan påvirke den 

psykiske helsen til en elev, som igjen kan påvirke trivselen og også elevens læring. 

Grunnen til at jeg velger å se på elever med dysleksi som en egen gruppe, er fordi dysleksi er 

en relativt utbredt lærevanske som forekommer hos oppimot 6% av alle barn (Hulme & 

Snowling, 2009) noe som vil si at det statistisk sett vil være minst en elev per skoleklasse med 

dysleksi. De utfordringene elever med dysleksi ofte møter ved skolestart i forbindelse med 

leseopplæringen, gjør at de kan ha en større risiko til å utvikle en lav selvoppfattelse.  

Den andre gruppen jeg har valgt å se på er elever uten dysleksi. Dette er fordi at alle har en 

akademisk selvoppfattelse som kan være høy eller lav, og mange kan oppleve den akademiske 

hverdagen som utfordrende, også uten en diagnose. Det er også det faktum at å se på disse to 

gruppene opp mot hverandre kan være veldig interessant, for å se om det er noe forskjell eller 

om de er mer like enn en først skulle anta. Å se om den akademiske selvoppfattelsen påvirker 

valg i ulik grad, som valg av utdanningsprogram. Å se om det er sammenheng mellom den 

akademiske selvoppfattelsen og skoleprestasjoner, som måles ved karaktersetting. Dette er 

spørsmål som vil drive dette masterprosjektet. 
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1.2 Problemstilling 

Det er foreslått at en av de viktigste oppgavene for hvert individ i pubertetsalderen er å få et 

fast grep om hvem de er og hva de ønsker å bli (Erikson, 1959). Derfor ønsker jeg å se på om 

det er sammenheng mellom elevers akademiske selvoppfattelse og dysleksi. I tillegg vil jeg se 

på elevers valg av studieprogram i videregående skole, og med det tenker jeg på om de velger 

yrkesfaglig utdanningsprogram eller studieforberedende utdanningsprogram. Jeg kommer til å 

ta utgangspunkt i 10. klassinger, siden de er i den fasen i skoleløpet hvor de må ta et valg for 

hva de vil gjøre videre. Noe som kan ha stor påvirkning på resten av deres liv. 

Derfor blir problemstillingen: 

I hvilken grad er det sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og dysleksi for elever i 

10.klasse? 

For å besvare problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i tre forskningsspørsmål. 

Forskningsspørsmål: 

1. Er det en signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom elever med 

dysleksi og elever uten dysleksi? 

2. Er det en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram hos elever med og uten dysleksi? 

3. Er det noen sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? 

1.3 Begrepsavklaring 

Skaalvik og Skaalvik (2014) definerer selvoppfattelse som enhver oppfatning, vurdering, 

forventning, tro eller viten en person har om seg selv. Selvoppfattelsen forstås her som 

selvkonsept, forventning om mestring, selvfølelse, og selvverd. 

I kapittel 2 Litteraturgjennomgang vil jeg hovedsakelig bruke den betegnelsen de aktuelle 

forskerne benytter seg av. Som når jeg har oversatt self-concept til selvkonsept og self-

efficacy til forventning om mestring. Grunnen til at jeg ikke oversetter det direkte til 

selvoppfattelse når jeg skriver om deres teorier er fordi disse to engelske begrepene 

representerer to forskjellige vurderingsformer, noe som jeg vil komme nærmere inn på i 
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litteraturgjennomgangen. Når jeg selv skal bruke teorien vil jeg forholde meg til det 

overordnede begrepet som i min oppgave er selvoppfattelse. 

1.4 Oversikt over oppgaven 

Masteroppgaven består av fem kapitler som er delt inn i flere delkapittel. I kapittel 1 har jeg 

presentert temaet, bakgrunnen for temaet, og formålet med oppgaven. Jeg har gjort rede for 

problemstillingen og forskningsspørsmålene, og jeg har tatt en kort begrepsavklaring hvor jeg 

har beskrevet hvordan jeg vil benytte meg av sentrale begreper.  

Kapittel 2, litteraturgjennomgang, har jeg delt inn i tre delkapittel. I delkapittel 2.1 redegjør 

jeg for dysleksi og for leseferdigheter som er et av områdene hvor dysleksi blir godt synlig. I 

delkapittel 2.2 redegjør jeg for selvoppfattelse og til slutt hvorfor jeg ser på akademisk 

selvoppfattelse. I delkapittel 2.3 redegjør jeg for dysleksi og selvoppfattelse, og ser på 

hvordan dette henger sammen.   

Kapittel 3 tar for seg metode og inneholder beskrivelse av utvalg, av de ulike komponentene i 

undersøkelsen og faktoranalyse av måleinstrumentet som ble benyttet for å kartlegge elevenes 

akademiske selvoppfattelse. 

I kapittel 4 presenterer jeg resultatene fra undersøkelsen, i kapittel 5 drøfter jeg resultatene 

som er presentert og i kapittel 6 har jeg gjort meg noen avsluttende betraktninger.  
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2 Litteraturgjennomgang 

I dette kapittelet gis en teoretisk bakgrunn for å besvare problemstillingen i masteroppgaven. 

For å gjøre dette har jeg delt kapittelet inn i tre delkapittel. I delkapittel 2.1 gis det en teoretisk 

bakgrunn for dysleksi. For å beskrive dysleksi har jeg presentert leseferdigheter, hvor jeg så 

presenterer de fonologiske vanskene. Det blir også sett på risikofaktorer og hvordan dysleksi 

kan utarte seg i livsløpet og vanskene dette kan medføre. I delkapittel 2.2 gis det en teoretisk 

bakgrunn for selvoppfattelse og de ulike sidene ved selvvurdering. Den hierarkiske strukturen 

av selvoppfattelse blir presentert, hvor det til slutt blir fokusert på akademisk selvoppfattelse. 

I delkapittel 2.3 gis det en teoretisk bakgrunn for dysleksi og selvoppfattelse, her blir det sett 

på forskning som har fokus på hvordan dysleksi og selvoppfattelse opptrer sammen, og da vil 

lav selvoppfattelse være i fokus. Forskjellige typer beskyttelsesstrategier vil bli presentert, 

både positive og negative. Til slutt vil det fokuseres på konsekvensene som kan oppstå ved 

lav selvoppfattelse.  

2.1 Dysleksi 

ICD-10 er diagnosemanualen Norge og de fleste andre land i Europa forholder seg til. Der har 

de valgt å ikke benytte seg av diagnosenavn som for eksempel dysleksi og dyskalkuli. Men 

under kapitel F81 Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker er det et 

underkapittel som heter F81.0 Spesifikk leseforstyrrelse. Forklaringen på spesifikk 

leseforstyrelse lyder slik: 

Det viktigste kjennetegnet er en spesifikk og betydelig svekkelse i utviklingen av 

leseferdigheter som ikke kan forklares bare ved mental alder, synsproblemer eller 

mangelfull opplæring. Både leseforståelse, ordgjenkjennelse, høytlesningsevne og 

gjennomføring av oppgaver som krever leseferdigheter, kan være påvirket. 

Staveproblemer har ofte sammenheng med spesifikke leseforstyrrelser og kan ofte 

vedvare inn i ungdomsalderen, selv etter at leseevnen er bedret. Barn med spesifikk 

leseforstyrrelse har ofte en bakgrunn med spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og 

språk, og grundig vurdering av språkfunksjonen avdekker ofte subtile parallelle 

problemer. I tillegg til teoretisk svikt, er høyt skolefravær og problemer med sosial 

tilpasning vanlige komplikasjoner, særlig i de siste årene på barne- og 

ungdomsskolen. Tilstanden er observert hos alle kjente språk, men det er usikkert om 

hyppigheten påvirkes av språkets natur og typografi (“Kodeverket ICD-10 (og ICD-

11),” n.d. s.152).  

Denne forklaringen på leseforstyrrelser passer inn i vanskene til et barn med dysleksi. Det kan 

være de har valgt å løse det på denne måten i diagnosemanualen siden det kan være mange 
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som har vansker med blant annet lesing, men som ikke får dysleksidiagnosen, siden vanskene 

deres ikke passer inn under kriteriene for dysleksi, som kan være vanskelig å sette siden det 

ofte er en skjønnsmessig vurdering.  

Dysleksi er en vanlig lærevanske som forekommer hos ca. 3-6 % av alle barn (Hulme & 

Snowling, 2009). Det er også blitt gjort funn hvor det ser ut til at flere gutter enn jenter er 

berørt av lesevansker (Rutter et al., 2004). Derfor er dette et viktig tema, siden forekomsten er 

3-6 %. Dette tilsvarer gjennomsnittlig en elev per klasse, hvis klasse størrelsen ligger på rundt 

20 elever. Statistisk sett er det ikke mulig å jobbe med barn i skolen uten å møte på noen barn 

som har fått diagnosen dysleksi.  

2.1.1 Tidlig teori 

Det har gjennom historien vært mange ulike teorier om hvorfor enkelte barn strever med å 

lære å lese. Heaton og Winterson (1996) hevder at det er mange ulike årsaker til at et barn kan 

oppleve problemer med å lære å lese; nøkkelfaktorer som lav intelligens, sosio-økonomiske 

årsaker, utilstrekkelig skolegang og/eller kvalitet på undervisningen, nedsatt syn og hørsel 

(fysiske handikap), nevrologiske svekkelser, emosjonelle og adferdsfaktorer som kan påvirke 

oppmerksomheten, konsentrasjonen og mottagelighet til lærers instrukser, og til slutt dysleksi. 

Heaton og Winterson (1996) sier at til kontrast fra de første seks faktorene er dysleksi en 

«skjult handikap» (Heaton & Winterson, 1996). Lyon (1995) beskrev at ekskluderingskriterier 

var den oftest brukte metoden å definere og identifisere dysleksi. Barn ble ofte diagnostisert 

ut fra kriterier av hva de ikke hadde, enn hva de hadde. Disse kriteriene var basert på DSM IV 

(fra 1994, og er den amerikanske diagnosemanualen) og ICD-10 (fra 1993) (Lyon, 1995), og 

har mye til felles med de seks første nøkkelfaktorene til Heaton og Winterson (1996). Denne 

måten å definere og identifisere lærevansker, som for eksempel dysleksi på, har forskningen 

nå gått bort fra, siden IQ ikke er en god primær indikator for lærevansker (Lyon & Weiser, 

2013). Bruk av IQ for å identifisere dysleksi er diskutert mye oppover i tiden, men er i dag en 

tilnærming som har liten tillit og troverdighet (Elliott & Grigorenko, 2014). For å 

oppsummere blir ikke lengre dysleksi identifisert ved å utelukke ulike årsaksforklaringer, 

siden mange av disse nøkkelfaktorene i dag blir sett på som risikofaktorer. Dette skal jeg 

komme tilbake til siden.  
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2.1.2 Leseferdigheter 

Tidligere ble diagnosemanualen ICD10 nevnt og der knyttet jeg leseforstyrrelser opp mot 

dysleksi. Ut fra dette er der derfor naturlig at dysleksi oppdages i forbindelse med 

leseopplæringen i skolen, og derfor er en gjennomgang av de ulike elementer i leseutviklingen 

av betydning for enhver diskusjon som omhandler skolebarn og dysleksi. 

Det språklige grunnlaget for lesing 

Lesing er en ferdighet som er bygget på det det talte språket, med tanke på at mennesker lærer 

seg å snakke lenge før de lærer seg å lese. Lesing og det talte språket bygger på lingvistisk 

informasjon som er avgjørende for kommunikasjon (Kamhi & Catts, 2014a). Kunnskapen om 

likhetene og ulikhetene mellom det talte språket og lesing er viktig for forståelsen av hvordan 

barn lærer å lese og hvorfor noen barn har vansker med å lære å lese (Kamhi & Catts, 2014a). 

Lesing innebærer to veldig ulike ferdigheter, hvor den ene er ordgjenkjennelse og den andre 

er forståelse. Ordgjenkjenning omhandler kunnskap om bokstaver, lyder og ord, og 

avkodingsprosesser, som kan læres systematisk. Forståelse omhandler hvordan forståelsen er 

av hva som blir lest, her inkluderes prosesser som tenking, resonering, forestilling og tolking 

(Kamhi & Catts, 2014a). Begge disse sidene av lesing er vesentlig, den ene for å kunne lese, 

og den andre for å faktisk forstå hva du leser. Det blir som et to-trinns-system; ved trinn en 

skal symbolene avkodes og settes sammen slik at det blir en tekst, og ved trinn to skal teksten 

tolkes, slik at det blir en mening i teksten.  

Som nevnt tidligere er lesing en kompleks språklig prosess som innebærer å transformere 

skrifttegn til mening. Med det menes å avkode teksten og få en forståelse av det som blir lest. 

Å skape forståelse av det som leses er en prosess i seg selv, men ordavkoding er 

inngangsdøren til lesing (Kamhi & Catts, 2014b).  

For å forklare denne språklige prosessen hvor skrifttegn blir transformert til mening vil jeg ta 

for meg det mentale leksikon. Det mentale leksikon består av auditiv og visuell input, som 

blir prosessert og lagret i leksikonet, for så igjen å kunne hente ut denne lagrede kunnskapen 

når tekst skal tolkes og forstås. Meningen vi legger til ord kommer fra det mentale leksikonet 

som barnet har tilegnet seg når de lærer å snakke. Det mentale leksikonet er bygget opp av ord 

med auditiv informasjon og mening slik at det blir en mental representasjon. Når barnet leser 

vil de mentale representasjonene brukes slik at det skapes en kobling mellom det talte språket 
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og det skrevne ord. Det er gjennom at barnet har tilgang til de mentale representasjonene at 

lesing blir mulig (Kamhi & Catts, 2014a).  

 

Figur 1: Modell for det talte og skrevene språkforståelse (Kamhi & Catts, 2014a, s. 5). 

I den auditive siden av det mentale leksikonet prosesseres det talte ord som ulike språklige 

enheter. Disse enhetene representerer bokstaver og bokstavsammensetninger i alfabetet. 

Barnet må være bevisst språklydene, for å forstå sammenhengen mellom bokstavene og 

språklydene. Med å være bevisst disse språklydene menes det at barnet hører de ulike 

komponentene i ordene og har evnen til å kunne manipulere disse. Dette blir kalt fonologisk 

bevissthet, og hevdes å være den viktigste forutsetningen for leseutvikling. Mangel på 

fonologisk bevissthet kan anses å være en viktig prediktor for lesevansker (Melby-Lervåg, 

Lyster, & Hulme, 2012). 

Fonologiske ferdigheter er et samlebegrep som blir brukt for å referere til prosesser som er 

knyttet til språklyder, språklyder som barnet vil bruke for å avkode et skrevet ord. Implisitt og 

eksplisitt prosessering er to ulike fonologiske prosesser som er avgjørende for leseutviklingen 

(Hulme & Snowling, 2009; Melby-Lervåg et al., 2012). Implisitt prosessering handler om de 

prosessene barnet ikke reflekterer over, men heller ikke gjør automatisk, som verbalt 

korttidsminne og rask ordbenevning av kjente ord. Eksplisitt prosessering handler om de 

prosessene hvor det er behov for bevisst og eksplisitt manipulering. Eksempel på dette er 

aktiviteter hvor barnet må manipulere språklyder ved å segmentere, legge på eller ta bort 

språklyder. Eksplisitte fonologiske prosesser inngår i det som kalles fonologisk bevissthet.  
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Begge disse fonologiske prosessene underbygger lesing og er viktige i startsfasen av 

leseutviklingen, som starter med ordavkoding (Hulme & Snowling, 2009; Melby-Lervåg et 

al., 2012). 

Leseutviklingens tidlige faser 

Ordavkoding er den enkleste prosessen i lesing, som skjer ved at språklyder forbindes med 

bokstaver. Etterhvert vil det skje mer komplekse prosesser hvor barnet avkoder ord gjennom å 

kjenne igjen grammatiske strukturer eller ved å kjenne igjen ord som en helhet. Barnet kan få 

tilgang til ordets betydning gjennom sitt mentale leksikon (Kamhi & Catts, 2014b). I 

ordavkoding er det to stadier vi skal se på, det alfabetiske stadiet og det ortografiske stadiet. 

Det alfabetiske stadiet er hvor barnet begynner å danne grafem-fonem forbindelser. Det vil si 

at barnet begynner å forstå at hver bokstav har en lyd, og barnet bruker denne kunnskapen til 

å avkode ord. Dette kalles ofte for fonologisk strategi. Men det er ikke nok å sette sammen 

lyd med bokstav for å lese, det er også vesentlig at barnet forstår at dette representerer det 

talte språket (Kamhi & Catts, 2014b). Hvis et barn klarer å stave ordet slik det utales er dette 

en god indikasjon på at barnet har fonologisk bevissthet. Når barnet har lært seg 

sammenhengen mellom grafem og fonem, vil barnet gradvis bevege seg videre til det 

ortografiske stadiet. Denne overgangen er avhengig av mengdetrening.  

Det ortografiske stadiet handler om å gjenkjenne ord visuelt uten å måtte avkode hver enkelt 

bokstav. Denne formen for ordgjenkjenning blir ofte kalt den visuelle ruten eller ortografisk 

strategi. Denne strategien vil hjelpe barnet å avkode automatisk og uanstrengt. Hvis barnet 

ikke innehar denne strategien vil lesingen ta lang tid, siden da må hvert ord avkodes med den 

fonologiske strategien (Kamhi & Catts, 2014b). Det er et kunstig skille mellom det alfabetiske 

stadiet og det ortografiske stadiet, siden det ikke er en brå overgang fra den ene til den andre. 

Barnet vil kunne bruke den fonologiske kunnskapen når det møter ukjente ord, men vil etter 

hvert benytte seg mer og mer av den ortografiske kunnskapen (Kamhi & Catts, 2014b). En 

god leser vil kunne benytte seg av begge strategiene og bytte dem om hverandre etter hvilken 

strategi som er mest hensiktsmessig å bruke for å få lest teksten så effektivt og uanstrengt som 

mulig. 
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2.1.3 En fonologisk svikt 

Det finnes flere ulike definisjoner på dysleksi, men det ser ut som forskerne på dette feltet er 

enige om at dysleksi i bunn og grunn er knyttet sammen med den fonologiske bevisstheten. 

Dysleksi kan forklares kortfattet som en vanske med lesingen som kommer av en 

bakenforliggende fonologisk svikt (Lyster, 2012). Lyon, Shaywitz og Shaywitz (2003) har en 

definisjon på dysleksi som ofte blir nevnt av andre forskere, og det er også denne definisjonen 

jeg vil benytte meg av her. Den går ut på at dysleksi er en spesifikk lærevanske som er av en 

nevrologisk opprinnelse, som er preget av vanskeligheter med nøyaktig og/eller flytende ord-

gjenkjenning, og av dårlige stave- og avkodingsferdigheter. Disse vanskene skyldes en svikt i 

den fonologiske komponenten av språket. En sekundærkonsekvens av dette kan være at det 

oppstår vansker med leseforståelsen og at dette reduserer leseerfaringen. Dette kan igjen 

skape en hindring i utviklingen av vokabularet og bakgrunnskunnskapene (Lyon, Shaywitz, & 

Shaywitz, 2003), ordforrådet vil ikke få en positiv utvikling. Melby-Lervåg, Lyster og Hulme 

(2012) tar for seg den fonologiske representasjonshypotesen, hvor det indikeres at dysleksi er 

en svikt i den implisitte og eksplisitte fonologiske prosesseringen. Vanskene som oppstår i 

implisitte og eksplisitte fonologiske oppgaver, har vist at barn med alvorlige lesevansker som 

dysleksi, har en svikt i hvordan lydstrukturen av ord er representert i hjernen (Melby-Lervåg 

et al., 2012). Først og fremst viser dysleksi seg ved manglende nøyaktighet og flyt i 

ordlesingen. Dette kan forklares med en fonologisk svikt som omhandler vansker med å bli 

bevisst eller å kunne manipulere språkets fonologiske struktur (Lyster, 2012).  

Ordforrådet som barnet har i starten av den tidlige lese- og skriveopplæringen, er viktig for 

lese- og skriveutviklingen. Gode språkstimuleringstiltak vil ha forebyggende effekt for barn 

som er i risiko for utvikling av dysleksi og lese- og skrivevansker (Lyster, 2012). Gode 

språkstimuleringstiltak bør derfor settes i gang tidlig i barnehagen, og dette trenger ikke å 

være kompliserte tiltak. Det er snakk om å bevisstgjøre hverdagsspråket. De voksne må være 

flink til å benevne hva de gjør i ulike situasjoner. For eksempel kan man i en 

påkledningssituasjon si; «nå tar vi på skoen på den høyre foten din». De voksne kan også 

gjenta det samme som barnet sier, men i en fullstendig setning. Elever med dysleksi behøver 

ikke å ha et lite ordforråd i starten av sin lesekarriere, men dårlig leseutvikling kan føre til at 

disse barna får lest mindre, og dette kan medføre at ordforrådet ikke utvikler seg i samsvar 

med medelevene, og gapet vil kunne bli større jo lengere opp i skoleløpet de kommer (Lyster, 

2012). Som det ble beskrevet i definisjonen av Lyon og Shaywitz og Shaywitz (2003), 
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kommer dette av en svikt i den fonologiske språkkomponenten som viser seg med vansker 

med nøyaktig og flytende ord-gjenkjenning, og av dårlige stave- og avkodingsferdigheter. 

Hulme og Snowling (2009) hevder også at barn med dysleksi kan ha vansker med en rekke 

fonologiske oppgaver, og at noen av disse vanskene er til stede også før barnet lærer å lese. 

Fonologiske vansker virker å være mer synlige når det kommer til hukommelse og benevning 

(output), heller enn det som har med taleoppfattelsen (input) å gjøre. Hovedhypotesen om 

dysleksi er som nevnt tidligere knyttet til en svikt i den fonologiske komponenten i språket 

(Hulme & Snowling, 2009). Elliott og Grigorenko (2014) hevder at den fonologiske 

komponenten omhandler en rekke prosesser som kan føre til at vanskene hos barnet varierer. 

