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Det tycks finnas ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
spänningssökarbeteende. Syftet var att studera om det fanns ett 
samband mellan läs- och skrivsvårigheter och spänningssökarbeteende 
hos gymnasieelever. Dessutom har ett flertal undersökningar visat på 
ett högre spänningssökarbeteende hos pojkar än hos flickor, vilket 
också undersöktes. Undersökningsmetoden bestod av test för läs- och 
skrivsvårigheter samt självskattningsformulär för spänningssökar-
beteende. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad i spänningssökarbeteende mellan de gymnasieelever som 
antagits ha dyslexi och de utan dyslexi. Dyslexi kan ge ett 
spänningssökarbeteende men kan också innebära apati och depression, 
som inte ger höga värden i spänningssökarbeteende. Resultatet 
påvisades inte heller någon skillnad mellan pojkar och flickor i 
spänningssökarbeteende (SSS-V). Dock fick flickorna högre värden i 
social önskvärdhet och pojkarna i impulsivitet. Powerberäkningarna 
visade att det skulle ha behövts fler undersökningsdeltagare och 
därmed borde en liknande studie genomföras i ett större sampel. 
Samhällsförändringar kan även vara orsaken till att inga skillnader 
påvisades. 
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I n l e d n i n g  
 

I dagens svenska samhälle ställs det krav på att människan kan läsa och skriva med dess 
stora utbud i skriven form. Att ett barn lär sig läsa är inte bara viktigt socialt och 
intellektuellt, utan att ha en hög läsnivå är nödvändigt också för fortsatta studier och 
krävs i det dagliga livet, anser Taube (1995). Hon menar att har en människa inte 
tillfredställande förmåga att kunna läsa och förstå det man läser, är det ett 
funktionshinder i det svenska samhället idag. Mogård (1995) tycker också att en ”god 
läsförmåga” är nödvändigt både i samhället och i skolan. 

 
 

*Ett stort TACK till min mycket kompetenta och kunniga handledare, doktorand Heidi Selenius. För att 
hon väglett mig med sin kunskap, delat med sig av sina erfarenheter, kommit med goda råd och 
synpunkter samt hennes tillgänglighet under hela den här tiden. Det har varit ett otroligt stöd och hjälp att 
kunna bolla idéer och funderingar med Heidi Selenius och att uppsatsen fått växa fram i den takt jag 
behövt. Hennes stora engagemang och intresse för de här frågorna har smittat av sig och gjort det 
intressant genom hela uppsatsprocessen. Ett tack också till de lärare som lät mig komma och göra testen i 
sina klasser och till alla gymnasieelever som fyllt i test och självskattningsformulär, utan er hade inte den 
här undersökningen varit möjlig att göra. 



 2 

 

Lundberg (1987) hävdar att i vår kultur växer barnen upp i en värld av skrift och att 
skriften värderas högt. Även Gjessing (1978) anser att ”skriftspråket, läsning och 
skrivning är och har varit skolans funktionella centrum. Lyckas inte eleverna på denna 
punkt är det inte bara lärare och föräldrar som får bekymmer utan hela samhället ger 
hals.” (sid 12). Eriksson Gustavsson (2002) tar även hon upp vikten med att kunna läsa 
och skriva; ”Att lära sig läsa och skriva är i vårt och de flesta övriga samhällen i världen 
en självklar del i utvecklingen för och anpassningen till ett fungerande vuxenliv. Kravet 
på en god läs- och skrivförmåga i dagens informationssamhälle är tydligt, men oftast 
outtalat, och förmågan ses som given.” (sid 11) Vad är det då för krav som ska 
uppfyllas för att man kan säga att en människa kan läsa? Så här uttrycker (OECD, 2003) 
det i sin definition av läsning: ”Förmågan att förstå, använda och reflektera över texter 
för att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att 
delta i samhället” (sid 31). Det är kanske som Madison (1992) hävdar; ”Vårt 
teknologiskt avancerade samhälle kräver ju goda språkfärdigheter hos alla om 
demokratin skall fungera” (sid 11). 
 