Prosesser som persepsjon av fonologisk informasjon, tilgang til denne informasjonen i det 

mentale leksikonet, framhenting av informasjonen fra det semantiske leksikonet, oppbevaring 

av informasjon i arbeidsminnet, og konvertering av fonologisk informasjon til skrift, kan være 

prosesser som svikter i ulik grad (Elliott & Grigorenko, 2014). 

De fonologiske vanskene knyttet til dysleksi kan manifestere seg i ulike alvorlighetsgrader. 

Disse fonologiske vanskene knyttet til dysleksi er fonologisk bevissthet, fonologisk minne og 

fonologisk bearbeidingshastighet (Lyster, 2012). Vansker med fonologisk bevissthet kan 

fortone seg ved at barnet ikke klarer å plukke ut ord som ikke rimer, for eksempelvis i «tann», 

«vann», «kost» og «mann» er det «kost» som ikke rimer. Det kan også være problematisk å 

forstå at ved å ta bort lyden /k/ i «kost», blir det «ost». Dette er noe et barn som har vansker 

med den fonologiske bevisstheten kan streve med. I tilfellet fonologisk minne kan vanskene 

være at de ikke klarer å huske en ordrekke de har fått opplest, en ord-rekke kan være «gris – 

sol – hus – trapp – vann». Ved fonologisk bearbeidingshastighet handler det om hvor lang tid 

et barn bruker på å benevne en serie med bilder eller bokstavbilder. Et barn med vansker med 

den fonologiske bearbeidingshastigheten vil bruke lengere tid enn normalt på dette (Lyster, 

2012).  

Ved lesing og skriving vil disse vanskene synes ved at barn ikke forstår konseptet med å 

manipulere ord, for eksempel å endre et ord fra nåtid til fortid ved å sette på et suffiks. Ved 

fonologisk minne kan vanskene vises ved at de har langsom oppfattelse, lagring og 

opphenting av ord, noe som kan være veldig tydelig i diktat-sammenheng i skolesituasjon. 

Ved fonologisk bearbeidingshastighet kan dette føre til at barnet opplever dårlig leseflyt, 

siden prosessen som skjer ved registrering av bokstavbilde, for så å finne lyden og å si lyden 

høyt ikke er effektivisert. Dette gjelder både ved alfabetisk og ved ortografisk lesing. Men ved 
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alfabetisk lesing kan denne prosessen være såpass langsom at eleven ikke får sammenheng i 

hva han leser. 

2.1.4 Risiko 

Dysleksi kan ofte forekomme sammen med andre vansker, som oppmerksomhetsvansker, 

matematikkvansker, språkvansker og motoriske vansker eller nonverbale lærevansker (Hulme 

& Snowling, 2009). Dette kan føre til at dysleksivansken forverres, spesielt hvis den andre 

vansken eller vanskene ignoreres, og også hvis tiltakene ikke tar hensyn til de utfordringene 

komorbiditeten kan skape hos en elev og læringssituasjonen. 

Risikoen for å utvikle dysleksi er medfødt, noe som kom frem i definisjonen til Lyon, 

Shaywitz og Shaywitz (2003) da de definerte dysleksi som en spesifikk lærevanske som er av 

en nevrologisk opprinnelse. I hvilken grad denne risikoen vil slå ut vil avhenge av mange 

andre forhold, eksempler på slike forhold kan være sosiale forhold, språklige forhold eller 

kognitive forhold. De ulike forholdene kan enten ha en beskyttende effekt for utvikling av 

dysleksi, eller de kan føre til økt risiko for utvikling av dysleksi. Et eksempel på risiko kan 

være et fattig språkmiljø i hjemmet eller at leseopplæringen ikke er god nok, ved beskyttelses 

faktorer vil det motsatte gjelde, et godt språkmiljø og god leseopplæring kan gi en 

beskyttende effekt mot utvikling av en dysleksivanske. Det spesialpedagogiske og det 

pedagogiske tilbudet barnet får kan også være avgjørende for hvordan vansken kan utvikle 

seg (Lyster, 2012). Dette kan være på grunn av at lesing, eventuelt lesevansker, er tett knyttet 

til undervisning ettersom lesing er noe vi lærer, og ikke en medfødt egenskap. Selv om et barn 

har mange gode beskyttelses faktorer i livet sitt, kan han likevel få en dysleksidiagnose, men 

det kan være vanskene er mildere enn de kunne ha vært uten beskyttelses faktorene rundt 

barnet. 

Frith (1999) har delt dysleksi inn i «ekte» og «falsk» dysleksi. Her er de med dysleksi med 

kognitive og biologiske årsaker satt i kategorien for «ekte» dysleksi og de som har dysleksi av 

sosiokulturel art i kategorien «falsk» dysleksi. Det vil si at de som hadde lese- og 

skrivevansker på grunn av miljø og ikke kognitive og biologiske årsaker kan bli kvitt 

vanskene sine med riktige og gode tiltak, men de med biologisk og kognitiv årsak, vil 

bestandig ha denne vansken selv om den kan forbedres (Frith, 1999). Man kan kalle det som 

er en medfødt vanske av en kognetiv art for dysleksi, og det som er miljøbetinget for en 

generell lese- og skrivevanske. 
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2.1.5 Dysleksi – En livslang afære 

Tidligere er det blitt nevnt at dysleksi skyldes en medfødt genetisk risikofaktor, og derfor noe 

en har livet ut. Likevel vil opplevelsen av vanskene knyttet til dysleksi endre seg etter hvor 

man er i livsløpet. I The dyslexia debate har Elliott og Grigorenko (2014) referert til en 

rapport skrevet av Rose (2009) til the Secretary of State for Children Schools and Families, 

som de kaller «Rose Report». I denne rapporten blir det beskrevet hvordan den opplevde 

vansken knyttet til dysleksi mest sannsynlig forandrer seg i løpet av livet, fra tidlig barndom 

til voksenlivet. I førskolealder kan tegn på dysleksi være forsinket språk eller språkvansker, et 

lite ordforråd, lite interesse og/eller vansker med å lære bokstaver. I tidlig skolealder vil 

problemene blant annet være dårlig ordforrådskunnskaper og dårlig fonologisk bevissthet. På 

mellomtrinnet vil typiske vansker være lav lesehastighet, dårlig avkodingsevne ved nye ord, 

og vansker med staving. I ungdomsårene og voksen alder kan vanskene gå ut på dårlig 

leseflyt, sakte skriving, og dårlige organiserings- og formuleringsevner (Rose, 2009). 

Hvordan en opplever vanskene i voksne alder vil variere veldig, alt etter hvilket yrke en har, 

om det er et stort behov for lesing og skriving i jobben, rett og slett om en føler at vanskene er 

til hinder for seg eller ikke. Dette hevder også Reid og Kirk (2001), når de sier at behovene til 

en voksen med dysleksi er situasjonsbetinget og kan variere ved forskjellige tidspunkt 

gjennom livet og ulike arbeids utfordringer (Reid & Kirk, 2001). 

Snowling (2014) mener at dysleksi er et stort problem for samfunnet, og hun begrunner dette 

med at uten evnen til å lese flytende med forståelse vil det bli en nedadgående spiral av dårlig 

skoleprestasjoner og begrensede karrieremuligheter (Snowling, 2014). Dette kan minne om 

Matteus-effekten, som er inspirert av Matteusevangeliet hvor det var kommentert at de rike 

blir rikere og de fattige blir fattigere. Skal Matteus-effekten brukes i forbindelse med lesing, 

kan det omhandle at de som har svake lesekunnskaper leser mindre, og vil gradvis henge etter 

sine medelever som har et normalt nivå i lesekunnskaper. Det blir som i en negativ spiral. 

Faktorer som lave forventninger, begrenset øving og lav motivasjon, gjør at elever som har en 

sakte utvikling i leseferdigheter ofte blir sittende fast i en nedadgående spiral av nederlag 

(Kamhi, Catts, & Adlof, 2014; Stanovich, 1986). Derfor er det viktig med tidlig innsats for å 

unngå at elever med dysleksi skal oppleve å bli «tapere» i samfunnet. En mulig konsekvens 

av å havne i denne nedadgående spiralen kan være at elever får lav selvoppfattelse, og at de i 

voksenlivet kan ende opp med lav utdannelse og dårlige karrieremuligheter som igjen kan 

påvirke økonomien, livskvaliteten til et menneske og deres psykiske helse. 
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2.2 Selvoppfattelse 

Det vi mennesker tror, føler og vet om oss selv kan på en eller annen måte få betydning for 

vår læring og utvikling. Vi tar alle valg ut fra hva vi tror vi mestrer. Har vi ikke tillit til oss 

selv, ikke tillit til at vi kan klare å mestre, kan vi bli mindre motiverte for å prøve. 

Konsekvensene av lite motivasjon kan være at vi kanskje ikke vil yte like sterkt og vi blir 

kanskje mindre utholdende når vi møter motgang. For elever i skolen kan dette føre til 

konsekvenser for atferd og skoleprestasjoner. Derfor er dette et viktig tema som burde være 

mer i fokus i en hektisk skolehverdag. I denne delen av kapittelet vil jeg redegjøre for 

begrepet selvoppfattelse og hvilke meningsinnhold som skal legges i det. Det skal også ses på 

ulike sider av dette fenomenet. Det varierer noe hva som legges i selvoppfattelse. Her gjør jeg 

et utvalg som vil bli brukt videre i denne oppgaven. 

2.2.1 Begrepet selvoppfattelse 

I følge Bosma og Gerlsma (2005) er selvet i noen personlighetsteorier karakterisert som 

essensen i den indre kjernen av et individs personlighet. Selvet kan også referere til et individs 

erfaringer om seg selv, men i senere tid blir selvet ofte brukt som et prefiks, for eksempel i 

ord som selvkonsept, selvbilde, selvverd, selvtillit og selvfølelse. Disse begrepene refererer til 

et individs mentale representasjon av seg selv. Individer kan ha forskjellige selvoppfattelser 

om seg selv ut fra hvilken situasjon eller rolle de innehar, eksempel på dette vil komme når 

jeg skal se på Rosenbergs (1979) tre dimensjoner av selvoppfattelse (se kap. 2.2.4). Det 

evaluerende aspektet av ens selvoppfattelse er ofte referert til som selvverd. Et eksempel på 

dette kan være hvordan man verdsetter seg som en idrettsutøver, man kan verdsette seg selv 

positivt eller negativt (Bosma & Gerlsma, 2005). Det er ikke slik at verden er så sort/hvit at vi 

enten verdsetter oss positivt eller negativt, men hvordan en person verdsetter seg selv kan 

eksistere på en hvilken som helst plass på skalaen mellom positiv og negativ. 

Skaalvik og Skaalvik (2014) definerer selvoppfattelse som enhver oppfatning, vurdering, 

forventning, tro eller viten en person har om seg selv. Selvoppfattelsen forstås her som 

selvkonsept, forventning om mestring, selvfølelse og selvverd. Siden selvoppfattelsen kan bli 

påvirket av individets egen vurdering av seg selv, uansett om han vurderer seg ut fra andre, 

eller seg selv ut fra tidligere erfaringer han har gjort seg i ulike situasjoner. Selvoppfattelsen 
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vil også være påvirket av følelsene han har om seg selv og hvor verdig han føler seg, både i 

forhold til samfunnet og seg selv.  

Begrepet selvoppfattelse kan forstås som en fellesbetegnelse siden det har mange aspekter og 

kan brukes i ulike betydninger. En kan skille mellom sosial, fysisk, akademisk, emosjonell og 

moralsk selvoppfattelse (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2014). Disse elementene kan settes inn i 

et hierarkisk strukturert system. Modellen under er inspirert av Burns (1982) sin modell, og 

viser den hierarkiske strukturen av selvkonsept. 

 

Figur 2: Burns hierarkiske struktur av selvkonsept (Burns, 1982, s. 24). 

Burns (1982) beskriver globalt selvkonsept som den totale helheten av alle de ulike måtene et 

individ oppfatter seg selv, og er den øverste delen av denne strukturen. Burns (1982) 

formulerte denne modellen for å prøve å klargjøre begrepet og innholdet i selvkonsept, siden 

det har eksistert forvirring over de brede definisjonene til alle de ulike konstruksjonene til å 

referere til selvet (Burns, 1982). Både selvkonsept og forventning om mestring har et likt 

hierarkisk strukturert system, hvor akademisk selvkonsept er en delkomponent av det globale 

selvkonseptet (Choi, 2005), og akademisk forventning om mestring er en delkomponent av 
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forventning om mestring systemet. Andre delkomponenter er sosialt selvkonsept, fysisk 

selvkonsept, emosjonelt selvkonsept og moralsk selvkonsept som også er nevnt tidligere. 

Burns (1982) har ikke med delkomponenten moralsk selvkonsept i sin modell, men dette er en 

delkomponent som Skaalvik og Skaalvik (2014) har inkludert. Rosenberg (1979) har fokus på 

moralsk standard som jeg skal komme nærmer inn på når jeg presenterer Rosenberg’s tre 

dimensjoner (se kap. 2.2.4).  

Choi (2005) skriver om selvkonsept og forventning om mestring, hvor selvkonsept er 

sammensatt av en kognitiv beskrivelse av ens egenskaper, og avhengig av evaluering av 

egenskaper sammenlignet med andre. Forventning om mestring refererer til et individs 

oppfattede evne til å gjennomføre nødvendige oppgaver for å nå sine mål. Forventning om 

mestring er primært en kognitiv vurdering av ens evne til å utføre en gitt oppgave, basert på 

tidligere erfaringer (Choi, 2005). Her er det snakk om kognitiv beskrivelse gjennom en 

evaluering og en kognitiv vurdering. Disse blir derfor ikke så ulike siden evaluering og 

vurdering har en del felles trekk og ikke er så ulike av natur. Bandura (1997) hevder at 

selvkonsept mister mye, om ikke alt, av sin forutsigbarhet når en utelater påvirkningen av 

oppfattelsen av ens egen evne til å få jobben gjort. Han hevder videre at dette antyder at 

selvkonsept i stor grad reflekterer menneskers tro på deres personlige mestring. Choi sin teori 

går ut på vurdering av flere situasjoner og Bandura snakker om vurdering av en bestemt 

sitasjon. Selv om vurderingsomfanget er litt ulikt, kan det tolkes som at selvkonsept og 

forventning om mestring hører sammen, at de er to deler av samme viktige prosess. 

Skal en prøve å finne et begrep som kan romme alt dette kan selvoppfattelse være et godt 

alternativ, siden dette begrepet handler om hvordan en oppfatter seg selv. Det kan se ut som at 

definisjonene over reflekterer nettopp dette, hvordan en oppfatter seg selv og sine evner. 

Forskjellen i begrepene over handler om hvordan en går fram i de ulike selvvurderingene som 

en må gjennom for å få en oppfattelse av hvem en er som person. Som nevnt tidligere er noen 

av strategiene å sammenligne seg med seg selv og tidligere erfaringer, og sammenligne seg 

selv ut fra andre. I artikkelen til Skaalvik og Skaalvik (2004) brukes begrepene «self-

efficacy» og «self-concept» som i denne oppgaven har blitt oversatt til forventning om 

mestring og selvkonsept. Så kan vi se i boken Skolen som læringsarena av Skaalvik og 

Skaalvik (2014) at de oversatte til begrepet selvoppfattelse når de beskrev funn i denne 

studien. Dette kan tolkes at de har gjort samme konklusjon, at begrepet selvoppfattelse er et 

godt alternativ som rommer både selvkonsept og forventning om mestring. Som jeg la fram 
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tidligere (se kap. 1.3) vil jeg bruke de begrepene forskerne benytter i sine studier når jeg 

legger frem deres funn, men vil selv benytte meg av begrepet selvoppfattelse når jeg utaler 

meg om dette fenomenet. 

2.2.2 Etablering av identitet 

I følge Bosma og Gerlsma (2005) skapes en persons identitet gjennom å bli karakterisert, og 

skille seg ut fra andre mennesker med funksjoner som fysiske egenskaper som frisyre og klær, 

navn, fødselsdato, personnummer, biografiske beskrivelser, IQ, holdninger, behov, 

personlighetstrekk, interesser og forpliktelser. Personer kan være mer eller mindre objektivt 

identifisert av disse egenskapene. Samlingen av dem kan beskrives som en persons "objektive 

identitet", egenskapene som brukes til å identifisere personen. 'Subjektiv identitet' er den 

erfarende siden av objektiv identitet, det vil si bevisstheten om seg selv med disse spesifikke 

egenskaper. Subjektiv identitet er opplevelsen av en følelse av å være et unikt individ (Bosma 

& Gerlsma, 2005).  

Psykologen Erik Erikson (1959) foreslår at en av de viktigste oppgavene for et hvert individ i 

løpet av pubertetsalderen er å etablere en følelse av «ego integrity», altså å få et fast grep om 

hvem vi er og hva vi ønsker å bli (Erikson, 1959). Skaalvik og Skaalvik (2014) sier at 

identitet er en viktig side ved selvoppfattelsen vår. Etableringen av følelse av identitet blir av 

mange referert som konstruksjonen av selvkonsept (Burden, 2005).  

En konsis definisjon av selvkonsept er å betrakte det som en dynamisk, kompleks holdning en 

har til seg selv (Burns, 1982). Selvkonsept kan bli identifisert som en sammensetning av to 

elementer, selvbilde (individets beskrivelse av selvet) og selvtillit (individets evaluering av 

selvet) (Burns, 1982). Burden (2005) har her tolket selvtillit om til egenvurdering. Selvbilde 

er en samling med overbevisninger en har om seg selv, eksempler på dette kan være hvordan 

vi ser ut, hvordan vi samhandler med andre og hvor flink vi er på skolen. Vår evaluering av 

disse overbevisningene, hvor mye de betyr for oss, er ofte det som menes ved bruk av 

begrepet selvfølelse (Burden, 2005).  

2.2.3 Ulike sider av selvvurdering  

Choi (2005) legger til grunn at selvkonsept og forventning om mestring er forskjellige 

komponenter. Men begrepenes fellestrekk med tanke på den kognitive komponenten, fører til 



17 

 

at det også hevdes at de har omtrent den samme oppbyggingen. Spesielt gjelder dette når man 

måler selvkonsept som har hovedfokus på den kognitive komponenten (Choi, 2005), med 

kognitiv komponent kan dette forstås som tankeprosessene. Likevel påpeker Choi (2005) at 

det er en forskjell i evalueringsformen, ved at selvkonsept er en mer normreferert form for 

evaluering, mens forventning om mestring er en kriteriereferert form for evaluering. 

Fellestrekket er her evaluering.  

Et viktig skille mellom selvkonsept og forventning om mestring er som nevnt tidligere måten 

individer vurderer seg selv på. Hvor forventning om mestring sammenligner med tidligere 

erfaringer, sammenligner selvkonsept opp mot andres prestasjoner. I følge Skaalvik og 

Skaalvik (2004) fant de i sin undersøkelse tegn på at elevene brukte både ekstern 

sammenligning (selvkonsept) og intern sammenligning (forventning om mestring), når de 

vurderte og evaluerte seg selv (Skaalvik & Skaalvik, 2004). Det de legger i begrepet ekstern 

sammenligning er når elever sammenligner seg med andre. Dette ligner definisjonen Choi 

(2005) hadde på selvkonsept. I begrepet intern sammenligning, menes det når elever 

sammenligner erfaringer med tidligere erfaringer de har gjort seg, for eksempel i andre 

skolefag. Dette minner om når Choi (2005) definerer forventning om mestring, hvor eleven 

vurderer seg ut fra en tidligere erfaring (Skaalvik & Skaalvik, 2004). Så med andre ord kan en 

ungdom som er i prosessen av å etablere en følelse av identitet som Erikson (1959) hevdet var 

ungdommenes viktigste oppgave, gjøre dette ved å bruke forventning om mestring og 

selvkonsept samtidig, og både bruke tidlige erfaringer, men også evaluere seg selv ved å 

sammenligne seg med andre, noe som Skaalvik og Skaalvik (2004) fant indikatorer på i sin 

studie. 

2.2.4 Rosenberg’s tre dimensjoner 

Rosenberg (1979) definerer selvkonsept som helheten av tankene og følelsene med referanse 

til seg selv som et objekt en person har. Han mener at selvkonseptet ikke er det ekte selvet, 

men et bilde av selvet. Dette kan tolkes som at selvbildet bare er en del av selvet, den delen 

som et menneske selv skaper ved å beskrive og vurdere seg selv. Rosenberg (1979) har 

fokusert på tre dimensjoner av selvkonseptet som handler om hvordan personen ser på seg 

selv, hvordan personen ønsker å se seg selv og hvordan personen presenterer seg selv. 

Den første dimensjonen handler om hvordan personen ser på seg selv, om påvirkningen av 

beskrivende kategorier. Eksempler på beskrivende kategorier kan være kjønn, nasjonalitet, 
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religion eller fysiske kjennetegn. Sosiale posisjoner kan også være knyttet til beskrivende 

kategorier. Når det snakkes om en sosial posisjon er det ofte snakk om de ulike rollene 

mennesker kan ha i samfunnet som for eksempel roller som datter, søster og student. De ulike 

rollene har ulike forventinger som krever ulike egenskaper eller kvaliteter (Skaalvik, 1999). 

Om et menneske ikke innehar de ulike egenskapene som trengs i de ulike rollene kan det føles 

som om hun mislykkes og dette kan resultere i at personen får en negativ selvoppfattelse. Som 

for eksempel hvis jeg som student får dårlige karakterer eller stryker i fag, vil jeg vurdere og 

beskrive meg som en dårlig student og dette vil påvirke den akademiske selvoppfattelsen min. 

De forskjellige aspektene ved selvoppfattelse er som nevnt tidligere fysisk, sosial, akademisk, 

emosjonell og moralsk selvoppfattelse.  

Den andre dimensjonen handler om hvordan en person ønsker å se seg selv. Dette vil være 

preget av personens ideelle selvbilde og moralske standard (Rosenberg, 1979). Her vil 

vurderingen et menneske gjør av seg selv bli påvirket av det personen forventer av seg selv, 

som for eksempel hvis jeg som student får karakteren C til en eksamen, vil ikke dette bli godt 

nok hvis jeg hadde hatt forventninger om å få karakter B på den aktuelle eksamenen. Her 

skiller Rosenberg (1979) mellom et ideelt selvbilde og et glorifisert selvbilde. En person med 

et glorifisert selvbilde kan sies å ikke ha vært realistisk til hva han kan forvente av seg selv. 

Slik blir målene han har satt seg uoppnåelig. Ved moralsk standard er personen styrt av et sett 

med regler som er påbudt, og forventninger han setter for seg selv eller som miljøet har til 

han. Disse vil være med å styre atferden til personen (Skaalvik, 1999). Hvis personen ikke 

klarer å leve opp til sitt idealselvbilde eller sin moralske standard, vil dette kunne føre til en 

negativ selvvurdering som vil påvirke negativt på selvoppfattelsen. 

Den tredje dimensjonen, som ifølge Rosenberg (1979) handler om hvordan personen 

presenterer seg for andre, fokuserer på de anstrengelsene vi gjør for at andre skal oppfatte oss 

som en bestemt type person. Hvordan en person ønsker at andre skal se han vil variere ut fra 

hvilken setting han er i og hvilken rolle han har. Selvpresentasjon kan være knyttet til et 

enkelt trekk ved personen eller det kan også være mer omfattende slik at den gjelder alle 

sidene ved personen (Skaalvik, 1999). Det kan settes spørsmål ved om den siste dimensjonen 

virkelig har noe med selvoppfattelsen å gjøre, siden at det her er snakk om å presentere seg på 

et bestemt vis slik at andre mennesker oppfatter deg slik du ønsker å bli oppfattet. Det er fullt 

mulig at dette ønsket ikke har noe med hvordan en virkelig oppfatter seg selv. For en person 

som er god til å spille ulike roller er det mulig å presentere seg på et vis som ikke har noe med 
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den du er å gjøre, det presenterer mer hvordan du ønsker å bli oppfattet av andre enn hvordan 

du oppfatter deg selv, det blir som en illusjon. 

2.2.5 Burden’s tre roller  

I følge Burden (2005) kan selvkonsept deles inn i tre roller. Den første rollen er 

opprettholdelse av følelse av indre konsistens, som blir nært knyttet til hva individer tenker og 

føler om seg selv og hvordan de vil oppføre seg deretter (Burden, 2005). Hvis en person gang 

på gang opplever at han har vansker med å oppfylle kravene til en kulturelt viktig evne som 

lesing eller skriving, kan han forklare dette med en varig egenskap som «dumhet» og begynne 

å handle deretter i andre situasjoner, altså handle på måter som bekrefter denne egenskapen 

(Burden, 2005).  

Den andre rollen er hvordan erfaringene en person har gjort seg blir tolket, som er viktig når 

han skal forstå og gi mening til det som skjer med han (Burden, 2005). Hvis personen har et 

negativt akademisk selvkonsept er det lett å tolke nederlaget i en læringsprosess, som for 

eksempel en staveøvelse, som noe som bestandig vil oppstå i stedet for en engangsopplevelse 

(Burden, 2005).  

Den tredje rollen handler om at en person har med seg erfaringer om verden som avgjør 

hvordan han mest sannsynlig kommer til å opptre, som for eksempel hvis han forventer å 

mislykkes i å lære å lese, vil han sannsynligvis opptre slik at det blir en selvoppfyllende 

profeti (Burden, 2005). Det som menes her kan være at hvis personen forventer å mislykkes i 

å lære å lese, at han da ikke vil prøve eller øve på denne ferdigheten. Resultatet blir at han 

ikke lærer seg å lese, eller i alle fall ikke særlig godt. Det kan tenkes at det er lettere for 

personen å mislykkes i lesing hvis han har sabotert for seg selv, enn hvis han virkelig har gjort 

en stor innsats, men fortsatt mislykkes. At det er lettere å framstå som en person som er lat og 

umotivert, enn en person som ikke mestrer det den har jobbet hardt for. Det blir som en slags 

beskyttelsesstrategi, selv om det er en negativ beskyttelsesstrategi.  

2.2.6 Akademisk selvoppfattelse 

I denne oppgaven velger jeg å ha mest fokus på den akademiske selvoppfattelsen. Dette fordi 

det ofte er ved det akademiske at individer med dysleksi ofte kan oppleve å ikke strekke til, 

kanskje spesielt i lese- og skrivetunge fag som norsk og engelsk, samt fag som historie, 
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samfunnsfag og religionsfag. Selv om den akademiske selvoppfattelsen skal være i 

hovedfokus kan det være jeg kommer innom selvoppfattelse generelt, da en dårlig akademisk 

selvoppfattelse kan påvirke det hverdagslige selvbilde hos et individ, særlig i samfunn og 

miljøer hvor det akademiske er høyt prioritert.  

Akademisk selvoppfattelse - en prediktor for faglig nivå 

Akademisk selvoppfattelse er en sammensetning av troen på seg selv og selvfølelse med 

hensyn til generelle akademiske funksjoner. Choi (2005) fant i sin studie at akademisk 

selvkonsept hadde en sammenheng med akademiske prestasjoner, når det ble sett på en global 

måling av akademiske prestasjoner (Choi, 2005). Som nevnt tidligere beskriver Burns (1982) 

globalt selvkonsept som den totale helheten av alle de ulike måtene et individ oppfatter seg 

selv, så ved global menes helhetlig. Så med andre ord argumenterer Choi (2005) for at 

akademisk selvkonsept har en sammenheng med akademisk prestasjon hvis en tok en 

helhetlig måling av alle de akademiske prestasjonene i de ulike fagene.  

Skaalvik og Skaalvik (2004) fant i sin studie at elevenes selvoppfattelse i fagene norsk og 

matematikk var sterke prediktorer for senere prestasjon i disse fagene. De indikerer at elevens 

innsats og strategier knyttet til norsk og matematikk i stor grad er et resultat av deres 

selvoppfattelse og av de forventningene de hadde til egne evner og muligheter i fagene (E. M. 

Skaalvik & Skaalvik, 2014). Her er det verdt å nevne at Choi (2005) i sin studie hadde sine 

funn hos studenter i studie på bachelornivå, mens Skaalvik og Skaalvik (2004) hadde sine 

funn hos elever i første klasse på videregående, noe som kan være en forklaring på 

variasjonen i resultatene deres. Marsh og Martin (2011) indikerer at i pedagogisk-psykologi 

har det vært et fokus på at akademisk selvkonsept har en sammenheng med akademiske 

prestasjoner, skole-karakterer, hvordan studentene lærer og andre akademiske utfall. Samtidig 

viste det seg at ulike akademiske resultater, som karaterer og kursvalg i ulike fag, var 

systematisk relatert til akademisk selvkonsept, mens det ikke var en sammenheng til et globalt 

selvkonsept. For eksempel at den akademiske selvoppfattelsen i norsk eller matematikk 

samsvarte med karakterene i matematikk- eller norskfag, men gjenspeilte ikke det globale 

selvkonseptet (Marsh & Martin, 2011). 

Elevers akademiske selvoppfattelse er en side av et multidimensjonalt begrep av selvet. Det 

multidimensjonale begrepet av selvet har blitt definert som en konstruksjon som omfatter en 

persons erfaringer og evalueringer av samspill med mennesker og miljø. Konstruksjonen 
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omfatter også individuelle forsterkningsmønstre og historien om suksesser og nederlag i 

tidligere samspill (Bracken, 1992 ref. i Riddick, Farmer, & Sterling, 1997). Akademisk 

selvoppfattelse har blitt referert til både som et «aspekt» av selvoppfattelsen av Skaalvik og 

Skaalvik (2014), og av Choi (2005) som en «delkomponent» av selvoppfattelsen. Den multi-

dimensjonale strukturen som blir benyttet i denne oppgaven vil da være Selvet-

Selvoppfattelsen-Akademisk selvoppfattelse, hvor selvet er den overordnede delen i denne 

multi-dimensjonale konseptet og akademisk selvoppfattelsen den minste delen. Det blir som 

Burns (1982) hierarkiske struktur av selvkonsept (se figur 2), bare at selvet er et nivå over 

globalt selvkonsept. 

Lav akademisk selvoppfattelse kan få svært uheldige konsekvenser. Elever med lav 

akademisk selvoppfattelse har mer angst og stress i læringssituasjoner og 

prestasjonssituasjoner enn elever med høy akademisk selvoppfattelse (Covington, 1992). Slik 

det ble nevnt tidligere, lever vi i en tid hvor det akademiske er høyt verdsatt. Elever som 

forventer å mislykkes på områder som er viktige kan oppleve at prestasjonssituasjoner 

fortoner seg mer truende. På grunn av det sterke behovet for å ha en positiv selvoppfattelse, 

vil behovet for å forsvare selvverdet oppstå. Dette forsvaret kan medføre at eleven påfører seg 

selv handikap i læringssituasjonen (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2014). Dette kan minne om 

den tredje rollen som ble nevnt tidligere (se Burden’s tre roller, kap.2.2.5), at eleven gjør så 

det blir en selvoppfyllende profeti for å beskytte seg selv. Elever blir derfor mindre motiverte 

for skolearbeid, legger ikke like mye innsats i det, og har mindre utholdenhet når de møter 

vansker. Elevens selvoppfattelse får derfor konsekvenser både for studieatferd og deres 

prestasjoner på skolen, men også for deres framtidige valg av utdanning og yrkeskarriere (E. 

M. Skaalvik & Skaalvik, 2014). Det var også dette Snowling (2014) mente med den 

nedadgående spiralen, som kunne bli en uheldig konsekvens av dysleksivansken (se 

kap.2.1.4). 

2.3 Dysleksi og selvoppfattelse 

I delkapittel 2.2 begynte jeg å forklare hva ICD-10 sa om leseforstyrrelser, som passer inn 

med hva barn med dysleksi strever med. I ICD-10 ble det også skrevet: 

Tillegg av følelsesmessige forstyrrelser og/eller atferdsforstyrrelser er også vanlige i 

skolealderperioden. Følelsesmessige problemer er vanligere i tidlige skoleår, mens 

atferdsforstyrrelser og hyperaktivitetssyndromer vanligvis forekommer i senere barne- 
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og ungdomstid. Det er vanlig med lav selvfølelse og problemer med skoletilpasning og 

vennskapsforhold (“Kodeverket ICD-10 (og ICD-11),” n.d. s. 153). 

Her vil jeg fremheve «lav selvfølelse». Er selvfølelsen lav, kan det godt tenkes at 

selvoppfattelsen også er lav, siden at disse to er veldig nært knyttet til hverandre. 

Det er mange forskjellige omstendigheter som spiller inn når selvoppfattelse og dysleksi skal 

undersøkes, Burden (2008) foreslår ulike omstendigheter som kan spille inn, for eksempel 

hvordan eleven ble informert om at han hadde diagnosen eller vansken, og hvordan diagnosen 

ble beskrevet for eleven dette gjaldt. Hvilke holdninger hadde foreldrene og lærerne til denne 

diagnosen, hvor god støtte fikk eleven hjemme og på skolen (Burden, 2008). Burden (2005) 

påpeker at det er en økende mengde med bevis som viser at elever med dysleksi har en større 

risiko for å utvikle en forvrengt eller skadet selvoppfattelse resultert av en lav akademisk 

status i sitt miljø som for eksempel i klassen. Dette spesielt i de tilfellene hvor de dyslektiske 

vanskene ikke blir avdekket tidlig (Burden, 2005). 

2.3.1 Lav selvoppfattelse – en sekundærvanske  

Som det har vært nevnt tidligere (se leseferdigheter, kap. 2.1.2) er dysleksi en vanske som 

kommer til syne ved lesing. Lesevanskene kan ikke bare ses på som et teknisk problem, en må 

også se det i relasjon til emosjonelle og kognitive prosesser, som er situasjonsavhengig. Et 

eksempel på disse emosjonelle og kognitive prosessene er selvoppfattelse (S. Skaalvik, 1999). 

Videre hevder Burden (2005) at det er naturlig å knytte opplevelsen av nederlag og følelsen 

av utilstrekkelighet, som kan forekomme med en lesevanske, til sekundærvanske ved dysleksi 

(Burden, 2005). Ut fra dette kan det tolkes som at lav selvoppfattelse er en sekundærvanske til 

dysleksien. 

Hales (2001) diskuterer de mindre åpenbare effektene av dysleksi. Det har vært mye fokus på 

de synlige og selvsagte virkningene av dysleksi relatert til lesing og skriving. Det har derimot 

vært lite fokus på de mindre synlige konsekvensene ved dysleksi som angst, tap av selvtillit 

og lavt selvverd. Hales (2001) mener at vanskene knyttet til dysleksi ikke kan isoleres fra 

andre faktorer og at det er et gjensidig forhold mellom det å lære og det å leve, og da spesielt 

hvordan de begge påvirker personens selvoppfattelse (Hales, 2001). 

Ikke alle mennesker med dysleksi ser på seg selv som tapere selv om de har problemer med 

skolen (Singer, 2008). Dette er fordi akademisk selvoppfattelse bare er en av sidene av den 
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helhetlige selvoppfattelsen som også inneholder sider som sosial, fysisk, emosjonell og 

moralsk selvoppfattelse. For eksempel hvis en elev har dårlig akademisk selvoppfattelse, men 

er god i idrett og derfor har høy sosial status, noe som gjør at han har høy sosial 

selvoppfattelse, vil dette kunne resultere i at eleven ikke ser på seg selv som en taper. Rollen 

disse forskjellige sidene av selvoppfattelsen har, vil variere ut fra hvilket miljø de tilhører, og 

ut fra hvilke egenskaper som har høyest status i det aktuelle miljøet.  

Novita (2016) fant i sin studie resultater som indikerer at barn med dysleksi har mere angst og 

lavere selvverd i skolesituasjoner enn barn uten dysleksi, men at de ellers hadde skåret likt på 

mål om selvverd og angst generelt (Novita, 2016). Det kan se ut som at barn med dysleksi har 

lavere akademisk selvoppfattelse enn barn uten dysleksi, og at en bieffekt av dette kan være at 

noen barn utvikler angstlignende symptomer knyttet til det akademiske feltet. På den andre 

siden indikerer dette også at selv om barn med dysleksi har lav selvoppfattelse og mere 

angstlignende symptomer ved det akademiske feltet, ser det ikke ut til å gjenspeile den 

generelle selvoppfattelsen de har av seg selv, noe som er positivt. Dette er da positivt fordi det 

tyder på at selv om en har lav selvoppfattelse på et spesifikt plan gjenspeiler ikke dette hele 

bildet, som i dette tilfellet er hele selvoppfattelsen. Noe som styrker Singer’s (2008) påstand 

om at ikke alle dyslektikere definerer seg selv negativt selv om de har det vanskelig med det 

akademiske på skolen. 

Det kan tenkes at når elever med dysleksi går videre i livet, og har avsluttet sin akademiske 

karriere, at de da står på lik linje med de som ikke har dysleksi med tanke på global 

selvoppfattelse. Men her må det tas hensyn til at dette bare vil gjelde hvis de ikke har havnet i 

den nedadgående spiralen som Snowling (2014) bruker til å beskrive tilfeller der problemene 

på skolen får en ringvirkning. Disse ringvirkningene kan forårsake dårlige karrieremuligheter, 

lav utdannelse med lav lønn og i verste fall ingen utdannelse som kan føre til problemer med 

å komme seg inn på jobbmarkedet. Dette kan føre til lav sosial status i samfunnet, som igjen 

kan føre til lav sosial selvoppfattelse, som nevnt tidligere hvordan man verdsetter seg selv, 

positivt eller negativt (Bosma & Gerlsma, 2005). I dette tilfellet, hvordan personen verdsetter 

seg selv som en yrkesutøver, positivt eller negativt. Hvis en ikke makter å komme inn på 

jobbmarkedet er sannsynligheten stor for at en vurderer seg selv negativt som vil føre til en 

lav selvoppfattelse. 
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2.3.2 Beskyttelsesstrategier 

Elever med dysleksi kan oppleve å måtte håndtere akademisk fiasko som ofte er 

tilbakevendende, noe som kan hindre deres motivasjon og akademiske selvverd (Riddick, 

2010; Singer, 2008). Riddick (2010) hevder at intervju-studier har avslørt at barn med 

dysleksi, ungdommer med dysleksi og voksne med dysleksi ofte føler skuffelse og frustrasjon, 

de føler seg skamfulle, lei av situasjonen, er lei seg, deprimert, sint og er flaue over vanskene 

de har (Riddick, 2010).  Noe som kan være svært demotiverende for en person. For å kunne 

håndtere dette har personer ofte en eller flere måter å håndtere sin akademiske motivasjon, 

disse strategiene har til hensikt å beskytte selvtilliten (Riddick, 2010; Singer, 2008). De 

spesifikke måtene elever ofte håndterer nederlag på, er nært beslektet til deres motivasjon til å 

fortsette (Singer, 2008).  

Hvis en ser på sosial kognitiv teori, er en av de mest sentrale og gjennomgående 

mekanismene hos mennesker, troen på at de kan påvirke hendelser som påvirker livene deres. 

Denne troen er kjernen til menneskers motivasjon, ytelsesprestasjon og deres emosjonelle 

velvære (Kessler, 2013). I lys av denne teorien kan det tenkes at en person med dysleksi som 

har opplevd å gå et helt skoleløp med en følelse av å ikke strekke til, føler at de i mindre grad 

kan påvirke sine liv. Når det kommer til livene deres er det lite de føler de kan forandre. Hvis 

kjernen til menneskets motivasjon, troen på at de kan påvirke sine liv, er liten til ikke-

eksisterende, er sannsynligheten stor for at selvoppfattelsen er ganske lav. Da spesielt hvis 

personen ikke er fornøyd med den livssituasjonen han er i, og ikke har tro på at han kan gjøre 

noe for å komme ut av den (Kessler, 2013).  

Hvor motivert og interessert et menneske er til å lære vil være en viktig faktor for 

læringsprosessen til personen. En annen side ved dette er selvoppfattelsen. Et eksempel på 

dette kan være en person med dysleksi, hvor lesing kanskje er hovedproblemet. Hva denne 

personen tenker om sine egne ferdigheter og prestasjoner kan igjen påvirke mange fag i 

skolen. Hvis han tenker at dette er noe han ikke er god til og ikke vil mestre kan motivasjonen 

bli fraværende, noe som igjen kan føre til at han opplever frustrasjon og angst over å ikke 

strekke til. Dette kan relateres til Csikszentmihalyi sin flyt (flow)-teori; hvis utfordringer 

begynner å overstige ferdigheter, kan man bli engstelig (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh, & 

Nakamura, 2014).  
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I følge Csikszentmihalyi (1996) har han kalt «den ultimate opplevelsen» for flow, som på 

norsk kan bli oversatt til flyt. Denne ultimate opplevelsen oppstår ofte når aktiviteten er vond, 

risikabel eller vanskelig, og aktiviteten strekker personens evne og involverer et element av 

originalitet og oppdagelse. Noen av elementene som ble nevnt at en person føler i en slik 

tilstand er følgende; opplever en balanse mellom utfordring og evne, selvbevisstheten 

forsvinner, handling og bevissthet slås sammen, distraksjoner er utelukket fra bevisstheten, 

det er ingen bekymring for å mislykkes og følelsen av tid blir fraværende (Csikszentmihalyi, 

1996). I denne flyt-tilstanden kan opplevelsen av å være oppslukt i aktiviteten skje, og 

oppleves denne tilstanden vil kjedsomhet og angst være fraværende, som kan være 

konsekvensene om en havner utenfor flytsonen.  

I følge Skaalvik og Skaalvik (2014) anses mangel på innsats som en aktiv beskyttelse i 

selvverdsteorien. En elev vil da kunne prøve å beskytte selvverdet gjennom å attribuere svake 

prestasjoner til mangel på innsats. Mangelen på innsats kan for noen elever som har opplevd 

gjentatte nederlag, også forklares ut fra teorien om lært hjelpeløshet (E. M. Skaalvik & 

Skaalvik, 2014). 

2.3.3 Lært hjelpeløshet 

Skaalvik og Skaalvik (2014) indikerer at i teorien om lært hjelpeløshet er mangel på innsats 

en konsekvens av lave forventninger. Det er ikke noe vits å anstrenge seg, når innsats ikke har 

noe hensikt.  

 

Figur 3: Modell for mulig utvikling fra lave forventninger om mestring via selvbeskyttelse til lært hjelpeløshet 

(E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2014, s. 167).  

Skaalvik og Skaalvik (2014) hevder videre at mangel på innsats bare kan virke beskyttende i 

en viss tid, siden det etterhvert ved bruk av denne strategien vil gå dårligere med eleven. 
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Eleven vil da til slutt bli tvunget til å innse at han ikke strekker til i skole-sammenheng. Dette 

kan føre til at han snur attribusjonsmønsteret, slik at beskyttelses-strategien blir til lært 

hjelpeløshet. Eleven begynner å forklare nederlaget med lave evner, mens suksess forklares 

med at han hadde flaks (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2014). Selvattribusjon er hvordan vi 

forklarer årsaken til egen atferd, noe som virker inn både på vår selvvurdering og på 

forventning til mestring. Det skilles mellom internal attribusjon og eksternal attribusjon. 