Grundin (1975) uppger att år 1975 visade undersökningar att av de elever som gick ut 
årskurs nio var det upp till 15%  som hade otillräcklig läs- och skrivförmåga. Men 
resultatet av de undersökningar där gymnasieelever som valt 1-årig svenska på 
gymnasiet ingick, påvisade att 33% av eleverna inte fick godkänt på läsförståelseprov 
och 44% inte klarade godkänt på stavningsprov samt att 43% av eleverna fick betyget 
underkänt på ett läshastighetsprov. Grundin anser också att kraven på läs- och 
skrivförmågan kan förväntas bli allt större i framtiden i samhället. Han hävdar att ett 
minimikrav för en tillräcklig läs- och skrivförmåga inte bör sättas lägre än ”den 
färdighetsnivå som genomsnittseleven når efter att ha gått igenom grundskolans låg- 
och mellanstadier, d.v.s. efter 6 års skolgång” (sid 118). 
 
Den jämförelse som gjorts av fjortonåringar som deltog i IEA: s läsundersökning 1970 
och 1991, visade ingen signifikant skillnad i läsförståelsen (Taube, 1995). D.v.s. 
fjortonåringarnas läsförståelse av text har inte blivit sämre, men inte heller bättre på 21 
år. Även vid jämförelse av läsförmågan hos femtonåringar i Sverige som har gjorts i 
undersökningarna, PISA 2000 och PISA 2003 visar detsamma, att läsförmågan ligger 
mycket lika i de båda undersökningarna. ”Läsförmågan bland femtonåringar i Sverige är 
alltså fortsatt god sett i ett internationellt perspektiv.” (PISA, 2003 sid 133) Men det är 
fortfarande stor skillnad mellan flickors och pojkars prestationer i läsning i Sverige, där 
flickorna presterar mycket bättre. För i PISA delas läsförmågan hos eleverna in i 
nivåerna 1-5. Där de elever som får under nivå 1 inte visar upp grundläggande 
kunskaper i läsning, vilket innebär att de har allvarliga svårigheter att använda 
läsförmågan på ett effektivt sätt. Både i PISA 2000 och i PISA 2003 finns det dubbelt så 
många pojkar som flickor på nivå 1 och under nivå 1. I PISA (2000) uppges att 76% av 
elevernas prestationer i naturvetenskapliga ämnen och 70% av deras prestationer på 
matematikproven kunde förklaras av elevernas resultat på ett ordigenkänningsprov och 
deras läsförståelseprov. ”Detta är mycket anmärkningsvärt och visar vilken avgörande 
betydelse den grundläggande förmågan att läsa och förstå texter har i skolarbetet” (sid 
14). Elevernas socioekonomiska bakgrund har starkt samband med hur de presterat i 
alla tre ämnena. De med hög socioekonomisk status och med fler böcker i hemmen fick 
bättre resultat på proven än de med låg socioekonomisk status. Det framgår också att de 
svenska elever som har ett annat modersmål än svenska har en klart lägre läsförmåga än 
de med helt svensk bakgrund. 
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En kraftig ökning av forskning om läs- och skrivsvårigheter har skett sedan 1980-talet, 
uppger Myrberg (2001). Han menar att resultaten av forskningen till viss del också har 
nått ut till skolorna men att vissa föreställningar som saknar stöd i forskningen lever 
kvar, som att läs- och skrivsvårigheter ”mognar bort”. ”Bara man har is i magen 
kommer problemen försvinna utan några särskilda insatser” (sid 4). Där de 
longitudinella studier som finns påvisar att det är ett bestående problem upp i vuxen 
ålder för barn med läs- och skrivsvårigheter. Ericsson (2001) hävdar också att i början 
av 1990-talet saknade många skolor personal för utredning och behandling av läs- och 
skrivsvårigheter och att man trodde att dessa svårigheter var mognadsrelaterade.  