Internal attribusjon er når resultatene tilskrives noe ved oss selv, som for eksempel evner og 

innsats. Eksternal attribusjon er når resultatene tilskrives noe utenfor oss selv, som for 

eksempel flaks, oppgavens vanskelighetsgrad eller kvaliteten på undervisningen (E. M. 

Skaalvik & Skaalvik, 2014).  

 

Figur 4: Illustrasjon av sentrale dimensjoner ved attribusjon (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2014, s. 110). 

Det er påstått at dårlige prestasjoner forårsaker lav selvoppfattelse. Når en elev har opplevd å 

gjøre det dårlig på skolen lenge, vil han forvente nederlag. Dette blir som en lært hjelpeløshet 

som kommer til syne når individer føler at de ikke har kontroll over et spesifikt akademisk 

utfall. Denne syklusen av fiasko er selvfølgelig gjensidig og forsterkende. Derfor vil det å 

forutse nederlag føre til nederlag, noe som ytterligere vil redusere motivasjon, forventninger 

om mestring og redusere selvoppfattelsen (Reid & Kirk, 2001). Derfor kan det forventes at 

elever med dysleksi kan ha lavere selvoppfattelse enn elever uten vansker. Dette var også noe 

Fairhurst og Pumfrey (1992) fant i sin studie, om selvoppfattelse hos tredjeårs 

ungdomsskoleelever. De fant at elever som hadde lesevansker også hadde lavere akademisk 

selvoppfattelse enn elever med gode leseferdigheter (Fairhurst & Pumfrey, 1992).  
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Barn som mislykkes i leseopplæringen kan utvikle en følelse av hjelpeløshet, lav 

selvakseptering og stressrelatert atferd, som av lærere igjen kan oppfattes som latskap, 

vegring og lav intelligens (Skaalvik, 1999). Det kan være at dette stemmer i noen tilfeller 

også i dagens samfunn, at lærer tilegner elevene egenskaper som ikke stemmer på grunn av 

mangel på kunnskap om ulike vansker. Dette er ikke usannsynlig, da det ofte er fokus på 

normalutviklingen i de ulike profesjonsutdanningene som lærer- og 

barnehagelærerutdanningen.  

Tidlig identifikasjon av dysleksi har mange fordeler. Dette varsler ikke bare lærere og foreldre 

om problemet slik at de kan sette i gang med riktig og tidlig tiltak. Det kan også endre barnets 

selvoppfattelse og andres oppfattelse av barnet, oppfatninger som kan bli innlemmet i barnets 

selvbevissthet (Riddick et al., 1997). Reid (2009) påpeker også viktigheten med å få 

identifisert og evaluert dysleksivansken, siden en helhetlig vurdering vil kunne legge til rette 

for planleggingen av en tilpasset intervensjon som vil hjelpe til med å forebygge at barnet blir 

oppslukt av en følelse av lært hjelpeløshet (Reid, 2009). I følge Burden (2005) kan det være 

vanskelig å endre et negativt selvkonsept når det først har oppstått, men ikke umulig. For å 

klare å endre et negativt akademisk selvkonsept er det viktig at eleven får bygget opp troen på 

at han kan overkomme vanskelige utfordringer han møter. Dette gjøres ved å hjelpe eleven til 

å få selvtillit til å håndtere negative problemer når de oppstår og en realistisk sense of agency.  

Med sense of agency menes det at eleven har ferdigheter og strategier til å reagere på en 

effektiv måte når det blir nødvendig (Burden, 2005). 

2.3.4 Konsekvenser av lav selvoppfattelse  

Når en elev med dysleksi opplever gjentatte nederlag i den akademiske skolehverdagen, kan 

dette medføre at eleven får lav selvoppfattelse og opplever stress ved forskjellige situasjoner i 

skolen. Thomson (1990) indikerer at hvordan elevene reagerer på stress ofte kan deles i to 

forskjellige kategorier. Disse kategoriene kaller han for «underreaksjon» og «overreaksjon». 

Ved bruk av «underreaksjon» blir eleven tilbaketrukket, og manifesterer angst. Eleven blir 

nervøs når han blir bedt om å lese høyt, og trenger gjentagende oppmuntring før han foretar 

seg noe, som for eksempel ved høytlesning. Selvoppfattelsen hans er veldig lav, som 

generaliseres til alle aspektene i elevens liv hvor han ser på seg selv som en taper, dum, og 

generelt ubrukelig. Elever som opplever mye stress i skolesammenheng, kan prøve å unngå 



28 

 

situasjonen med psykosomatiske lidelser, som for eksempel magesmerter. Depresjon kan også 

forekomme.  

Videre beskriver Thomson (1990) «overreaksjon», som ofte skjer når eleven 

overkompenserer for angsten og stresset han opplever i den akademiske skolehverdagen. Her 

kompenserer eleven med å ha suksess på andre områder enn skolen. Eksempler på dette kan 

være ved idrett, med å få popularitet, eller oppmerksomhet ved å skape uro i klassen, ofte med 

å ha rollen som «klassens klovn». Eleven gjemmer sine nederlag med en holdning om at han 

ikke bryr seg, og gjennom en tullete oppførsel. Dette kan føre til aggresjon, både mot 

medelever, autoriteter som foreldre og lærere, og samfunnet generelt. (Thomson, 1990).  

Som det vises til tidligere trenger ikke overkompensasjon å være negativt for eleven, men 

dette er hvis elev kan kompensere med en annen arena han mestrer. Hvis dette er noe som er 

viktig i elevens sosiale miljø, kan eleven få en god selvoppfattelse av seg selv. Det som spiller 

inn her er hva som er viktig for han. Hvis han ikke har noe behov for å være god på skolen, 

men prioriterer å være god i fotball og dette er tilfellet, vil han mest sannsynlig oppleve å ha 

et godt selvbilde. Spesielt om det å være god i fotball er noe som verdsettes høyt i hans miljø. 

Kjønnsforskjeller 

Alexander-Passe (2006) har forsket på hvordan ungdommer med dysleksi håndterer sine 

vansker, og har da hatt fokus på selvverd, håndteringsstrategier og depresjon. Der ble det gjort 

funn som kan indikere en kjønnsforskjell. I følge funnene ser det ut som at jentene oftest 

benyttet seg av en følelsesbasert (Emotional-Based) og unngåelsesbasert (Avoidance-Based) 

håndteringsstrategi, som resulterte i lavt selvverd både generelt og akademisk, og moderat 

depresjon. Men funnene som ble gjort hos guttene indikerer at oppgavebasert (Task-Based) 

håndteringsstrategi ble mer brukt, som resulterte i et normalt selvverd og minimal depresjon 

(Alexander-Passe, 2006).  

Oppgavebasert håndteringsstrategi beskrives gjerne som skolesuksess, gjennom hardt arbeid 

og besluttsomhet hos eleven som benytter seg av denne håndteringsstrategien. Følelsesbasert 

håndteringsstrategi kan ha sammenheng med lært hjelpeløshet som er nevnt tidligere i dette 

kapittelet, som i hovedsak innebærer at om innsats og resultat ikke samsvarer vil en etter hvert 

forvente nederlag. Ved nederlag vil elevene skylde på sin egen inkompetanse og hvis de 
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lykkes gi æren til miljøfaktorer, som for eksempel ekstra tid, hjelpemidler eller en god eller 

snill lærer.  

Unngåelsesbasert håndteringsstrategier vil avlede oppmerksomheten bort fra vanskene slik at 

de rundt ikke legger merke til at det er et problem (Alexander-Passe, 2006). I stedet for å 

rekke opp hånden når de trenger hjelp sørger de for ikke å virke inaktive ved å fylle tiden med 

å gå på do, kvesse blyant, drikke vann og så videre. De vil ofte være veldig usynlige slik at 

læreren ikke merker at de gjør alt annet enn oppgavene de skal gjøre.  

2.4 Oppsummering og endelig 

forskningsspørsmål 

I dette kapittelet har jeg først redegjort for dysleksi, deretter redegjorde jeg for 

selvoppfattelse. Dette ble gjort for å bygge opp en bakgrunn for neste delkapittel hvor det ble 

redegjort for dysleksi og selvoppfattelse. 

I delkapittel 2.1 Dysleksi så jeg på leseferdigheter hvor det først ble sett på det språklige 

grunnlaget, siden kunnskapen om likhetene og ulikhetene mellom det talte språket og lesing 

er viktig for forståelsen av hvordan barn lærer å lese og hvorfor noen barn har vansker med å 

lære å lese (Kamhi & Catts, 2014a). Så ble det sett på leseutviklingens tidlige faser, som 

starter med ordavkoding (Hulme & Snowling, 2009; Melby-Lervåg et al., 2012), I 

ordavkoding ble det sett på to stadier, det alfabetiske stadiet og det ortografiske stadiet. 

Dysleksi ble så forklart ut fra definisjonen til Lyon, Shaywitz og Shaywitz (2003) som kort 

går ut på at dysleksi er en spesifikk lærevanske som er av en nevrologisk opprinnelse, som er 

en svikt i den fonologiske komponenten av språket. Risikofaktorer som sosiale forhold, 

språklige forhold og kognitive forhold ble også nevnt. Til slutt ble det sett på opplevelsen av 

vanskene og hvordan disse kan forandre seg i løpet av livet, da ble det også nevnt farene for å 

havne i en nedadgående spiral og Matteus-effekten (Kamhi et al., 2014; Snowling, 2014; 

Stanovich, 1986). 

I delkapittel 2.2 Selvoppfattelse ble definisjonen til Skaalvik og Skaalvik (2014) presentert. 

De definerer selvoppfattelse som enhver oppfatning, vurdering, forventninger, tro eller viten 

en person har om seg selv. Det ble sett på forskjellige vurderingsformer, Rosenberg’s (1979) 

tre dimensjoner av selvoppfattelse og de tre rollene Burden (2005) hadde delt selvoppfattelse 

i. Til slutt ble det sett mer spesifikt på akademisk selvoppfattelse, siden det er lesing og 
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skriving elever med dysleksi opplever vansker med, og dette er under det akademiske feltet. 

Derfor var det aktuelt å se på den akademiske selvoppfattelsen som er en delkomponent av 

den globale selvoppfattelsen (Burns, 1982).    

I delkapittel 2.3 Dysleksi og selvoppfattelse ble det sett på de mindre åpenbare effektene av 

dysleksi som lav selvoppfattelse, og lav selvoppfattelse ble sett på som en sekundærvanske 

ved dysleksi (Burden, 2005; Hales, 2001; S. Skaalvik, 1999). Det ble også sett på 

beskyttelsesstrategier som ofte blir brukt for å beskytte selvoppfattelsen og selvverdet. Det 

kom fram at ikke alle beskyttelsesstrategier er gode strategier. Til slutt ble det sett på 

konsekvensene som lav selvoppfattelse kan ha for elevene. 

2.4.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

På bakgrunn av den gjennomgåtte litteraturgjennomgangen, er det utformet en 

problemstilling: 

I hvilken grad er det sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og dysleksi for elever i 

10.klasse? 

For å besvare problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i tre forskningsspørsmål. 

Forskningsspørsmål: 

1. Er det en signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom elever med dysleksi 

og elever uten dysleksi? Hypotesen er at det vil være en signifikant forskjell mellom 

gruppene, at elevene med dysleksi har lavere akademisk selvoppfattelse enn sine 

medelever uten dysleksi. 

2. Er det en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram hos elever med og uten dysleksi? Hypotesen er at det vil være en 

sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram i 

begge gruppene. At de med lav akademisk selvoppfattelse vil velge yrkesfaglig 

utdanningsprogram framfor studieforberedende utdanningsprogram, og de med høy 

akademisk selvoppfattelse vil velge studieforberedende utdanningsprogram framfor 

yrkesfaglig utdanningsprogram. Og at elevene med dysleksi oftere vil velge 

yrkesfaglig utdanningsprogram framfor studieforberedende utdanningsprogram og at 
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elever uten dysleksi velger oftere studieforberedende utdanningsprogram framfor 

yrkesfaglig utdanningsprogram.  

3. Er det noen sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? Hypotesen er at det er en sammenheng 

mellom den akademiske selvoppfattelsen og norskkarakter hos begge gruppene. At de 

med høye karakterer vil ha god akademisk selvoppfattelse, og de med lavere 

karakterer vil ha lavere akademisk selvoppfattelse. 
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3 Metode 

Dette kapittelet redegjør for undersøkelsens metodiske tilnærming. I kapittel 3.1 beskriver jeg 

prosessen jeg var i fram til ferdigstilt problemstilling. I delkapittel 3.2 presenteres metode og 

design, og en kort beskrivelse av spørreskjemaet. I delkapittel 3.3 presenteres utvalget, og i 

delkapittel 3.4 presenteres datainnsamlingen hvor det også blir beskrevet hvordan jeg kom 

fram til utvalget. Det blir også sett på utfordringer som oppsto under datainnsamlingen. I 

delkapittel 3.5 beskrives måleinstrumentene som er brukt i undersøkelsen. I delkapittel 3.6 

drøftes ulike typer validitet som er aktuell for denne undersøkelsen. I siste delkapittel 3.7 

drøftes etiske spørsmål som er knyttet til undersøkelsen. 

3.1 Prosessen fram til ferdig problemstilling 

I starten av denne prosessen ville jeg skrive om sammenhengen mellom akademisk 

selvoppfattelse og yrke hos voksne med dysleksi. Jeg hadde en hypotese om at elever med 

dysleksi som hadde lav akademisk selvoppfattelse ofte tok en yrkesfaglig utdannelse.  

For å kunne kartlegge dette hos voksne måtte jeg ha skrevet spørsmålene i fortid for så å be 

deltagerne huske tilbake til sin egen skolegang. En måling basert på hva deltagerne husker 

tilbake i tid, gjerne for mange år siden, kunne ha ført til validitetsproblemer. Jeg tok derfor et 

valg om å undersøke sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og utdanningsprogram 

hos ungdom på 10. trinn i ungdomsskolen, som står foran et valg av utdanningsprogram i 

videregående skole. 

3.2 Metode og design 

For å undersøke problemstillingen ble det valgt en kvantitativ surveydesign med et ikke-

eksperimentelt design som metode (De Vaus, 2014; Kleven, 2002b). Dette innebærer at 

metoden som ble brukt for å innhente data er en spørreundersøkelse, hvor det ikke var som 

formål å gi noen form for påvirkning for å endre noe i denne undersøkelsen. 

3.2.1 Spørreskjema 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført med et nettbasert spørreskjema (“Nettskjema - 

Universitetet i Oslo,” n.d.) for å nå ut til flest mulige over et stort geografisk område. 
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Spørreskjemaet besto av to deler (se vedlegg 4.). Del èn, Bakgrunnsinnformasjon, kartla 

bakgrunnsvariabler, disse variablene blir nærmere beskrevet senere i dette kapitelet (se 

delkapittel 3.5.1). Del to, Slik er jeg når jeg lærer!, besto av 20 spørsmål som kartla 

akademisk selvoppfattelse ved hjelp av Myself-As-a-Learner Scale (MALS), et instrument 

utviklet av Burden (2014), MALS er oversatt til norsk av Jørgen Frost og Ernst Ottem (2016), 

og det er den norske versjonen som er brukt i masteroppgaven. 

3.3 Datainnsamling  

Prosjektet ble meldt (“NSD - Norsk senter for forskningsdata,” n.d.) og jeg fikk i januar 2018 

godkjenning fra NSD (se vedlegg 5). Jeg tok utgangspunkt i listen over grunnskoler i Norge 

på opplæring og utdanning i Norge sine sider (“Skole - Grunnskole offentlig - Pedlex,” n.d.). 

Jeg sendte ut til alle skolene med 10. trinn, med en elevmasse på over 30 elever, for å få en 

utvalgsstørrelse som var stor nok til at datamaterialet ble valid, og det ble tatt høyde for en 

veldig stor andel med ikke-responderende, med minimum 90% (De Vaus, 2014).  

Det ble sendt ut e-post til rektorer (se vedlegg 1) ved skolene i uke 5, med forespørsel om 

deltagelse i masterprosjektet. Totalt mottok 1132 skoler e-post om forespørsel til deltagelse i 

undersøkelsen. Av disse svarte 16 skoler ja til deltagelse. Jeg tok så kontakt med bekjente 

som jobber som lærere, hvor det viste seg at det var fire som kunne hjelpe meg. Ut fra dette 

fikk jeg deltagelse fra fire skoler. Oppsummeringen er at av de 1132 skolene som mottok 

forespørsel om deltagelse i undersøkelsen, var det 20 skoler som videreformidlet 

forespørselen til elevene de hadde i 10. trinn.  

3.3.1 Utfordringer 

I datainnsamlingsprosessen møtte jeg på noen utfordringer som ga meg lærdom som kan 

komme godt med om jeg eventuelt skal gjøre et slikt prosjekt igjen. E-post-listen over skolene 

skulle vært ferdigstilt før godkjenning fra NSD kom, det kan være at jeg hadde fått flere 

positive responser hvis jeg hadde tatt tidligere kontakt med skolene. På grunn av dette måtte 

svarfristen utsettes for at flest mulig skulle ha mulighet til å delta.  

Det ble sendt ut felles e-post med blindkopi, og da kunne det oppstå utfordringer med å vite 

hvem som hadde svart, siden det ikke var alle skolene som hadde en automatisk e-post logo. 
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Det var også noen skoler hvor lærerne fikk tilsendt informasjonsskrivet til lærere og elever (se 

vedlegg 2 og 3) hvor de svarte at de skulle se hva de fikk til. Disse skolene er ikke medregnet 

hvor det tidligere er sagt hvor mange skoler som videreformidlet spørreundersøkelsen til 

elevene. Her ser jeg at det hadde vært hensiktsmessig å ha avtalt at lærerne skulle ha sendt 

meg en bekreftelses e-post etter å ha gjennomført opplegget, slik at jeg kunne hatt en bedre 

oversikt over hvor mange skoler som faktisk deltok i undersøkelsen. 

3.4 Utvalg 

Deltagerne i undersøkelsen besto av 213 elever i 10. trinn, hvorav 31 elever selv har oppgitt at 

de har dysleksi, fordelt på 20 skoler. Av alle elevene i utvalget er det flere gutter (N = 111) 

enn jenter (N = 102). Skolene som deltok kommer fra 12 ulike fylker, disse er: Akershus, 

Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Rogaland, 

Telemark, Troms, Trøndelag, og til slutt Vest-Agder.  

Tabell 1: Deskriptiv statistikk for utvalget  

 Jente Gutt Hele utvalget 

Dysleksi 

Ikke dysleksi 

Hele utvalget 

N = 16 

N = 86 

N = 102                                

N = 15 

N = 96 

N = 111                                

N = 31 

N = 182 

N = 213 

 

3.5 Variabler  

Elevene fikk et nettbasert spørreskjema som besto av 2 deler (se vedlegg 4). Første del besto 

av spørsmål som kartla bakgrunnsinformasjon om elevene. Andre del var et instrument som 

har til hensikt å måle elevenes akademiske selvoppfattelse. Arbeid med spørreskjemaets første 

del skjedde i samråd med veileder. Spørreskjemaets andre del besto av screeningverktøyet 

MALS. 

3.5.1 Del 1: Kartlegging av bakgrunnsinformasjon  

Kartleggingen av elevenes bakgrunnsinformasjon besto av 5 item for elevene uten dysleksi, 

og fra 8 til 11 item for elevene som svarte at de hadde dysleksi. Resultatene av denne 
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kartleggingen er brukt både i deskriptiv statistikk, i uavhengig t-test og korrelasjonstest for å 

besvare de definerte forskningsspørsmålene. 

Bakgrunnsvariablene som ble brukt var kjønn, dysleksi, norskkarakter skriftlig og muntlig, og 

valg av utdanningsprogram. Item 1: Kjønn ble målt ved at elevene krysset av for «kvinne» 

eller «mann». Item 2: Dysleksi ble målt ved at de krysset av for «ja» eller «nei».  

Hvis eleven krysset av for «ja», på denne variabelen kom det noen undervariabler, item 3: om 

de hadde blitt utredet ble målt ved «ja» eller «nei». Item 4: når de ble utredet ble målt ved at 

eleven skulle krysse av et alternativ mellom «1.trinn» og opp til «10. trinn», her var det ti svar 

alternativ. Item 5: om diagnosen var satt av PPT, fikk de tre svaralternativ, «ja», «nei» og «vet 

ikke». Grunnen til at elevene fikk alternativet til å svare «vet ikke» er fordi at hvis elevene var 

veldig unge da de ble utredet kan det være elevene ikke husker testsituasjonen, eller at det 

ikke kom klart fram under testsituasjonen at de som gjennomførte testen kom fra PPT. Siden 

elevene ikke hadde mulighet om å spørre foreldrene om dette mens de satt og svarte på 

spørreskjemaet, var det nødvendig å legge til det tredje svaralternativet. Item 6: om de hadde 

spesialundervisning ble målt ved svaralternativ «ja» eller «nei». De som svarte «ja» på dette 

spørsmålet fikk to oppfølgingsspørsmål, item 7: om hvor mange timer med 

spesialundervisning, hvor svaralternativene lød «1-2», «3-4» og «5 eller mer». Det andre 

oppfølgingsspørsmålet item 8: var hvilken type spesialundervisning de fikk, hvor 

svaralternativene var «enetimer», «gruppetimer» eller «ekstra støtte i klasserommet». Dette 

oppfølgingsspørsmålet var det eneste spørsmålet hvor elevene hadde mulighet til å krysse av 

på flere alternativ, dette ble gjort siden det ikke er uvanlig å få flere former for 

spesialundervisning i et vedtak. 

Videre på bakgrunnsvariablene som alle elevene svarte på kom item 9 og 10: om 

norskkarakter- skriftlig og muntlig, her fikk de seks svaralternativ, fra «1» og opp til «6». Den 

siste bakgrunnsvariabelen item 10: var utdanningsprogram, om hvilket de hadde tenkt å søke 

på, som ble målt ved at elevene valgte «studieforberedende utdanningsprogram» eller 

«yrkesfaglig utdanningsprogram». 