Dyslexi 
 

Ericsson (2001) anser att det inte kan vara svårt för en lärare att konstatera att en elev 
har läs- och skrivsvårigheter, men om det är frågan om specifika läs- och 
skrivsvårigheter (dyslexi) eller generella läs- och skrivsvårigheter som eleven har, kan 
vara svårare. Där dyslexi är en beteckning för uttalade problem att lära sig läsa och 
skriva, men där oftast ingen allmän brist i den intellektuella begåvningen förekommer 
(Gjessing, 1978; Høien & Lundberg, 1992). von Euler (1996) menar att dyslexi är 
Sveriges vanligaste funktionshinder och att 5 – 8% av eleverna har detta problem. 
Dyslexi förekommer också oftare hos pojkar än hos flickor (von Euler, 1996; Gillberg 
& Ödman, 1994; Klasen, 1972). 
 
Høien och Lundberg (1992) har gjort en sammanfattande definition av dyslexi: ”Dyslexi 
är en störning i kodningen av skriftspråket, orsakad av en defekt i det fonologiska 
systemet” (sid 37). Vid läsning handlar det om både avkodning och förståelse. För den 
som har dyslexi finns det brister i den automatiserade ordavkodningsförmågan, vilket 
visar sig vid läsning. En effektiv läsning kräver en automatiserad ordavkodnings-
förmåga (Jacobson, 2001). Vilket också von Euler (1996) anser för han skriver att 
dyslexi är det allra vanligaste hindret för en ”normal” läsinlärning i skolan. Høien och 
Lundberg (1992) menar att de problem med läsförståelse som kan förekomma hos 
elever med dyslexi, ofta är ett följdproblem av deras bristfälliga ordavkodningsförmåga. 
Med avkodning menas här igenkänning eller identifiering av skrivna ord, d.v.s. att det 
sker en bearbetning så att ”inre ord i vårt mentala lexikon aktiveras” (Lundberg, 1987, 
sid 8). Han fortsätter med att dyslektiker ofta har fått för lite läserfarenhet vilket har 
gjort att de får svårt att tolka texters innebörd. ”Dessutom kan vokabulären helt enkelt 
vara för liten, vilket i sin tur kan hänga samman med en låg verbal begåvning” (sid 13). 
Stanovich (2000) anser att elever som är dåliga läsare läser långsamt och finner inget 
nöje i att läsa och därför läser mindre. Detta kallas Matteuseffekten och innebär att 
elever som redan läser bra läser mer och blir ännu bättre på att läsa medan de som är 
dåliga läsare läser så lite som möjligt. Det här fenomenen ses också utanför skolan.  
 
Precis som det krävs mycket övning för att bli en god läsare behövs det mycket träning 
även vid skrivning, menar Høien och Lundberg (2004). De hävdar att dyslektiker ofta 
får för lite skrivträning. Vilket kanske inte är så konstigt för brottas man med både dålig 
rättskrivning och handstil är det svårt att få skrivningen att fungera som ett bra kom-
munikationsmedel, framhåller Høien och Lundberg. Dessutom är det många dyslektiker 
som inte ens kan läsa vad de själva har skrivit. De tillägger att ställs en person inför 
sådana problem är det givetvis lätt att ge upp, men menar ”att ge upp skrivandet kan i 
värsta fall innebära att man på sätt och vis också ger upp tänkandet” (sid. 121).  
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De problem som dyslektiker har är svårigheter med ordavkodningen och rättskrivning, 
där den bakomliggande orsaken till deras problem ofta är en svaghet i det fonologiska 
systemet antar Høien och Lundberg (2004). Att lära sig läsa och skriva innefattar sådana 
fonologiska krav som dyslektiker har problem med. Där fonologins funktion är att skapa 
ord genom att kombinera ihop olika fonem (språkljud av bokstäver). Høien och 
Lundberg menar att den fonologiska störningen kan bero på avvikelser i neurologisk 
struktur och funktion. 

Dyslexi och hjärnan 
 
Forskning har visat (Ellis, 1987; von Euler, 1996) att de flesta dyslektiker har sina 
språkfunktioner till stor del förlagda till vänster hjärnhalva och eftersom dyslektikers 
språkfunktioner i vänster hjärnhalva är försvagade, har dyslektiker brister i språklig och 
fonologisk medvetenhet. Det är bl.a. förmågan att snabbt bearbeta information samt att 
uppfatta ordningsföljden av talljuden i ord och ordningsföljden av bokstäverna i en text 
som dyslektiker har svårt med. von Euler fortsätter med att beskriva att de celler som tar 
emot och bearbetar de snabbaste informationsväxlingarna, de största cellerna i hjärnans 
syn- och hörselsystem, verkar hos dyslektiker ha hämmats något i sin storleksutveck-
ling, vilket kan ha lett till dyslektikernas svagheter i språkfunktionerna, menar von 
Euler.  
 
Den elektriska hjärnaktiviteten hos dyslektiker och de som inte har dyslexi kan nu mätas 
med EEG (elektroencefalogram), vilket gör det möjligt menar von Euler att studera 
vilka skillnader som föreligger. Det har visat sig att i alla de områden i hjärnan som har 
betydelse för olika språkfunktioner finns det skillnader i hjärnaktiviteten hos dyslektiker 
jämfört med dem som inte har dyslexi. Men det finns avsevärda individuella variationer 
mellan dyslektikerna som sannolikt beror på deras olika dyslektiska symtom och 
troligen också variationen i defekten i hjärnbarken. 
 
Under ledning av Galaburda har undersökningar gjorts på hjärnor från personer som 
under sin levnad haft dyslektiska besvär (von Euler, 1996; Lennerstrand, von Euler, 
Olofsson & Gillberg, 1990). Galaburda (1989) har funnit två olika avvikelser från 
hjärnans normala uppbyggnad i dessa hjärnor. Det ena är att asymmetrin mellan höger 
och vänster tinninglob som i vanliga fall förekommer saknas i dessa hjärnor. I vanliga 
fall menar (von Euler, 1996; Gillberg & Ödman, 1994; Lennerstrand et al. 1990) är de 
områden i vänster tinninglob som har betydelse för språket, mycket större på vänster 
sida jämfört med höger, särskilt gäller detta området planum temporale. Men i de 
dyslektiska hjärnorna förekommer inte denna asymmetri utan planum temporale på 
höger sida är mycket större än normalt. Det gjorde att den var lika stor som på den 
vänstra sidan. Den högra hjärnhalvan ansvarar bl.a. för vår kreativitet. 
 
Den andra avvikelsen i hjärnan (Galaburda, 1989) är att det har bildats ett antal små 
grupper med nervceller under fosterutvecklingen som hamnat fel i hjärnbarken, vilka 
har bildat kopplingar sinsemellan och med andra delar av hjärnan. Dessa 
”missbildningar” kallas ektopier och dysplasier. Ektopier (grå nervcellskärnor som 
kommit fel) och dysplasier (onormalt utvecklade nervceller) finns i varierande antal och 
förekommer övervägande i vänstra hjärnhalvan men finns även i högra, och mest i de 
områden som har betydelse för språket (Gillberg & Ödman 1994). De medverkar också 
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på olika sätt vid informationsbearbetningen och dessa funktioner är väsentliga vid både 
läsning och skrivning (von Euler 1987). 
 
(Duvner, 1998; Gillberg & Ödman,1994) menar att under fosterutvecklingen då många 
miljarder nervceller bildas till nervsystemet, bildas det för många nervceller. De 
nervceller som inte behövs för nervsystemet dör och även många av kopplingarna 
mellan nervcellerna (synapserna) gallras bort. Denna utgallring påverkas av hormonerna 
och av immunsystemet, bl.a. manligt könshormon (testosteron). Testosteronet påverkar 
sedan hjärnans utveckling så att dessa ektopier och dysplasier uppstår. Gillberg och 
Ödman fortsätter med att ektopierna i vänster hjärnhalva bildar nervtrådar, vilka ger en 
tillväxt av nervceller i höger hjärnhalva, som sedan förbinder sig med andra delar av 
hjärnan. Detta skulle då innebära, anser de, att det blir en brist på ”normal” hjärnvävnad 
i den vänstra hjärnhalvan, som har ansvar för fonologisk avkodning, och det större 
utrymmet i den högra hjärnhalvan skulle ge större plats för kreativitet. von Euler (1987) 
tillstår att de utvecklingsstörningar i hjärnans vänstra tinninglob som Galaburda funnit 
hos dyslektiker, också kan medföra ökade funktioner ”t.ex. i fråga om uppfattning av 
rumsliga relationer, musikalisk begåvning, kreativ fantasi och konstnärliga talanger, 
alltså förmågor som anses vara dominerande av högerhjärnan” (sid 63). Gillberg och 
Ödman (1994) menar att eftersom testosteron under fostertiden har en bromsande effekt 
på utvecklingen av vänster hjärnhalva, kan det vara en förklaring till varför pojkar har 
dyslexi i större utsträckning än flickor. Något som von Euler (1987) också tar upp som 
en möjlig förklaring till en ”manlig dominans” av dyslektiker. 