3.5.2 Del 2: Kartlegging av akademisk selvoppfattelse 

Elevenes akademiske selvoppfattelse ble kartlagt ved 20 item i spørreskjemaet MALS. Disse 

var formulert som påstander, hvor deltakerne skulle ta stilling til påstandene på en fempunkts 
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Likert-skala med Helt galt og Helt riktig som ytterpunktene. De fem negativ ladede 

spørsmålene fikk motsatt skåring enn resten. Skåringen gikk fra 1 og opp til 5, hvor lav skår 

er positiv for den akademiske selvoppfattelsen og høy skår er negativ for den akademiske 

selvoppfattelsen. 

For å undersøke den underliggende dimensjonaliteten i dette instrumentet gjennomførte jeg en 

faktoranalyse (prinsipal komponentanalyse) med oblique rotasjon. En første eksplorerende 

faktoranalyse med de tjue itemene resulterte i tre faktorer, men i denne faktorløsningen var 

det mange item med lav ladning (<.40) og høy kryssladning (>.30). Scree-plottet gav 

imidlertid klare indikasjoner på en underliggende tofaktorløsning, og jeg kjørte dermed en ny 

faktoranalyse med tvungen tofaktorløsning. Denne kjøringen ga en løsning hvor alle itemene 

hadde høy ladning og lav kryssladning. De to faktorene hadde henholdsvis eigenvalues på 

8.273 og 1.999, og forklarer 41,4 % av variansen i utvalget. Faktor 1 inneholdt 15 item som 

handler om positivt selvbilde (eksempel-item: Jeg vet hvordan jeg skal løse problemer jeg 

møter), mens faktor 2 inneholdt 5 item som handler om lært hjelpeløshet (Se tabell 2). 

Med bakgrunn i faktoranalysen ble det konstruert to skalaer som målte henholdsvis positivt 

selvbilde og lært hjelpeløshet. Dette ble gjort ved å lage en sumskår på de itemene som ladet 

på hver av faktorene, for så å dele på antall item i hver av faktorene. Dette førte til at 

deltakerne endte opp med en skår mellom 1 og 5 på hver av de to skalaene. 

Reliabilitetsanalyser viste en α = .92 på skalaen Positivt selvbilde og α = .78 på skalaen Lært 

hjelpeløshet. 
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Tabell 2: Faktorladning etter rotasjon. 

Items Faktor 1 Faktor 2 

MALS 15: Jeg vet hvordan jeg skal løse problemer jeg møter  

 

.785  

MALS 14: Vanligvis tenker jeg meg godt om når jeg skal løse 

oppgaver 

 

.771  

MALS 19: Jeg liker å bruke hjernen 

 

.759  

MALS 4: Å tenke seg godt om hjelper meg å bli bedre 

 

.724  

MALS 2: Jeg liker å løse problemer 

 

.693  

Mals 11: det er lett å lære noe nytt 

 

.692  

MALS 7: Jeg liker vanskelige oppgaver 

 

.683  

MALS 17: Jeg er flink 

 

.680  

MALS 9: Jeg synes det er morsomt å løse problemer 

 

.669  

MALS 18: Jeg vet hvordan man skal bli god til å lære 

 

.667  

MALS 13: Jeg forstår hva mange ord betyr 

 

.640  

MALS 10: Når jeg står fast finner jeg alltid ut hva jeg skal gjøre 

 

.637  

MALS 3: Når jeg får nye oppgaver er jeg nesten alltid sikker på at 

jeg klarer dem 

 

.600  

MALS 1: Jeg er god til å besvare prøver 

 

.575  

MALS 5: Jeg er flink til å diskutere 

 

.470  

MALS 20: Det er vanskelig å lære noe nytt 

 

 .805 

MALS 8: Jeg blir engstelig når jeg får nye oppgaver 

 

 .729 

MALS 16: Jeg synes mye av skolearbeidet er vanskelig  

 

 .709 

MALS 6: Jeg har bruk for mye hjelp når jeg løser oppgaver 

 

 .643 

MALS 12: Jeg er ikke så flink til å løse problemer 

 

 .578 

 

3.5.3 Analysene 

Innsamlede data er analysert i analyseprogrammet SPSS Statistics 25. Det ble brukt både 

deskriptiv analyse, bivariat korrelasjonsanalyse og i tillegg ble det kjørt uavhengige t-tester 

opp mot alle forskningsspørsmålene. Den første for å sammenligne akademisk selvoppfattelse 

som var gjort om til to faktorer (positivt selvbilde og lært hjelpeløshet), opp mot elevene med 
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dysleksi og elevene uten dysleksi. Den andre for å sammenligne akademisk selvoppfattelse og 

valg av studieprogram. Den tredje for å se om det var en sammenheng mellom 

norskkarakterer og dysleksi. 

3.6 Validitet 

I dette delkapittelet drøftes undersøkelsens validitet, og trusler mot validiteten. Validitet står 

for relevans og gyldighet (Dalland, 2007), og utrykker i hvilken grad og med hvilken 

pålitelighet et sett resultater viser det de er ment å vise, og i hvilken grad konklusjonene som 

kan trekkes fra dem er generaliserbare (Nortvedt, Jamtvedt, Nordheim, Reinar, & Graverholt, 

2012). Med utgangspunkt i Cook og Campbells (1979) validitetssystem, vil jeg presentere trusler 

mot statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet i forhold til 

undersøkelsens resultater (Cock og Campbells, 1979 ref. i Lund, 2002). 

3.6.1 Statistisk validitet 

God statistisk validitet forutsetter at sammenhengen eller tendensen er statistisk signifikant og 

ganske sterk, som igjen er en skjønnsmessig vurdering  (Lund, 2002). 

I følge Howitt og Cramer (2014) er statistisk styrke sannsynligheten for at undersøkelsen skal 

finne en effekt i utvalget som studeres. I min undersøkelse vil effekten handle om 

korrelasjonen mellom selvoppfattelse som avhengig variabel og forskjellige uavhengige 

variabler. Statistisk styrke påvirkes av tre faktorer, korrelasjonskoeffisienten, 

signifikansnivået og størrelsen på utvalget. Elevenes akademiske selvoppfattelse som målt i 

del 2 (MALS) ble korrelert signifikant (p = .000 og p = .005). Dette tyder på en akseptabel 

statistisk styrke. 

3.6.2 Indre validitet 

Indre validitet handler om sammenhengen kan fortolkes kausalt som påvirkning av uavhengig 

variabel på avhengig. Det blir definert som kausal relasjon mellom to sett av 

operasjonaliseringer (Lund, 2002). Ringdal (2001) sier det så enkelt som at indre validitet 

handler om årsaksforhold. Selv om en ser en sammenheng mellom uavhengig variabel og 

avhengig variabel, er det ikke selvsagt at det er den uavhengige variabelen som fører til den 

avhengige variabelen (Ringdal, 2001).  
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Tas dette i betraktning i min undersøkelse hvor det er usannsynlig at lav akademisk 

selvoppfattelse fører til dysleksi, trenger det likevel ikke bety at dysleksi fører til lav 

akademisk selvoppfattelse selv om man ser en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og dysleksi. Det kan være det er andre variabler som spiller inn som jeg ikke 

har med i undersøkelsen. Som for eksempel forventningene de har til seg selv, forventninger 

fra hjemmet og forventninger fra skolen. Det kan være at de selv opplever disse 

forventningene rundt seg, om hva de tror andre forventer av dem. Om de har et glorifisert 

selvbilde, som Rosenberg (1979) kalte det, hvor de hadde så høye forventninger til seg selv at 

det som i utgangspunktet var gode prestasjoner, for dem oppleves som nederlag. Med et 

glorifisert selvbilde vil de ha vansker med å nå sine mål, og dette kan være årsaken til en lav 

akademisk selvoppfattelse, og ikke dysleksien. 

Kleven (2002) hevder at det er umulig å trekke helt sikre konklusjoner i et ikke-

eksperimentelt design. Det som kan og bør gjøres i forhold til indre validitet, er å vurdere 

alternative tolkninger til resultatet (Kleven, 2002b). Siden min oppgave er et ikke-

eksperimentelt design må jeg vurdere alternative tolkninger slik det ble gjort i eksempelet 

over. 

3.6.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet stiller spørsmål om variablene måler de relevante begrepene i forskningen 

(Lund, 2002). Det er nødvendig med å arbeide med teori og data om begrepsvaliditet skal 

kunne undersøkes (Kleven, 2002a) De samme begrepene kan ha ulike betydninger hos 

forskjellige mennesker. I fag som spesialpedagogikk, pedagogikk og psykologi er 

begrepsvaliditet et viktig tema, da det kan være utfordrende å måle begrepsvaliditeten. Dette 

er fordi det som regel ikke finnes noe fasitsvar, men at det er opp til hver enkelt å tolke, rett 

og slett en skjønnsmessig vurdering (De Vaus, 2014). Derfor prøvde jeg å lage spørsmålene i 

del 1 av spørreskjema så tydelige og presise som mulig. Hvor jeg så at det kunne oppstå 

usikkerhet i tolkningen av spørsmålet, hadde jeg tilført en supplerende forklaring om hva jeg 

mente med spørsmålet. Dette ble gjort for å sikre at spørsmålene skulle oppfattes så likt som 

mulig av ungdommene som svarte på spørreskjemaet. Det kom fram av de deskriptive data at 

to av elevene som svarte at de hadde dysleksi, men at de ikke var utredet hadde svart 

motstridende ved et annet spørsmål. Under spørsmålet om de hadde fått diagnosen dysleksi av 

PPT svarte de «Ja». Har de fått diagnosen av PPT har de blitt utredet. Dette kan skyldes at 
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elevene som svarte, ikke visste hva begrepet «utredning» var, og derfor ble det en tvetydig 

besvarelse fra disse to elevene. Hadde jeg foretatt en pilotering har jeg kunnet sett denne 

utfordringen tidligere, og klargjort og beskrevet hva som ligger i begrepet «utredning». 

Del 2 av spørreskjemaet har som formål å måle den akademiske selvoppfattelsen. Ved at det 

er 20 påstander, og ikke bare en, for eksempel «Jeg har god selvoppfattelse», vil det sikre at 

den måler det den har som hensikt å måle. Dersom ungdommene skulle ha svart på påstanden 

om de har god akademisk selvoppfattelse, kunne begrepsvaliditeten blitt lav. Det er fordi at 

det da hadde vært opp til hver enkelt elev om hva de legger i begrepet god eller dårlig 

selvoppfattelse. De har også måttet vurdere hva de legger i begrepet «akademisk». Det er også 

en fordel for begrepsvaliditeten at påstandene både er vinklet i en positiv og en negativ 

retning, som for eksempel i påstand nummer to «Jeg liker å løse problemer», og påstand 

nummer tolv «Jeg er ikke så flink til å løse problemer». Siden dette får de til å svare ut fra to 

vinklinger, noe som gjør at sjansen for at nøyaktigheten i slutt skåringen kanskje øker og at 

det øker sannsynligheten for at det samsvarer mer nøyaktig med hvordan tilstanden er i 

virkeligheten. 

I følge Kleven (2011) kan validitet også vurderes ved å undersøke om variablene oppfører seg 

som forventet ut fra anerkjent forskning (Kleven, 2011). I denne undersøkelsen finner jeg 

forhold mellom variablene som stort sett stemmer ut fra annen forskning, bortsett fra et 

tilfelle. Dette var da jeg så på sammenhengen mellom akademisk selvoppfattelse og 

karakterer hos elever med dysleksi. Dette kan være med å svekke begrepsvaliditeten. For å 

styrke validiteten kunne alle nøkkelbegrepene i bakgrunnsinformasjonen vært dypere forklart, 

slik at det ikke oppsto misforståelser.  

3.6.4 Ytre validitet 

Ytre validitet handler om generaliserbarhet (Lund, 2002). I ytre validitet ses det på ikke-

statistiske over- og til-generalisering. Hvor til-generalisering er rettet mot en bestemt 

individpopulasjon, situasjon eller tid, og over-generalisering er interessen rettet mot hvor 

langt eller bredt det kan generaliseres (Lund, 2002). I forskning ønskes det ofte at resultatene 

skal kunne generaliseres, men ofte er det mangel på både midler og tid til store utvalg, derfor 

brukes mindre utvalg som kan generaliseres til populasjonen. 
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Utvalget i undersøkelsen er ikke representativt i statistisk forstand for alle elever i 10.trinn i 

landet. Mitt utvalg er tilfeldig, men det er kanskje også et vilkårlig utvalg. Jeg gikk bredt ut og 

sendte mail til nesten alle de norske skolene med 10. trinn. Utvalget mitt består av de som 

takket ja til å delta i undersøkelsen. Derfor kan ikke min undersøkelse brukes som grunnlag 

for en statistisk generalisering, men bare for en skjønnsmessig generalisering (Kleven, 2011). 

En trussel mot ytre validitet kan være at de skolene som er bevisst elevenes selvoppfattelse, 

og jobber aktivt for å styrke den, også er de som er villige til å delta i en slik undersøkelse. I 

så fall kan det tenkes at det kan påvirke resultatene i denne undersøkelsen. Tilfellet med at det 

var mange små skoler i små miljøer som takket ja til å delta kan også påvirke resultatet, siden 

forholdene der er mye mindre kan dette gjøre at lærerne har bedre oversikt over og mer tid til 

hver enkelt elev, noe som kan påvirke resultatene i min undersøkelse.  

3.7 Etiske hensyn 

Når jeg har sett på de etiske hensynene har jeg tatt utgangspunkt i de etiske retningslinjene for 

samfunnskunnskap, humaniora, juss og teologi (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 

2016). Prosjektet er meldt til NSD (Se vedlegg 5). 

3.7.1 Normer og verdier 

Når jeg ser på forskningens normer og verdier, er det viktig at jeg bestandig er bevisst at 

tolkningen jeg gjør meg ikke er sannheten. Siden tolkningen jeg gjør ut fra resultatene vil 

være påvirket av mine tanker, syn, verdier og holdninger, både de bevisste og ubeviste 

holdningene. Så de bevisste og ubeviste holdningene, tankene og verdiene mine vil være med 

i min tolkning og diskusjon av resultatene jeg finner i min undersøkelse. Hvis jeg klarer å 

være bevisst dette hele tiden vil det hjelpe meg med å ikke være for bastant og se etter flere 

mulige tolkninger. Å være bevisst at dette er min tolkning, og det ikke trenger å være den ene 

sannheten, men at det kan være en del av flere sannheter. 

3.7.2 Informasjon om prosjektet 

I de etiske retningslinjene står det om ansvar for å informere. Da har jeg sørget for at de som 

skal delta får tilstrekkelig informasjon om prosjektet, om hva jeg skal bruke resultatene til, og 

om det eventuelt er noen følger av å delta i prosjektet. Dette ble gjort ved å ha forskjellige 
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varianter av informasjonsskrivet ettersom hvem de skulle til; det ble laget ett for rektorer, ett 

for kontaktlærere og ett for elever (se vedlegg 1, 2 og 3). Selv om informantene ikke er 

myndige enda, er de heller ikke og regnes som barn, derfor valgte jeg å skrive 

informasjonsskrivet deres slik som jeg ville skrevet til enhver voksen person, på en «folkelig» 

måte. Med «folkelig» menes forståelig for folk flest. Jeg valgte å betrakte informantene som 

kompetente blivende voksne, jeg ville ikke forenkle språket i tilfelle dette kunne virke 

provoserende for elevene. Har dette vært tilfellet, at de ble provoserte, kunne det ha resultert i 

at de ikke ville ha svart på spørreskjemaet. 

3.7.3 Frivillig deltagelse 

Det er viktig at de får informasjon om at deltagelse er frivillig, slik at elevene forstår at de 

ikke trenger å delta om de ikke har lyst og at de kan ombestemme seg underveis (Gall, Gall, 

& Borg, 2007). Jeg har ikke kontroll over hvordan kontaktlærerne presenterte prosjektet for 

elevene, om de spurte hvem som hadde lyst til å delta, eller om kontaktlærerne informerte om 

at «nå skal vi utfylle et spørreskjema før vi begynner timen». Ut fra svarene jeg har mottatt fra 

kontaktlærerne kan det se ut som om begge metodene er brukt. I noen tilfeller fikk jeg svar 

om at de hadde to eller fem elever som ville delta, og andre ganger fikk jeg beskjed om at 

klassen kunne delta. Jeg tenker at ingen av disse måtene er feil, de er riktige på hver sin måte. 

Det er to forskjellige måter å spørre på. I den første måten hvor de spør om de har lyst, legger 

de all makt i hendene på elevene, noe som på mange måter er bra siden det er frivillig å delta. 

På den andre siden vil mange elever svare nei, siden det å svare på et spørreskjema ikke 

akkurat er lystbetont og artig. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har hatt lyst til å 

svare på et spørreskjema, men jeg har gjort det for å hjelpe.  

Den andre måten det kan tenkes at kontaktlærerne har brukt, kan sies å være mer ledende, 

men ofte trenger elever det for og motiveres. I en klasse er det ofte slik det fungerer, at de i 

kollektiv gjør det samme. Det er større sjanse for at elevene deltar hvis de først blir fortalt at 

«nå skal vi svare på et spørreskjema», for deretter å bli forklart at dette er frivillig. Jeg ser 

ikke noe galt i å bruke denne metoden, men det er hvis de har gått gjennom 

informasjonsskrivet med dem, og forsikret seg at elevene forstår at dette er frivillig. Men dette 

er en hårfin balanse, ettersom at en lærer er i en posisjon hvor han har mer makt enn elevene. 

Hvis elevene føler at lærere utøver for mye makt, kan dette føre til avmakt og motstand 

(Haugland, 2008). Hvis elevene har følt seg tvunget til å svare på spørreskjemaet har dette 
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kunne ført til motstand, og da kan det tenkes at elevene ikke har tatt spørreskjemaet på alvor, 

og krysset tilfeldig av spørsmålene. Noe jeg håper ikke er tilfellet ved noen av svarene, men 

igjen kan jeg ikke garantere for at det ikke har skjedd siden jeg ikke har vært til stede selv. 

3.7.4 Informert samtykke 

Informantene er alle fylt 15 år og har derfor samtykket selv til deltagelse i prosjektet (De 

nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Det har vært i fokus å sikre at elevene får med 

seg hva de deltar på og sine rettigheter. Som nevnt tidligere, ser jeg på informantene som 

kompetente blivende voksne, og utformet informasjonsskrivet til elevene ut fra det. For å 

sikre at alle fikk med seg informasjonen, forsto hva de deltok på, og fikk sjansen til å forstå 

den, ba jeg kontakt lærerne om å gå gjennom informasjonsskrivet muntlig med dem. For 

læreren kjenner sine elever, og har derfor en bedre forståelse enn hva jeg har, til å vite hvor 

mye de forstår og hva som trenges å forklares dypere. Men igjen så kan jeg ikke garantere at 

alle lærerne gikk gjennom informasjonsskrivet med elevene, siden jeg ikke var tilstede selv. 
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4 Resultater 

I dette kapittelet presenteres resultatene på problemstillingene som danner grunnlaget for 

oppgavens teoretiske del. I delkapittel 4.1 presenteres resultantene som angår 

forskningsspørsmålet: Er det en signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? I delkapittel 4.2 presenteres resultatene som 

angår forskningsspørsmålet: Er det en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg 

av utdanningsprogram hos elever med og uten dysleksi? I delkapittelet 4.3 presenteres 

resultatene som angår det siste forskningsspørsmålet: Er det noen sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos elever med dysleksi og elever uten dysleksi? I 

delkapittel 4.4 vil det bli gjort en kort oppsummering av funnene som ble gjort fra de tre 

forskningsspørsmålene. Resultatene som presenteres i delkapitlene vil alle være basert på data 

fra del 2 i spørreundersøkelsen som kartla elevenes akademiske selvoppfattelse. Resultatet av 

den akademiske selvoppfattelsen er delt inn i to faktorer, positivt selvbilde og lært 

hjelpeløshet, hvor det er positivt med så lav skår som mulig på begge faktorene. Disse vil bli 

sammenlignet med bakgrunnsvariablene, dysleksi, valg av utdanningsprogram og 

norskkarakter, basert på data fra del 1 i spørreundersøkelsen for å besvare de ulike 

forskningsspørsmålene. 

4.1 Er det en signifikant forskjell i akademisk 

selvoppfattelse mellom elever med dysleksi og 

elever uten dysleksi? 

Tabell 3 viser resultatene av en uavhengig t-test som sammenligner den akademiske 

selvoppfattelsen hos elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi. Resultatene viser at det 

er signifikant forskjell (p < 0.05) i akademisk selvoppfattelse, både i positivt selvbilde og lært 

hjelpeløshet, mellom elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi.  
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Tabell 3: Uavhengig t-test for akademisk selvoppfattelse hos elever med dysleksi og elever uten dysleksi. 

 Elever med dysleksi 

N = 31 

Elever uten dysleksi 

N = 182 

t-test 

N = 213 

Positivt selvbilde 

 

Lært hjelpeløshet 

M = 2.9376 

SD = .57347 

M = 3.0065 

SD = .64804 

M = 2.4059 

SD = .70296 

M = 2.5538 

SD = .78695 

t = 3.989 

p = .000 

t = 3.030 

p = .003 

 

Elevene uten dysleksi skårte mer positivt i selvoppfattelse (M = 2. 41 positivt selvbilde og M 

= 2.55 lært hjelpeløshet) enn elevene med dysleksi (M = 2.94 positivt selvbilde og M = 3.01 

lært hjelpeløshet). Gjennomsnittsforskjellen ved positivt selvbilde var på .53 og 95% 

konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet i populasjonen er mellom 0.27 og 0.79. 