Dyslexi och utbildning 
 
Jensen, Lindgren, Andersson, Ingvar och Levander (2000) menar att det finns en 
tendens till att när elever med läs- och skrivsvårigheter ska välja gymnasieprogram, 
väljer det program med så lite teori som möjligt, och att det styr deras val mer än att ta 
det program som stämmer överens med deras intressen. Olofsson (1999) har kommit 
fram till samma resultat; att dyslektiker inte väljer teoretiska program så ofta utan i 
högre grad väljer praktiska program. 
 
Stadler (1994) anser att det måste vara svårt för ungdomar med läs- och skrivsvårigheter 
att ta sig ut på arbetsmarknaden. Eftersom de inte har någon yrkesvana att luta sig mot i 
kompensation för bristen i läs- och skrivförmåga. Dessutom, tillägger Stadler; är det 
många ungdomar med dyslexi som har fått anpassad skolgång d.v.s. praktiserat ute i ar-
betslivet istället för att gå i skolan, vilket inte förbättrat deras läs- och skrivsvårigheter. 
Även de elever som har skolkat på grund av sina läs- och skrivsvårigheter är i ett 
mycket dåligt läge när de ska söka arbete, menar hon.  
 
Svensson (1995) har genom intervjuer med personer som har läs- och skrivsvårigheter 
kommit fram till att gemensamt för dem är; att det de blev utsatta för i skolan har 
påverkat dem genom livet. ”De beskriver sin livssituation som präglad av hur de 
bemöttes i skolan. Att aldrig våga göra vad man önskat av rädsla för att misslyckas” (sid 
17). Vid intervjuerna framkom också att de p.g.a. sitt dåliga självförtroende hade en del 
inte studera vidare och de få som studerade vidare tycker att deras låga självförtroende 
varit ett hinder för dem både i arbetet och på det personliga planet. Svensson menar 
också att de valt arbete efter att det ska ha så lite som möjligt med skriftspråket att göra.  
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I Dyslexiprojektet, vars resultat rapporteras av Iveberg, Sköld och Åslin (1997), har 16 
arbetslösa med läs- och skrivsvårigheter vid arbetsmarknadsinstitutet, Stadshagen och 
arbetsförmedlingen i Vällingby, Stockholm ingått. Dessa forskare påvisar också att de 
som är med i projektet har sökt sig till en praktisk utbildning om de har läst vidare efter 
grundskolan. Genomgående i beskrivningarna av skolsituationen för de sökande är att 
de ansetts som lata, dumma, obildbara och skolkat mycket. Nio stycken av de 16 arbets-
lösa anser sig även ha varit utsatta för mobbing i skolan. 

Dyslexi - ett allvarligt problem 
  
Ericsson (2001) anser att dyslexi utgör ett allvarligt handikapp i dagens samhälle 
eftersom det idag ställs stora krav på språkliga funktioner. Har man då dyslexi och 
kanske därtill andra problem som koncentrationssvårigheter, innebär det en stor risk för 
både misslyckanden och stress. Lennerstrand et al. (1990) tycker också att vi ska 
uppmärksamma att många skolbarn har stora svårigheter att lära sig läsa fastän de har 
”normal” intelligens. De menar att dyslexi är ett av det allvarligaste handikapp i vårt 
moderna samhälle med dess stora utbud av information i skriven form. Vilket även 
Høien och Lundberg (2004) håller med om när de hävdar: ”Det är därför viktigt att ha 
klart för sig att skrivproblemen vid dyslexi ofta handlar om långt mer allvarliga problem 
än ful handstil och dålig rättskrivning” (sid. 121). Stadler (1994) tillägger att dyslexi 
visar sig primärt som språkliga svårigheter vid läsning och skrivning, men sekundärt 
som emotionella och sociala påfrestningar, vilket visar sig i beteendet. 
 