Gjennomsnittsforskjellen ved lært hjelpeløshet var på .45, og 95% konfidensintervallet for det 

estimerte gjennomsnittet i populasjonen er mellom 0.16 og 0.75. For å klassifisere 

effektstørrelsen er det tatt utgangspunkt i Cohen (1969) sitt forslag, hvor han forslår at 0.2 

burde bli betraktet som et «lite» mål, 0.5 et «medium» mål og 0.8 et «stort» mål (Cohen (1969 

ref. i Brace, Kemp, & Snelgar, 2009), denne klassifiseringen av effektstørrelsen vil bli 

benyttet videre i dette kapittelet. Effektstørrelsen ved positivt selvbilde var stor (d = .84), og 

ved lært hjelpeløshet var effektstørrelsen litt over medium (d = .63). Den uavhengige t-testen 

viste at forskjellen mellom elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi var signifikant ved 

positivt selvbilde (t = 3.989, df = 211, p = .000, 2-tailed) og lært hjelpeløshet (t = 3.030, df = 

211, p = .003, 2-tailed). I figur 5 og 6 er forskjellene blitt illustrert, her vises det at elever med 

dysleksi hadde en høyere skår, noe som tilsier at de har lavere akademisk selvoppfattelse enn 

sine medelever som ikke har dysleksi. 
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Figur 5: Positivt selvbilde fordelt i to grupper, med dysleksi og uten dysleksi. 

 

Figur 6: Lært hjelpeløshet fordelt i to grupper, med dysleksi og uten dysleksi. 

4.2 Er det en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram 

hos elever med og uten dysleksi? 

Her vil jeg først se på utvalget i helhet, før jeg deler de opp i en gruppe med dysleksi og en 

gruppe uten dysleksi. 
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4.2.1 Hele utvalget 

Tabell 4 viser resultatene av en uavhengig t-test som sammenligner valg av 

utdanningsprogram for hele utvalget. Resultatene viser at det er signifikant forskjell (p < 0.05) 

i akademisk selvoppfattelse, både i positivt selvbilde og lært hjelpeløshet, og valg av 

utdanningsprogram. 

Tabell 4: Uavhengig t-test for akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram, hele utvalget. 

 Studieforberedende 

utdanningsprogram 

N = 121 

Yrkesfaglig 

utdanningsprogram 

N = 92 

t-test 

 

N = 213 

Positivt selvbilde 

 

Lært hjelpeløshet 

M = 2.2303 

SD = .63979 

M = 2.4860 

SD = .80863 

M = 2.8159 

SD = .66095 

M = 2.7957 

SD = .71590 

t = -6.523 

p = .000 

t = -2.908 

p = .004 

 

Elevene som hadde svart at de ville søke studieforberedende utdanningsprogram skårte mer 

positivt i selvoppfattelse (M = 2. 23 positivt selvbilde og M = 2.49 lært hjelpeløshet) enn 

elevene som hadde svart at de ville søke yrkesfaglig utdanningsprogram (M = 2.82 positivt 

selvbilde og M = 2.80 lært hjelpeløshet). Gjennomsnittsforskjellen ved positivt selvbilde var 

på .59 og 95% konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet i populasjonen er mellom 

-0.76 og -0.41. Gjennomsnittsforskjellen ved lært hjelpeløshet var på .31, og 95% 

konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet i populasjonen er mellom -0.52 og -0.10. 

Effektstørrelsen ved positivt selvbilde var stor (d = .91), og ved lært hjelpeløshet var 

Effektstørrelsen litt under middels (d = .41). Den uavhengige t-testen viste at forskjellen 

mellom valg av utdanningsprogram var signifikant ved positivt selvbilde (t = -6.523, df = 

211, p = .000, 2-tailed) og lært hjelpeløshet (t = -2.908, df = 211, p = .004, 2-tailed). 

Av hele utvalget var det 57 % (121 av 213) som ville søke på studieforberedende 

utdanningsprogram, mens det var 43 % (92 av 213) som ville søke på yrkesfaglig 

utdanningsprogram. 
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4.2.2 Utvalget med de som hadde dysleksi 

Tabell 5 viser resultatene av en uavhengig t-test som sammenligner valg av 

utdanningsprogram for dysleksi utvalget. Resultatene viser at det ikke er signifikant forskjell 

(p > 0.05) i akademisk selvoppfattelse, både i positivt selvbilde og lært hjelpeløshet, og valg 

av utdanningsprogram hos elever med dysleksi.  

Tabell 5: Uavhengig t-test for akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram, dysleksi utvalget. 

 Studieforberedende 

utdanningsprogram 

N = 10 

Yrkesfaglig 

utdanningsprogram 

N = 21 

t-test 

 

N = 31 

Positivt selvbilde 

 

Lært hjelpeløshet 

M = 2.9000 

SD = .58225 

M = 2.9800 

SD = .76855 

M = 2.9556 

SD = .58284 

M = 3.0190 

SD = .60301 

t = -.248 

p = .806 

t = -.154 

p = .878 

 

Elevene med dysleksi som hadde svart at de ville søke studieforberedende utdanningsprogram 

skårte ganske likt i selvoppfattelse, (M = 2. 90 positivt selvbilde og M = 2.98 lært 

hjelpeløshet) som elevene med dysleksi som hadde svart at de ville søke yrkesfaglig 

utdanningsprogram (M = 2.96 positivt selvbilde og M = 3.02 lært hjelpeløshet). Det var en 

marginal forskjell med fordel til studieforberedende utdanningsprogram. 

Gjennomsnittsforskjellen ved positivt selvbilde var på .06 og 95% konfidensintervallet for det 

estimerte gjennomsnittet i populasjonen er mellom -0.51 og 0.40. Gjennomsnittsforskjellen 

ved lært hjelpeløshet var på .04, og 95% konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet 

i populasjonen er mellom -0.56 og 0.48. Effektstørrelsen ved positivt selvbilde var liten (d = 

.10), og ved lært hjelpeløshet var effektstørrelsen også liten (d = .06). Den uavhengige t-testen 

viste at forskjellen mellom valg av utdanningsprogram ikke var signifikant ved positivt 

selvbilde (t = -.248, df = 29, p = .806, 2-tailed) og lært hjelpeløshet (t = -.154, df = 29, p = 

.878, 2-tailed). 

Av utvalget med dysleksi var det 32 % (10 av 31) som ville søke på studieforberedende 

utdanningsprogram, mens det var 68 % (21 av 31) som ville søke på yrkesfaglig 

utdanningsprogram. 
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4.2.3 Utvalget med de som ikke hadde dysleksi 

Tabell 6 viser resultatene av en uavhengig t-test som sammenligner valg av 

utdanningsprogram for hele utvalget. Resultatene viser at det er signifikant forskjell (p < 0.05) 

i akademisk selvoppfattelse, både i positivt selvbilde og lært hjelpeløshet, og valg av 

utdanningsprogram. 

Tabell 6: Uavhengig t-test for akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram, ikke-dysleksi utvalget. 

 Studieforberedende 

utdanningsprogram 

N = 111 

Yrkesfaglig 

utdanningsprogram 

N = 71 

t-test 

 

N = 182 

Positivt selvbilde 

 

Lært hjelpeløshet 

M = 2.1700 

SD = .61185 

M = 2.4414 

SD = .80051 

M = 2.7746 

SD = .68065 

M = 2.7296 

SD = .73686 

t = -6.222 

p = .000 

t = -2.442 

p = .016 

 

Elevene uten dysleksi som hadde svart at de ville søke studieforberedende utdanningsprogram 

skårte mer positivt i selvoppfattelse (M = 2. 17 positivt selvbilde og M = 2.44 lært 

hjelpeløshet) enn elevene uten dysleksi som hadde svart at de ville søke yrkesfaglig 

utdanningsprogram (M = 2.77 positivt selvbilde og M = 2.73 lært hjelpeløshet). 

Gjennomsnittsforskjellen ved positivt selvbilde var på .60 og 95% konfidensintervallet for det 

estimerte gjennomsnittet i populasjonen er mellom -0.80 og -0.41. Gjennomsnittsforskjellen 

ved lært hjelpeløshet var på .29, og 95% konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet 

i populasjonen er mellom -0.52 og -0.05. Effektstørrelsen ved positivt selvbilde var stor (d = 

.93), og ved lært hjelpeløshet var Effektstørrelsen under middels (d = .38). Den uavhengige t-

testen viste at forskjellen mellom valg av utdanningsprogram var signifikant ved positivt 

selvbilde (t = -6.222, df = 180, p = .000, 2-tailed) og lært hjelpeløshet (t = -2.442, df = 180, p 

= .016, 2-tailed). 

Av utvalget uten dysleksi var det 61 % (111 av 182) som ville søke på studieforberedende 

utdanningsprogram, mens det var 39 % (71 av 182) som ville søke på yrkesfaglig 

utdanningsprogram. 
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4.3 Er det noen sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? 

Til dette forskningsspørsmålet er det tatt en korrelasjonsanalyse og en t-test. Jeg har valgt å 

dele utvalget inn i to grupper, den første gruppen består av elevene med dysleksi (N = 31) og 

den andre gruppen består av elevene uten dysleksi (N = 182). Som nevnt tidligere går 

skåringen i akademisk selvoppfattelse (positivt selvbilde og lært hjelpeløshet) fra 1-5 hvor 1 

er veldig positivt og 5 er veldig negativt. I variablene norsk skriftlig og muntlig måles den 

med tallkarakterene de fikk ved sist standpunkt, den skalaen går fra 1-6, hvor 6 er et sterkt 

resultat og 1 er et svakt resultat. 

4.3.1 Utvalget med dysleksi 

Tabell 7 viser deskriptiv statistikk for variablene som er brukt for å besvare 

forskningsspørsmål 3. Tabellen viser gjennomsnittet av de fire variablene og hvor stor 

avstanden er på et standardavvik. Tabell 8 viser resultatene av en korrelasjonsanalyse. 

Tabell 7: Deskriptiv statistikk for forskningsspørsmålets variabler for utvalget med dysleksi 

Variabler M Std. avv Skjevhet 

Positivt selvbilde 

Lært hjelpeløshet 

Norskkarakter skriftlig 

Norskkarakter muntlig 

2.9376 

3.0065 

3.23 

3.61 

.57347 

.64804 

.617 

.803 

-.185 

-1.005 

.745 

-.394 

 

Tabell 8: Korrelasjonsanalyse av sammenhengen mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakterer til elever 

med dysleksi 

Variabel 1 2 3 4 

1. Positivt Selvbilde 

2. Lært hjelpeløshet 

3. Norskkarakter skriftlig 

4. Norskkarakter muntlig 

- 

.135 

-.147 

-.213 

 

- 

.163 

-.226 

 

 

- 

.451* 

 

 

 

- 

  *Korrelasjonen er signifikant på 0.05 nivå (2-tailed) 

   a. Dysleksi = Ja 

 

Slik tabell 8 viser er det en ikke signifikant korrelasjon mellom norskkarakter skriftlig og 
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positivt selvbilde (r = -.147, N = 31, p = .429, 2-tailed). Det er også en ikke signifikant 

korrelasjon mellom norskkarakter skriftlig og lært hjelpeløshet (r = .163, N = 31, p = .381, 2-

tailed). Disse resultatene viser at det ikke er en signifikant korrelasjon mellom akademisk 

selvoppfattelse og norskkarakter skriftlig hos elever med dysleksi i mitt utvalg. 

Når det gjelder norskkarakter muntlig er det en ikke signifikant korrelasjon med positivt 

selvbilde (r = -.213, N = 31, p = .249, 2-tailed). Det er også en ikke signifikant korrelasjon 

mellom norskkarakter muntlig og lært hjelpeløshet (r = -.226, N = 31, p = .222, 2-tailed). Selv 

om korrelasjonen mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter muntlig var litt sterkere 

enn ved korrelasjonen mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter skriftlig, er det 

fortsatt ingen signifikant korrelasjon.  

4.3.2 Utvalget uten dysleksi 

Tabell 9 viser deskriptiv statistikk for variablene som er brukt for å besvare 

forskningsspørsmål 4. Tabellen viser gjennomsnittet av de fire variablene og hvor stor 

avstanden er på ett standardavvik. Tabell 10 viser resultatene av en korrelasjonsanalyse. 

Tabell 9: Deskriptiv statistikk for forskningsspørsmålets variabler for utvalget uten dysleksi 

Variabler M Std. avv Skjevhet 

Positivt selvbilde 

Lært hjelpeløshet 

Norskkarakter skriftlig 

Norskkarakter muntlig 

2.4059 

2.5538 

3.87 

4.16 

.70296 

.78695 

.905 

1.011 

.523 

.366 

-.291 

-.629 

 

Tabell 10: Korrelasjonsanalyse av sammenhengen mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakterer til 

elever uten dysleksi 

Variabel 1 2 3 4 

1. Positivt Selvbilde 

2. Lært hjelpeløshet 

3. Norskkarakter skriftlig 

4. Norskkarakter muntlig 

- 

.502** 

-.503** 

-.522** 

 

- 

-.306** 

-.268** 

 

 

- 

.754** 

 

 

 

- 

   **Korrelasjonen er signifikant på 0.01 nivå (2.tailed) 

   a. Dysleksi = Nei 
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Slik tabell 10 viser er det en moderat og signifikant korrelasjon mellom norskkarakter skriftlig 

og positivt selvbilde (r = -.503, N = 182, p = .000, 2-tailed). Det er også en moderat og 

signifikant korrelasjon mellom norskkarakter skriftlig og lært hjelpeløshet (r = -.306, N = 182, 

p = .000, 2-tailed). Disse resultatene viser at det er moderat signifikant korrelasjon mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter skriftlig hos elever uten dysleksi i mitt utvalg. 

Når det gjelder norskkarakter muntlig er det en moderat og signifikant korrelasjon med 

positivt selvbilde (r = -.522, N = 182, p = .000, 2-tailed). Det er en svak og signifikant 

korrelasjon mellom norskkarakter muntlig og lært hjelpeløshet (r = -.268, N = 182, p = .000, 

2-tailed). Resultatene viser her at det også er en korrelasjon mellom norskkarakter muntlig og 

akademisk selvoppfattelse hos elever uten dysleksi, selv om det ikke er like høy korrelasjon 

som ved norskkarakter skriftlig og akademisk selvoppfattelse.  

4.3.3 Er det en sammenheng mellom norskkarakter og 

dysleksi? 

Tabell 11 viser resultatene av en uavhengig t-test som sammenligner norskarakterene med 

elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi. Resultatene viser at det er signifikant forskjell 

(p < 0.05) i norskkarakterer, både muntlig og skriftlig, mellom elevene med dysleksi og 

elevene uten dysleksi. 

 

Tabell 11: Uavhengig t-test for norskkarakter til elever med dysleksi og elever uten dysleksi. 

 Elever med dysleksi 

N = 31 

Elever uten dysleksi 

N = 182 

t-test 

N = 213 

Norskkarakter skriftlig 

 

Norskkarakter muntlig 

M = 3.23 

SD = .617 

M = 3.61 

SD = .803 

M = 3.87 

SD = .905 

M = 4.16 

SD = 1.011 

t = -3.835 

p = .000 

t = -2.886 

p = .004 

 

Elevene uten dysleksi skårte mer positivt i norskkarakterer (M = 3.87 norskkarakter skriftlig 

og M = 4.16 norskkarakter muntlig) enn elevene med dysleksi (M = 3.23 norskkarakter 

skriftlig og M = 3.61 norskkarakter muntlig). Gjennomsnittsforskjellen ved norskkarakter 

skriftlig var på .64 og 95% konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet i 

populasjonen er mellom -0.98 og -0.31. Gjennomsnittsforskjellen ved norskarakter muntlig 
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var på .55, og 95% konfidensintervallet for det estimerte gjennomsnittet i populasjonen er 

mellom -0.93 og -0.17. Effektstørrelsen ved norskkarakter skriftlig var stor (d = .81), og ved 

norskkarakter muntlig var Effektstørrelsen litt over medium (d = .61). Den uavhengige t-

testen viste at forskjellen mellom elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi var 

signifikant ved norskkarakter skriftlig (t = -3.835, df = 211, p = .000, 2-tailed) og 

norskkarakter muntlig (t = -2.886, df = 211, p = .004, 2-tailed). 

4.4 Oppsummering 

I det første forskningsspørsmålet viste resultatene at det er en signifikant forskjell i akademisk 

selvoppfattelse mellom elever med og uten dysleksi. I det andre forskningsspørsmålet, hvor 

det ble sett på om det var en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram, ble det gjort andre funn i gruppen med dysleksi enn i gruppen uten 

dysleksi. Her viste det seg at det ikke var noen sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram hos elever med dysleksi, men at det motsatte 

gjaldt for elever uten dysleksi hvor det faktisk viste seg å være en sammenheng. Det var også 

forskjell i hvordan fordelingen av de to valgene artet seg i gruppen med dysleksi og gruppen 

uten dysleksi. Studieforberedende utdanningsprogram ble valgt av 61 % av elevene uten 

dysleksi, og 32 % av elevene med dysleksi. Ved valg av yrkesfaglig utdanningsprogram ble 

valgt av 39 % av elevene uten dysleksi og 68 % av elevene med dysleksi. Her ser vi en 

tendens til at elever med dysleksi velger yrkesfaglig utdanningsprogram hyppigere enn de 

velger studieforberedende utdanningsprogram. Selv om skillet ikke er like markant hos 

elevene uten dysleksi er det en forskjell med fordel til studieforberedende utdanningsprogram. 

I det tredje forskningsspørsmålet hvor det ble sett på sammenhengen mellom akademisk 

selvoppfattelse og norskkarakterer ble det ikke funnet noe signifikant korrelasjon hos elevene 

med dysleksi, men for elevgruppen uten dysleksi var det en signifikant korrelasjon mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter. Da det ble sett på om det var noe forskjell i 

norskkarakterer hos elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi ble det funnet en 

signifikant forskjell som viste at elevene med dysleksi hadde i gjennomsnitt lavere karakterer, 

både muntlig og skriftlig, enn elevene uten dysleksi. 

 



54 

 

5 Diskusjon 

I dette kapittelet drøftes resultatene fra undersøkelsen opp mot forskningslitteraturen som ble 

gjennomgått i litteraturgjennomgangen (se kap. 2). Kapittelet vil diskutere de tre 

forskningsspørsmålene etter tur. Delkapittel 5.1 vil drøfte forskningsspørsmål 1: Er det en 

signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom elever med dysleksi og elever uten 

dysleksi? I delkapittel 5.2 vil forskningsspørsmål 2 diskuteres: Er det en sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram hos elever med og uten dysleksi? 

Til slutt vil delkapittel 5.3 drøfte forskningsspørsmål 3: Er det noen sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos elever med dysleksi og elever uten dysleksi? 

5.1 Er det en signifikant forskjell i akademisk 

selvoppfattelse mellom elever med dysleksi og 

elever uten dysleksi? 

Ved forskningsspørsmål 1 hadde jeg en hypotese om at elevene med dysleksi ville ha lavere 

akademisk selvoppfattelse enn elevene uten dysleksi, denne hypotesen stemte overens med 

resultatene jeg fikk.  

I resultatene på forskningsspørsmål 1 kom det tydelig fram at det var en signifikant forskjell i 

akademisk selvoppfattelse mellom elever med og uten dysleksi. Resultatene viste en forskjell 

i faktoren positivt selvbilde mellom elever med dysleksi og elever uten dysleksi, denne 

forskjellen var signifikant. Resultatene viste også en forskjell i faktoren lært hjelpeløshet 

mellom elever med dysleksi og elever uten dysleksi, denne forskjellen var også signifikant. 

I følge Kamhi og Catts (2014b) er lesing en kompleks språklig prosess hvor en transformerer 

skrifttegn til mening. Barn med dysleksi havner ofte utenfor normalutviklingen når det 

kommer til lesing, skriving og i noen tilfeller også språk. Kamhi og Catts (2014b) beskriver 

lesing som en kompleks språklig prosess hvor en transformerer skrifttegn til mening. Hvis det 

skjer en tidlig identifisering av en eventuell vanske som dysleksi, kan det hjelpe lærerne til å 

forstå barnet og hjelpe de å legge til rette for et godt spesialpedagogisk og pedagogisk tilbud, 

noe som Lyster (2012) hevder kan være avgjørende for hvordan en eventuell vanske kan 

utvikle seg.  
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En av forklaringene til hvorfor det oppsto en slik signifikant forskjell i akademisk 

selvoppfattelse mellom gruppen med dysleksi og gruppen uten dysleksi, kan være så enkelt 

som dysleksien i seg selv. Som nevnt tidligere strever ofte elever med dysleksi med den 

grunnleggende lese- og skriveopplæringen, noe som kan skape en høyere andel elever med 

lav akademisk selvoppfattelse i denne gruppen. Hales (2001) hevder at tap av selvtillit og lav 

selvverd er en konsekvens av dysleksien som er mindre synlig og som har fått mindre fokus 

enn de synlige konsekvensene som er relatert til lesing og skriving. Siden de mindre synlige 

konsekvensene har vært mindre i fokus, kan det være at dette er et område skolene ikke har 

hovedfokus på, noe som kan gjenspeiles i denne masterstudien. Det kan også tenkes at 

risikoen for å få en lav selvoppfattelse vil øke om vansken ikke blir tatt tak i tidlig med 

tilpasset spesialpedagogisk og pedagogisk tilbud. Hvis dette ikke skjer kan det oppstå en 

nedadgående spiral av nederlag, også kalt for Matteus-effekten (Kamhi et al., 2014; Snowling, 

2014; Stanovich, 1986). Faktorer som spiller inn her er lave forventninger, begrenset øving og 

lav motivasjon. Burden (2005) mener det er naturlig å knytte opplevelsen av nederlag og 

følelsen av utilstrekkelighet, som ofte skjer ved en lesevanske, til en sekundærvanske ved 

dysleksi. Denne sekundærvansken er lav selvoppfattelse. Skaalvik og Skaalvik (2014) 

definerer selvoppfattelse som enhver oppfatning, vurdering, forventning, tro eller viten en 

person har til seg selv. Så ved lav selvoppfattelse vil det være lave forventninger, lave 

vurderinger, lav tro og lav oppfatning av seg selv som i ulik grad vil gjelde. 

Ser vi tilbake på konsekvensene det kan ha å havne i den nedadgående spiralen, kan det hende 

at å havne i en slik nedadgående spiral kan føre til at eleven som opplever denne tilstanden får 

lavere selvoppfattelse. Det kan også være at de i voksenlivet ikke har klart å nå 

karrieredrømmen sin, som igjen kan påvirke den økonomiske situasjonen og kanskje også 

livskvaliteten til et menneske. ICD 10 beskrev at følelsesmessige forstyrrelser som lav 

selvfølelse var vanlig for elever med spesifikke leseforstyrrelser (“Kodeverket ICD-10 (og 

ICD-11),” n.d.), som nevnt tidligere er lesing et område elever med dysleksi ofte strever med. 

Rose (2009) indikerte i sin rapport at opplevelsen av dysleksidiagnosen vil endre seg gjennom 

livsløpet. Da er spørsmålet om selvoppfattelsen endrer seg i takt med opplevelsen av 

dysleksidiagnosen. Det er fullt mulig den gjør det, men samtidig hevder Burden (2005) at det 

er vanskelig å endre en lav akademisk selvoppfattelse når den først har oppstått. Det kan være 

at en person med dysleksi etter hvert kompenserer med andre aspekter ved selvoppfattelsen. 

Et eksempel på dette kan være at en yrkesutøver opplever å ha fornøyde kunder som gir god 
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tilbakemelding på jobben han gjør, noe som vil få han til å verdsette seg selv positivt som 

yrkesutøver (Bosma & Gerlsma, 2005). Hvis dette er tilfellet er det sannsynlig at den 

akademiske selvoppfattelsen ikke lenger har en like stor rolle på dette punktet i livsløpet, og 

heller ikke er den dominerende komponenten i forhold til den globale selvoppfattelsen. Med 

andre ord kan det sies at selv om et individ har lav akademisk selvoppfattelse og har vansker 

med å snu denne tendensen, kan det godt være at en i voksenlivet opplever at den akademiske 

siden ved selvoppfattelse ikke er like viktig lenger. Derfor vil den akademiske 

selvoppfattelsen ikke ha like stor betydning for den globale selvoppfattelsen. Men som sagt 

kommer dette an på flere omstendigheter, da behovene til en voksen med dysleksi er 

situasjonsbetinget og kan variere ved forskjellige tidspunkter gjennom livet og i ulike 

arbeidsutfordringer (Reid & Kirk, 2001). 

Tas alt dette i betraktning er det kanskje ikke merkelig at elever i tiende trinn med dysleksi 

kommer dårligere ut med den akademiske selvoppfattelsen enn elever uten dysleksi. Spesielt 

med tanke på at de er på et sted i livsløpet hvor de skal etablere en følelse av identitet 

(Erikson, 1959). Dette kan være problematisk hvis en elev føler at han ikke strekker til og 

stadig opplever nederlag, eleven kan da utvikle en følelse av å ha en identitet som er mindre 

verdt enn andres. Dette kan kanskje kalles for en identitet med mindreverdskomplekser, eller 

for en svak eller skjør identitet. Ifølge Skaalvik og Skaalvik (2014) er identitet en viktig side 

av selvoppfattelsen, så hvis eleven har utviklet en skjør identitet er sjansen tilstede for at han 

har utviklet en lav selvoppfattelse. Singer (2008) påpeker at selv om elever med dysleksi har 

problemer på skolen, trenger de ikke å se på seg selv som tapere. Så da kan det være at en lav 

akademisk selvoppfattelse ikke trenger å være problematisk for identitetsbyggingen, siden en 

elev med dysleksi kan ha bra selvoppfattelse på andre områder som tar over og blir en 

viktigere side av identiteten. Med andre områder menes da de ulike aspektene ved 

selvoppfattelsen som fysisk, sosial, emosjonell og moralsk, som kan ha en viktigere rolle for 

et enkelt individs identitets bygging enn akademisk selvoppfattelse (Burns, 1982; E. M. 

Skaalvik & Skaalvik, 2014). Identitetsbyggingen vil gjenspeiles i den globale 

selvoppfattelsen. 

Som jeg fikk med mine funn i denne undersøkelsen, fikk også Novita (2016) i sin studie 

resultater som indikerer at barn med dysleksi har lavere selverd i skolesituasjon enn barn uten 

dysleksi. Det ble også gjort funn av at barn med dysleksi hadde mer angst enn barn uten 

dysleksi. Dette er ikke noe jeg har sett på i min studie, men jeg kan heller ikke utelukke at 



57 

 

dette kan være tilfellet i dette utvalget også. Novita (2016) gjorde også funn som støttet 

påstanden til Singer (2008) da det ble sett at selv om elevene med dysleksi så ut til å ha et 

lavere akademisk selvverd, skårte de likt med elever uten dysleksi på selverd og angst 

generelt. Selv om det ser ut til at elever med dysleksi har lik global selvoppfattelse som elever 

uten dysleksi, hevder Riddick (2010) at mennesker med dysleksi har mange negative følelser 

knyttet til vanskene sine, et eksempel på dette er at de kan være at de er skamfulle og/eller 

sinte. Disse negative følelsene som kan være svært demotiverende for en person, kan også 

være med å bidra til å skape en enda lavere selvoppfattelse enn de i utgangspunktet kunne 

hatt. 

Burden (2005) påpeker at barn med dysleksi har en større risiko til å utvikle en forvrengt eller 

skadet selvoppfattelse, noe som ser ut til å stemme med funnene som ble gjort i denne 

masterundersøkelsen. Han hevder videre at dette er et resultat av en lav akademisk status i 

deres miljø, og da spesielt i de tilfellene hvor dysleksien ikke ble avdekket tidlig. Jeg har 

ingen muligheter for å si noe om den akademiske statusen til elevene i utvalget. Men jeg kan 

se på når de fikk diagnosen. Det kan tenkes at det ikke har noe å si om elevene ble utredet 

tidlig hvis de ikke fikk tilstrekkelig hjelp til å håndtere vanskene etter utredelsen. Burden 

(2008) hever frem spørsmålet om at hvilken støtte vedkommende med diagnose får hjemme 

og på skolen som noe som kan påvirke selvoppfattelsen til en elev som har dysleksidiagnose. 

Lærere og foreldre har en stor og viktig rolle her. I loven står det at elevene har rett til 

tilpasset opplæring (§1-3 i Opplæringslova, 1998) i den norske skolen. På grunn av dette skal 

det være mulig å få hjelp og få satt i verk tiltak også uten en spesifikk diagnose. Lærere som 

evner å se sine elever og deres behov kan nok tenkes å være en stor beskyttelsesfaktor for 

elevene, og da spesielt elevenes akademiske selvoppfattelse.   

Elevene uten dysleksi som skårte mer positivt i akademisk selvoppfattelse i denne 

undersøkelsen, kom nok litt bedre ut siden det kan tenkes at de ikke har opplevd like mange 

nederlag som barn med dysleksi kanskje har opplevd. De har mest sannsynlig ikke like store 

utfordringer med å tilegne seg ferdighetene i leseopplæringen. Noe som kan være på grunn av 

at de senere i skoleløpet kanskje ikke opplevde like mange nederlag akademisk sett, som sine 

medelever med dysleksi kan ha opplevd. Igjen kan det diskuteres om forskjellene var i så stor 

grad som jeg hadde forventet. Jeg hadde kanskje sett for meg en litt større variasjon i de to 

gruppene. Det kan spekuleres i om dette skyldes at de som har fått dysleksidiagnosen er 

bevisst på at vanskene som de har kommer av dysleksien og ikke fordi de er dumme eller 
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dårligere. Det motsatte kan gjelde for gruppen uten dysleksi, at de kan se på seg selv som 

dumme eller dårlige når de ikke føler de mestrer det akademiske. Skulle jeg forsket videre har 

jeg villet forsket på hvilke beskyttelsesstrategier de ulike gruppene benyttet seg av, og 

hvordan de håndterte sine akademiske nederlag.  

5.2 Er det en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram 

hos elever med og uten dysleksi? 

Ved forskningsspørsmål 2 hadde jeg flere hypoteser. Jeg trodde at de med lav selvoppfattelse 

ville velge yrkesfaglig utdanningsprogram fremfor studieforberedende utdanningsprogram. 

Dette viste seg å være tilfellet i gruppen uten dysleksi, men ikke i gruppen med dysleksi. Jeg 

trodde også at de med dysleksi kom til å være den gruppen hvor flere valgte yrkesfaglig 

utdanningsprogram istedenfor studieforberedende utdanningsprogram til motsetning av de 

uten dysleksi. Dette stemte for så vidt, men jeg hadde kanskje trodd at det var enda større 

prosentandel av de med dysleksi som ville ha valgt yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Resultatene på forskningsspørsmål 2 viste at for utvalget som helhet var det en sammenheng i 

akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram. Resultatene viste en forskjell i 

faktoren positivt selvbilde mellom studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig 

utdanningsprogram, denne forskjellen var signifikant. Resultatene viste også en forskjell i 

faktoren lært hjelpeløshet mellom studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig 

utdanningsprogram, denne forskjellen var også signifikant. 

Så i hele utvalget kan det nok konkluderes med at akademisk selvoppfattelse har sammenheng 

med valg av utdanningsprogram. I begge faktorene, positivt selvbilde og lært hjelpeløshet, 

hadde elevene som ville valgt studieforberedende utdanningsprogram skåret bedre i 

akademisk selvoppfattelse enn elevene som ville valgt yrkesfagligutdanningsprogram. Dette 

gir mening ved tanke på at studieforberedende utdanningsprogram er mer akademisk og at 

elevene mest sannsynlig vil ønske å gå videre på høyskole eller universitet etter endt studie i 

studieforberedende utdanningsprogram.  Dette i motsetning til de elevene som velger et 

yrkesfaglig utdanningsprogram og forbereder seg til et konkret yrke. Dette studiet har et 

lavere akademisk nivå i forhold til norsk, engelsk og matematikkundervisning og det har også 

som regel bare to år skole og to år i lære ute i en bedrift som avsluttes med en fagprøve eller 
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svenneprøve. Det kan virke logisk at elever som har lavere akademisk selvoppfattelse, og som 

av den grunn kan ha utviklet et negativt forhold til den akademiske skolen, velger et 

yrkesfaglig utdanningsprogram. 

I resultatene på forskningsspørsmål 2 hvor det ble sett på utvalget med dysleksi kom det fram 

at det ikke var en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram. Resultatene viste ikke en signifikant forskjell i faktoren positivt selvbilde 

mellom studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Resultatene viste heller ikke en signifikant forskjell i faktoren lært hjelpeløshet mellom 

studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Hos elevene med dysleksi utartet resultatene seg annerledes enn da det ble sett på hele 

utvalget. Her finnes det ikke noen sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

studieprogram.  

I resultatene på forskningsspørsmål 2 hvor det ble sett på utvalget uten dysleksi kom det 

tydelig fram at det er en sammenheng i akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram. Resultatene viste en forskjell i faktoren positivt selvbilde mellom 

studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig utdanningsprogram, denne forskjellen 

var signifikant. Resultatene viste også en forskjell i faktoren lært hjelpeløshet mellom 

studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig utdanningsprogram, denne forskjellen 

var signifikant. 

Etter å ha sett på resultatene fra hele utvalget og resultatene fra gruppen med dysleksi er det 

ingen overraskelse at det er her vi finner at det er en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og valg av studieprogram.  

Ser vi på tallene om hvem som har valgt hvilket studieprogram finner vi at det er en forskjell i 

utvalget dersom vi deler utvalget opp i to grupper, en gruppe med elevene med dysleksi og en 

gruppe med elevene uten dysleksi. Forskjellen ligger i hvilket studieprogram som blir valgt 

mest hyppig i de to gruppene. I gruppen med dysleksi ville 68% søke yrkesfaglig 

utdanningsprogram, mens i gruppen uten dysleksi hadde studieforberedende 

utdanningsprogram overtaket med 61%. Her stemmer hypotesen om at elever med dysleksi 

oftere velger yrkesfaglig utdanningsprogram mens elever uten dysleksi oftere velger 

studieforberedende utdanningsprogram.  
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Hvis vi sammenligner resultatene fra forskningsspørsmål 1 hvor elevene med dysleksi skårte 

dårligere enn elevene uten dysleksi i akademisk selvoppfattelse, kan vi konkludere med at 

elever med dysleksi har lavere selvoppfattelse. Samtidig viste tallene at 68% av elevene med 

dysleksi ville søke yrkesfaglig utdanningsprogram. Men siden det ikke var sammenheng 

mellom den akademiske selvoppfattelsen og valg av utdanningsprogram, virker det ikke som 

om elever med dysleksi velger utdanningsprogram ut fra sin akademiske selvoppfattelse. 

Marsh og Martin (2011) kan forklare funnene til gruppen uten dysleksi, da de indikerer at 

kursvalg i ulike fag var systematisk relatert til akademisk selvoppfattelse, men ikke til global 

selvoppfattelse. Selv om kursvalg i ulike fag ikke er helt det samme som studievalg kan det 

fortsatt sammenlignes, da de hører inn under den samme kategorien, bare i forskjellige grad. 

Den ene går ut på å velge et fag og den andre går ut på å velge en fagretning. Ved å se på 

denne teorien, som sammenfaller med det jeg fant ved gruppen uten dysleksi, ser man at det 

er en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram. Men så 

legger Marsh og Martin (2011) også til grunn at det ikke var sammenheng mellom global 

selvoppfattelse og fagvalg, så da kan det stilles spørsmål ved om det kanskje var den globale 

selvoppfattelsen til elever med dysleksi som hadde størst påvirkningskraft. Dette er noe som 

kan være tilfelle da det er mulig at elever med dysleksi benytter seg av andre 

beskyttelsesstrategier enn elever uten dysleksi.  

Skaalvik og Skaalvik (2014) hevder også at elevenes selvoppfattelse kan få konsekvenser for 

deres framtidige valg av utdanning og yrkeskarriere, noe som ser ut til å stemme med funnene 

hos elevene uten dysleksi men ikke for elevene med dysleksi. I følge Singer (2008) ser ikke 

alle elever med dysleksi på seg selv som tapere selv om de har problemer med skolen. Det 

kan være på grunn av den globale selvoppfattelsen som ble nevnt som en alternativ forklaring 

tidligere. Et eksempel på bruk av den globale selvoppfattelsen kan være hvis en elev har 

dårlig akademisk selvoppfattelse, men er god i idrett og derfor har høy sosial status i sitt 

miljø, noe som kan gi høy sosial selvoppfattelse. Dette vil da kunne resultere i at eleven ikke 

ser på seg selv som en taper. Rollen disse forskjellige sidene av selvoppfattelsen har vil 

variere ut fra hvilket miljø de tilhører, ut fra hvilke egenskaper som har høyest status i det 

aktuelle miljøet. Rosenberg (1979) er inne på det samme ved den første dimensjonen av 

selvoppfattelse som handler om hvordan personen ser på seg selv. Den handler om 

påvirkningen av beskrivende kategorier, som i dette tilfellet ville være sosiale posisjoner som 
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påvirker. Rollen i samfunnet som i eksempelet som ble nevnt tidligere vil være rollen som en 

god idrettsutøver.   

Når elever med dysleksi opplever nederlag i den akademiske skolehverdagen kan dette føre til 

at de får lav selvoppfattelse og opplever stress ved forskjellige situasjoner i skolen. Thomson 

(1990) deler reaksjonen vi har til stress inn i to kategorier, «underreaksjon» og 

«overreaksjon». «Overreaksjon» kan være med på å forklare funnene i gruppen med dysleksi. 

Ved «overreaksjon» kompenserer eleven med å ha suksess på andre områder enn skolen, som 

i eksempelet tidigere ved idrett, ved å få popularitet. Disse eksemplene viser at det er mulig at 

elevene med dysleksi uansett den akademiske selvoppfattelsen søker seg inn i 

studieforberedende utdanningsprogram som har fordypninger i et felt de har god 

selvoppfattelse i. Siden studieforberedende utdanningsprogram i tillegg til studiespesialisering 

også har idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, og musikk, dans 

og drama. Så en elev som kanskje ikke skårte bra på akademisk selvoppfattelse, men som har 

bra sosial selvoppfattelse fordi han er veldig god i fotball, velger da kanskje å søke 

studieforberedende utdanningsprogram med idrettsfag. Eller hvis eleven er god til å danse 

eller har en forkjærlighet til drama velger han kanskje da musikk, dans og drama i 

studieforberedende utdanningsprogram, selv om den akademiske selvoppfattelsen er lav. Det 

kan også være at elevene som benytter seg av «overreaksjon» hvor sosial status blir vektlagt, 

følger sine venner i det studieprogrammet de velger. Ungdomstiden er en tid hvor de ofte 

bruker venner som rollemodeller og derfor kan det være de tar etter dem. 

5.3 Er det noen sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? 

Ved forskningsspørsmål 3 hadde jeg to hypoteser. Jeg hadde forventet å finne en 

sammenheng mellom den akademiske selvoppfattelsen og norskkarakter hos begge gruppene. 

At de med høye karakterer vil ha god akademisk selvoppfattelse, og de med lavere karakterer 

vil ha lavere akademisk selvoppfattelse, noe som igjen bare gjaldt gruppen uten dysleksi.  

I resultatdelen for forskningsspørsmål 3 kom det fram at det var en ikke signifikant 

korrelasjon mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakterer for elever med dysleksi. Da 

det ble sett på elever uten dysleksi kom det fram at det var en moderat og signifikant 
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korrelasjon mellom akademisk selvoppfattelse og norsk skriftlig karakterer, og en moderat 

(positivt selvbilde) og liten (lært hjelpeløshet), men signifikant korrelasjon mellom akademisk 

selvoppfattelse og norskkarakter muntlig. Tohalet t-test av forskjellen mellom gruppene viste 

at det var en signifikant forskjell mellom karakterene hos elevene med dysleksi og elevene 

uten dysleksi. Elevene med dysleksi hadde et lavere gjennomsnitt i karakterene enn elevene 

uten dysleksi.  

Dette betyr at i mitt utvalg kom det fram at det er en sammenheng mellom norskkarakterer og 

akademisk selvoppfattelse hos elever uten dysleksi, men det er ikke sammenheng mellom 

norskkarakterer og akademisk selvoppfattelse hos elever med dysleksi, noe som er et 

overaskende og interessant funn. Det ble også gjort funn som viste at elevene med dysleksi 

hadde en lavere gjennomsnitt i norskkarakterer enn sine medelever uten dysleksi, noe som var 

forventet. Her ser vi de samme variasjonene som kom fram i forskningsspørsmål 2, hvor det 

ble sett på sammenhengen mellom akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram. 

Her ble det oppdaget en sammenheng for elever uten dysleksi, men ikke for elver med 

dysleksi. Selv om elevene med dysleksi fikk lavere gjennomsnitt både i akademisk 

selvoppfattelse og karakterer, korrelerte ikke akademisk selvoppfattelse og norskkarakterer 

med hverandre hos elevene med dysleksi. Grunnen til dette kan være at selv om elevene med 

dysleksi hadde lavere gjennomsnitt i karakter var den ikke lav nok til å korrelere med 

gjennomsnittet for akademisk selvoppfattelse.  

Grunnen til at det ikke ble funnet en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og 

norskkarakter kan være fordi elever i gruppen med dysleksi ikke hadde en akademisk 

selvoppfattelse som gjenspeilet karakterene. Et eksempel på dette er at kanskje noen av 

elevene med dysleksi med lavt skår i akademisk selvoppfattelse hadde fått gode karakterer. 

Dette er et meget uventet og interessant funn, som jeg vil prøve å finne gode forklaringer på.   

Skaalvik og Skaalvik (2014) hevder at elevers akademiske selvoppfattelse får konsekvenser 

for studieatferd og deres skoleprestasjoner, dette ser ut til å stemme med gruppen som ikke 

har dysleksi, men det forklarer ikke resultatene fra gruppen med dysleksi.  

For å forklare gruppen med dysleksi hvor det ikke er en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og norskkarakterer kan vi se på bruken av beskyttelsesstrategier. Skaalvik og 

Skaalvik (2014) beskriver at ved lært hjelpeløshet forklarer eleven nederlagene sine med lave 

evner (internal attribusjon), men ved suksess vil de forklare dette med flaks (eksternal 
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attribusjon). Alexander-Passe (2006) er inne på det samme bare at han kaller det for 

følelsesbasert håndteringsstrategi, hvor eleven ved nederlag vil skylde på sin egen 

inkompetanse og hvis de lykkes gi æren til miljøfaktorer, eksempel på disse miljøfaktorene 

kan være ekstra tid på prøvene eller en snill lærer som gir «snille» karakterer. Det kan være at 

noen av elevene med dysleksi benytter seg av strategien lært hjelpeløshet og følelsesbasert 

håndteringsstrategi, slik at når de gjør det bra beskriver de dette med flaks eller «snill» lærer 

og ikke med at de var flinke, noe som da vil utgjøre at den akademiske selvoppfattelsen vil 

fortsette å være lav selv om de får gode karakterer.  

Rosenberg (1979) har definert selvoppfattelse inn i tre dimensjoner, hvor den andre av disse 

kan være med på å forklare hvorfor det ikke ble funnet en signifikant sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakterer hos elever med dysleksi. Når det samtidig ble 

funnet en signifikant forskjell i norskkarakterer mellom de med dysleksi og de uten dysleksi, 

hvor de uten dysleksi skårte mer fordelaktig. Den andre dimensjonen handler om hvordan en 

person ønsker å se seg selv. Det kan være at noen av elevene med dysleksi har et glorifisert 

selvbilde, med glorifisert selvbilde menes det at de ikke er realistiske til hva de kan forvente 

av seg selv. Det vil si at elevene forventer bedre resultater enn de klarer å prestere, noe som 

kan føre til at elevene får en dårligere akademisk selvoppfattelse. Dette kan føre til at selv om 

karakteren ikke er så ille, kan den akademiske selvoppfattelsen være lavere enn det skulle ha 

vært på et slikt faglig nivå. Grunnen til at de har så høye forventninger til karakterene kan 

komme av at de benytter seg av en selvurderingstradisjon som blir kalt for selvkonsept, hvor 

de sammenligner seg med andre medelever som får høyere karakterer (Choi, 2005). I dette 

tilfellet sammenligner de kanskje seg selv med medelever uten dysleksi, som i denne 

undersøkelsen fikk et høyere gjennomsnitt i norskkarakterer enn elevene med dysleksi. 

Reid (2009) argumenterer for at er det viktig med tidlig identifisering og tiltak for å forebygge 

at elever med en eventuell dysleksidiagnose blir oppslukt av en følelse av lært hjelpeløshet. 

Lært hjelpeløshet er mangel på innsats, som er en konsekvens av lave forventninger (E. M. 

Skaalvik & Skaalvik, 2014). Dette er veldig motstridende i forhold til den andre dimensjonen 

hos Rosenberg (1979), hvor det oppstår et problem med et glorifisert selvbilde på grunn av for 

høye forventninger, som oppstår ut fra et ønske eleven har om hvordan han skal være. Det er 

fullt mulig at begge disse er blitt benyttet i mitt utvalg av elever med dysleksi. Lært 

hjelpeløshet er en beskyttelsesstrategi som bare fungerer i en kort periode. Siden resultatet av 

denne strategien kan være at det går dårligere med eleven (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2014). 
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Den andre dimensjonen hos Rosenberg (1979), om hvordan personen ønsker å se seg selv, 

handler om hvordan en beskriver og vurderer seg selv. Så den ene er en strategi og den andre 

er en vurdering. Men siden disse omhandler to forskjellige sider av forventning, er det mest 

sannsynlig at de enten benytter seg av den ene eller den andre. Med andre ord er det ikke 

sannsynlig at elever med dysleksi benytter seg av begge samtidig, men at elever med dysleksi 

benytter seg av ulike strategier, som i dette tilfellet hvor begge vil skape lavere akademisk 

selvoppfattelse som ikke korrelerer med de akademiske prestasjonene de faktisk presterer. 

En annen forklaring som kan vurderes er om elevene har klart å gjøre om på den akademiske 

selvoppfattelsen sin, etter at de har utviklet seg og presterer bedre. I følge Burden (2005) kan 

det være vanskelig å endre en lav akademisk selvoppfattelse når den først har oppstått. Så det 

kan være at elever med dysleksi ikke har klart å endre den lave selvoppfattelsen selv om de 

har blitt flinkere akademisk og får bedre karakterer. Skal et slik mønster brytes er det viktig at 

eleven lærer seg nye gode læringsstrategier og at de blir gjort bevisst tankemønstrene sine. 

Hvis en elev er vant til å se ned på seg selv, vil eleven mest sannsynlig fortsette å gjøre dette 

ubevisst, hvis han ikke er bevisst sine tankemønstre. 

5.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har resultatene som ble presentert i kapittel 4 blitt drøftet opp mot teori fra 

litteraturgjennomgangen i kapittel 2. I delkapittel 5.1 ble det foretatt en drøfting av 

forskningsspørsmål 1: Er det en signifikant forskjell i akademisk selvoppfattelse mellom 

elever med dysleksi og elever uten dysleksi? Det ble funnet en signifikant forskjell til fordel 

for elevene uten dysleksi. Lav akademisk selvoppfattelse ble definert som en sekundær 

vanske til dysleksidiagnosen. Det ble også drøftet hvordan en lav akademisk selvoppfattelse 

kan sette elever i en tilstand hvor det oppstår en nedadgående spiral-effekt som kan få store 

konsekvenser for et menneske hvis de forsetter i denne spiralen og ikke evner å komme seg ut 

av situasjonen. Konsekvensene kan bli at de ikke får den utdannelsen de ønsker seg, noe som 

kan påvirke deres økonomiske situasjon og hvilken livskvalitet de kan unne seg. Hvis en 

person ikke er fornøyd med sin tilværelse kan dette føre til en lav global selvoppfattelse som 

kan påvirke personens psykiske helse. 

I delkapittel 5.2 ble det foretatt en drøfting av forskningsspørsmål 2: Er det en sammenheng 

mellom akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram hos elever med og uten 
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dysleksi? I dette forskningsspørsmålet ble det gjort funn som tyder på at gruppen med 

dysleksi og gruppen uten dysleksi er ulike. I gruppen uten dysleksi virket det å være en 

sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av utdanningsprogram, her så jeg at 

de som har høyest akademisk selvoppfattelse oftere valgte et studieforberedende 

utdanningsprogram, mens de elevene som hadde lav akademisk selvoppfattelse var mer 

tilbøyelig til å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram. En slik forskjell ble ikke funnet hos 

elever med dysleksi. At akademiske selvoppfattelse skal spille inn i et studievalg, er egentlig 

en logisk tanke. Hvis en elev ikke har sterk tro på sine akademiske ferdigheter, er det logisk å 

velge den utdannelsen hvor de akademiske ferdighetene ikke er det som er mest avgjørende 

for om eleven klarer å fullføre en utdanning. Denne hypotesen passet hos elevene uten 

dysleksi. Hos elevene med dysleksi virket det som at det var andre domener enn den 

akademiske selvoppfattelsen som var dominerende i den globale selvoppfattelsen. Et 

eksempel på dette kan være hvis en elev har en god sosial selvoppfattelse, og derfor 

kompenserer med denne ved valg av utdanningsprogram, for eksempel hvis eleven er veldig 

god i dans og derfor velger musikk, dans og drama som er et studieforberedende 

utdanningsprogram. 

Til slutt ble det i delkapittel 5.3 foretatt en drøfting av forskningsspørsmål 3: Er det noen 

sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og norskkarakter hos elever med dysleksi og 

elever uten dysleksi? Her kom det også fram en forskjell mellom elevene med og uten 

dysleksi. Hos elevene uten dysleksi var det en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og norskkarakterer. Men det ble ikke oppdaget noe sammenheng mellom 

akademisk selvoppfattelse og norskkarakter for elever med dysleksi, noe som var 

overaskende. Men det ble funnet en signifikant forskjell da det ble sett på norskkarakterene til 

elevene med dysleksi og elevene uten dysleksi, med fordel til elevene uten dysleksi. For å 

forklare dette funnet ble det sett på beskyttelsesstrategier, da spesielt lært hjelpeløshet. Ved 

bruk av lært hjelpeløshet vil eleven skylde på nederlag med lave evner, eller lite innsats, mens 

ved suksess vil eleven tenke at det var flaks. Det ble også sett på hvordan vurderingsformen i 

selvoppfattelse kunne være en årsak til funnene som ble gjort, da var det den andre 

dimensjonen av selvoppfattelse som ble sett på. Det ble diskutert hvordan en lav akademisk 

selvoppfattelse som først har oppstått kan være vanskelig å endre, noe som kan forklare 

hvorfor elevene med dysleksi hadde lavere akademisk selvoppfattelse selv om de hadde gode 

karakterer. 
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6 Avsluttende betraktninger 

6.1 Pedagogiske refleksjoner 

Ut fra problemstillingen: I hvilken grad er det sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse 

og dysleksi for elever i 10.klasse? Det ble funnet en sammenheng mellom akademisk 

selvoppfattelse og dysleksi, da elevene med dysleksi viste seg å ha lavere akademisk 

selvoppfattelse enn sine medelever uten dysleksi. Den akademiske selvoppfattelsen opptrådte 

litt annerledes enn hva jeg hadde forventet hos elevene med dysleksi, men jeg synes det kom 

interessante funn ut av dette. Jeg hadde trodd at den akademiske selvoppfattelsen ville være i 

samsvar med deres akademiske prestasjoner, og da spesielt norskkarakteren siden dette er et 

område elever med dysleksi ofte har vansker med. Men her var det ikke en sammenheng, det 

var heller ikke en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram hos elever med dysleksi.  

Det kan være at funnene ikke stemmer med mine hypoteser da jeg i min hypotesesetting ikke 

tok takhøyde for at det i mitt utvalg kom til å være elever med dysleksi som gjorde det veldig 

bra på skolen. Grunnen til at de er på et høyt nivå kan være et resultat av tidlig identifisering 

og god oppfølging fra lærere og foreldre. Man skulle tro at hvis elevene hadde gode 

akademiske resultater, kom den akademiske selvoppfattelsen også til å være god. Men i mitt 

utvalg var det elever med dysleksi som hadde et godt akademisk utgangspunkt, men hvor den 

akademiske selvoppfattelsen ikke tilsvarte deres akademiske prestasjoner. 

Jeg kan ikke generalisere mine funn siden utvalget ikke er representativt for alle 10. 

klassinger i hele landet, men resultatene kan kanskje gi en liten pekepinn om enkelte 

tendenser. Ut fra det jeg sitter igjen med nå kommer viktigheten med tidligere innsats enda 

tydeligere fram, da det viste seg at de som hadde lav akademisk selvoppfattelse til tross av en 

grei fagoppnåelse i norsk, slik at elevene ikke får en lav akademisk selvoppfattelse til å 

begynne med. For å få til dette er det behov for mer fokus på elevens akademiske 

selvoppfattelse, og tilrettelegging tidlig i skoleløpet. De elevene som allerede har fått lav 

akademisk selvoppfattelse trenger hjelp til å snu denne tendensen. Det kan gjøres ved å jobbe 

bevisst med tankemønster og beskyttelsesstrategier slik at disse ikke jobber mot elevene men 

med dem. Elevene må få hjelp til å lære seg å benytte gode beskyttelsesstrategier som 

fremmer deres akademiske selvoppfattelse.  
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Med tanke på at det er blitt gjort funn som tyder på at den akademiske selvoppfattelsen ikke 

har økt i takt med skoleprestasjoner hos elevene med dysleksi kan det se ut til at skolene 

trenger å ha mer fokus på å bygge opp en god akademisk selvoppfattelse hos elevene. I denne 

sammenhengen vil jeg repetere paragrafen jeg presenterte i delkapittel 1.1, § 9 A-2, Retten til 

eit trygt og godt skolemiljø, hvor det står at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, 

som fremmer trivsel, helse og læring (Opplæringslova, 1998). Dette er viktig da det ble 

redegjort for at lav akademisk selvoppfattelse kan forårsake angst og stress i 

læringssituasjoner. Opplever en elev mye av dette i skolehverdagen vil dette også kunne 

påvirke trivselen i skolen. Angst som også kan være en konsekvens av lav akademisk 

selvoppfattelse hører inn under psykisk helse, symptomer på dette kan være fysiske plager 

som smerter i magen, dette kan også utvikle seg til en skolevegring. Er den akademiske 

selvoppfattelsen lav kan dette føre til lav trivsel i undervisningssituasjoner noe som kan føre 

til dårlige læringsforhold og dårlig psykisk helse som for eksempel angst i 

undervisningssituasjonene. Derfor er det viktig å jobbe bevisst med å snu negativ akademisk 

selvoppfattelse hos elevene slik at de kan nå sine potensialer og ha det bra med seg selv. For 

at lærerne skal få til dette trengs det en dypere opplæring i de psykososiale forholdene i en 

læringsprosess og læringsarenaen i deres utdannelse. Kompetanseheving på det psykososiale 

feltet etter at de er kommet ut i jobb er også et tiltak som kan være nyttig. Det er lett å tenke at 

den akademiske selvoppfattelsen skal bli god bare elevene mestrer skolen, men ut fra hva jeg 

fant i min masterstudie ser ikke dette ut til å stemme. Det er kanskje ikke dysleksidiagnosen i 

seg selv som er hovedproblemet til den enkelte elev, men utfallet en dysleksidiagnose kan ha, 

som i dette tilfellet er lav akademisk selvoppfattelse. 

På de positive sidene kan funnene i forskningsspørsmål 3 tolkes slik at skolene og lærerne 

gjør en god innsats og jobber godt med å øke den faglige kompetansen hos elever med 

dysleksi, så det kan se ut til at de er ganske gode på tilpasset undervisning da det blir 

oppdaget tidlig at en elev har en vanske, som i dette tilfellet er dysleksi. Ut fra funnene hos 

elevene uten dysleksi, hvor jeg hadde forventet en litt høyere gjennomsnitt i akademisk 

selvoppfattelse og karakterer, kan det se ut til at elever uten dysleksi som sliter på skolen 

havner mellom barken og veden da de ikke har en diagnose, dette kan komme av at skolene 

ikke klarer å få til en god nok tilpasset undervisning for alle elever. For elever som ikke har et 

vedtak på seg kan konsekvensen bli at de blir bortglemte eller ikke prioritert. Grunnen til dette 

kan være mange, som ressurser, tid, eller kunnskapsmangel. 
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6.2 Videre forskning 

En mulig forlengelse av dette masterprosjektet kan være å undersøke mulige sammenhenger 

mellom forskningsspørsmål 2 og 3 i forhold til elevene med dysleksi. I forskningsspørsmål 2 

ble det funnet at det ikke var en sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og valg av 

utdanningsprogram hos elever med dysleksi, noe som kan tyde på at elever med dysleksi som 

har lav akademisk selvoppfattelse ikke nødvendigvis velger yrkesfaglig utdanningsprogram. I  

forskningsspørsmål 3 ble det ikke funnet noe sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse 

og norskkarakterer hos elever med dysleksi, noe som kan tyde på at elever med dysleksi kan 

ha lav akademisk selvoppfattelse selv om karakterene er bra. Ut fra dette kan det stilles 

spørsmål om elever med dysleksi kanskje velger utdanningsprogram ut fra karakterene de har 

og ikke ut fra den akademiske selvoppfattelsen. 
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Vedlegg 1 

Informasjonsskriv til Rektor 

Forespørsel om deltagelse i masteroppgave prosjekt 

 

«Akademisk selvoppfattelse og dysleksi. En spørreundersøkelse til elever 

på 10.trinn» 

 
Hei. 

Jeg studerer ved UIO og tar en master i spesialpedagogikk med fordypning i spesifikke 

lærevansker, og skal skrive en masteroppgave om dysleksi og selvoppfattelse. I oppgaven 

undersøker jeg om det er forskjeller i akademisk selvoppfattelse hos elever med og uten 

dysleksi. Du får denne mailen fordi jeg ønsker å komme i kontakt med elever på 10. trinn ved 

din skole som kan være deltagere i min oppgave. 

Hva innebærer deltagelse i undersøkelsen? 

Elevene som deltar skal fylle ut et nettbasert spørreskjema som det tar 5-10 minutter å fylle 

ut. Dette spørreskjemaet består av to deler; i første del kartlegges bakgrunnsvariabler som 

kjønn, karakterer, valg av utdanningsprogram og eventuelle lesevansker. I del 2 får elevene 20 

spørsmål om akademisk selvoppfattelse. Ut over utfyllingen av dette spørreskjemaet 

innebærer ikke deltagelse i prosjektet noe arbeid eller forpliktelse for skolen. Deltagelse i 

prosjektet er selvfølgelig helt frivillig for elevene, og de kan trekke seg fra deltagelse når som 

helst i prosjektet. 

Så mitt spørsmål er ganske enkelt om din skole kan tenke seg å være med på dette prosjektet, 

og om du har anledning til å gi meg e-postadressen til aktuelle lærere på 10. trinn slik at jeg 

kan ta kontakt med dem for å organisere datainnsamlingen (distribusjon av informasjonsskriv 

til elevene og gjennomføring av selve undersøkelsen). I forbindelse med datainnsamlingen må 

elevene ha tilgang til datamaskin med internettilgang. 

Kunne dere vært villige til å hjelpe meg med dette? 

Dersom dere ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg, Cecilie 

Bratland Johansen, tlf: 99300977 eller på mail: cecibjoh@student.uv.uio.no, eller min 

veileder, professor Øistein Anmarkrud (oistein.anmarkrud@isp.uio.no), tlf: 22858046. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Bratland Johansen 

mailto:cecibjoh@student.uv.uio.no
mailto:oistein.anmarkrud@isp.uio.no
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Vedlegg 2 

Informasjonsskriv til Lærer 

Forespørsel om deltagelse i masteroppgave prosjekt 

«Akademisk selvoppfattelse og dysleksi. En spørreundersøkelse til elever 

på 10.trinn» 

 
Hei. 

Jeg studerer ved UIO og tar en master i spesialpedagogikk med fordypning i spesifikke 

lærevansker, og skal skrive en masteroppgave om dysleksi og selvoppfattelse. 

Problemstillingen er: I hvilken grad er det sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og 

dysleksi for elever på 10. trinn. I oppgaven skal jeg sammenligne selvoppfattelsen til 

ungdomsskoleelever med og uten dysleksi. Rektor ved din skole har henvist meg videre til 

deg. 

Datainnsamlingen vil bestå i at elevene fyller ut et kort elektronisk spørreskjema som det tar 

5-10 minutter å fylle ut. Spørreskjemaet består av to deler. I den første delen kartlegges 

bakgrunnsvariabler som kjønn, valg av utdanningsprogram, karakterer og eventuell 

dysleksidiagnose, mens den andre delen består av 20 spørsmål som kartlegger selvoppfattelse. 

Deltagelse i prosjektet vil ikke medføre annet arbeid for deg ut over det å gi elevene tilgang til 

lenken til spørreskjemaet, og legge til rette for at de fyller ut spørreskjemaet i en skoletime. 

Som vedlegg til denne mailen finner du et informasjonsskriv til elevene, i dette skrivet er også 

lenken til spørreskjemaet. Deltagelse i undersøkelsen er selvsagt frivillig for elevene. 

Det hadde vært fint om du i forbindelse med utfyllingen av spørreskjemaet går gjennom 

informasjonsskrivet til elevene i plenum, dette for å sikre at de forstår hva det vil si å delta i 

undersøkelsen, og at de forstår at det hele er frivillig og at de når som helst kan trekke seg. 

Under datainnsamling må elevene ha datamaskin med internett-tilgang.  

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med meg, Cecilie Bratland Johansen, tlf: 

99300977 eller på mail: cecibjoh@student.uv.uio.no, eller min veileder, professor Øistein 

Anmarkrud (oistein.anmarkrud@isp.uio.no), tlf: 22858046. 

Takk for hjelpen  

 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Bratland Johansen 

 

mailto:cecibjoh@student.uv.uio.no
mailto:oistein.anmarkrud@isp.uio.no


78 

 

Vedlegg 3 

Informasjonsskriv til Elev 

Forespørsel om deltagelse i masteroppgave prosjekt 
 

«Akademisk selvoppfattelse og dysleksi. En spørreundersøkelse til elever 

på 10.trinn» 

 
Hei. 

Jeg studerer ved UIO og tar en master i spesialpedagogikk med fordypning i spesifikke 

lærevansker, og skal skrive en masteroppgave om dysleksi og selvoppfattelse. 

Problemstillingen er: I hvilken grad er det sammenheng mellom akademisk selvoppfattelse og 

dysleksi for elever i 10. klasse. Jeg trenger derfor elever i 10. trinn både med dysleksi og 

elever uten vasker til å fylle ut et spørreskjema. 

Hva innebærer deltagelsen i studien? 

Datainnsamlingen vil bestå av en spørreundersøkelse som sendes ut elektronisk via UIO. 

Første del av spørreskjema vil bestå av spørsmål om kjønn, dysleksidiagnose (og eventuelt 

hvis ja om de har spesialundervisning og hvilken form som for eksempel ene timer, gruppe 

timer eller ekstra støtte i klasserom), norskkarakter og hvilket studieprogram de har tenkt å 

søke. Andre del består av en Myself-As-a Learner scale (MALS) som er utviklet av Burden 

(2014) og oversatt til Norsk av Frost og Ottem (2016). Der er det 20 påstander (eks. Jeg er 

flink til å diskutere) med fem avkrysnings alternativ, hvor 1 = helt galt, 2 = litt galt, 3 = både 

og, 4 = litt riktig, og 5 = helt riktig. 

Det tar 5-10 min å svare på spørreundersøkelsen og det skal ikke være noe videre kontakt. 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Det vil ikke bli innsamlet personopplysninger, undersøkelsen vil være helt anonym. Det er 

kun jeg og eventuelt veileder som skal se den innsamlede dataen. Du vil ikke kunne 

gjenkjennes i publikasjon. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.18. Spørreundersøkelsene vil bli slettet når all data 

er plottet inn i SPSS data program og det er jeg som kommer til å håndtere denne prosessen. 

Frivillig deltagelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

Dersom du ønsker å delta i studien kan du godta ved å trykke på linken under.  
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med meg, Cecilie Bratland Johansen, tlf: 

99300977 eller på mail: cecibjoh@student.uv.uio.no, eller min veileder, professor Øistein 

Anmarkrud (oistein.anmarkrud@isp.uio.no), tlf: 22858046. 

 

Med vennlig hilsen  

Cecilie Bratland Johansen 

 
Samtykke til deltagelsen i studien 
 

Ved å trykke på linken under gir du samtykke om å delta i prosjektet 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta https://skjema.uio.no/92796 

 

 

mailto:cecibjoh@student.uv.uio.no
mailto:oistein.anmarkrud@isp.uio.no
https://skjema.uio.no/92796
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Vedlegg 4 

Spørreskjema 
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