Det bästa är, menar Stadler (1994), att så tidigt som möjligt hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter i skolan. Dels för att då kommer inte eleven uppleva sig så mycket efter 
sina jämnåriga skolkamrater i läsning och skrivning, men också för att försöka undvika 
s.k. ”psykiska pålagringar, d.v.s. att eleverna får emotionella eller psykologiska stör-
ningar som följd av sitt läshandikapp” (sid. 117). Att inte lära sig läsa och skriva när 
klasskamraterna gör det, är något som von Euler (1996) också tar upp, där även han 
anser att det kan vara mycket traumatiskt och leda till psykiska störningar. Han 
fortsätter med att följden kan bli; ”depression, apati eller utåtagerande, störande och 
stökigt uppträdande som inte sällan övergår i ett antisocialt beteende” (sid. 214). 
Lennerstrand et al. (1990) uppger att allvarliga psykiska problem vid dyslexi snarare är 
en regel än ett undantag. De menar också att dyslexi medför en ökad risk till 
utvecklandet av ett antisocialt beteende. Även Rutter, Tizard och Whitmore (1970) 
anser att läs- och skrivsvårigheter är kopplat till ett antisocialt beteende. De menar att de 
barn som får speciell hjälp i skolan för sina läs- och skrivsvårigheter också är de som i 
klassrummet ställer till problem med sitt beteende. von Euler (1996) hävdar därför att 
dyslexi är ett allvarligt problem, och inte bara för den som drabbats svårt, utan även för 
att det kan ge allvarliga konsekvenser för hela samhället. Myrberg (2001) håller med om 
detta men vill förtydliga att bara för att man har dyslexi är det inte relaterat till 
beteendestörningar eller kriminalitet i vuxen ålder. Men förekommer däremot dyslexi 
tillsammans med t.ex. uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter finns det en 
relation till beteendestörningar och kriminalitet. Lennerstrand et al (1990) tillägger att 
det finns ett starkt samband mellan dyslexi och sociala beteendestörningar som impul-
sivitet och utagerande beteende. Gillberg och Ödman (1994) anser att ”dyslexi är en 
mycket vanlig bakgrundsfaktor hos unga kriminella”. (sid  83) 
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Klasen (1972) har i en undersökning av 500 dyslektiker fått fram att 26.8% var 
hyperaktiva. Där hon definierar hyperaktiv som en person oförmögen att sitta still, 
impulsiv etc. Det framkom också att 39% hade koncentrationssvårigheter. Klasen 
jämförde även hyperaktiviteten hos pojkar och flickor och fann att pojkarna hade signi-
fikant högre värden än flickorna. Pojkarna mellan 6 och 13 år var de som var mest 
hyperaktiva. ADHD har som kriterier koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och 
impulsivitet och förekommer ofta tillsammans med läs- och skrivsvårigheter. Det är 10 
gånger så många pojkar jämfört med flickor som efter utredning får diagnosen ADHD 
(Duvner, 1998). Förekomsten av ADHD hos barn är 2 – 5% (Barkley, 1998). 

 
Spänningssökarbeteende 
 
Spänningssökarbeteende är en egenskap som beskrivs som en tendens att söka nya 
erfarenheter, variation samt intensiv spänning och upplevelser, dessutom att ta risker för 
att få nya upplevelser enligt Zuckerman (1994). Björck-Åkesson (1982) menar också att 
konceptet spänningssökande mäter en persons tendens att söka spänning.  
 
Den första ”Sensation Seeking Scale” (SSS) utformad av Zuckerman kom redan i 
början av 1960-talet. Zuckerman (1994) grundade sina idéer på att det fanns indivi-
duella skillnader för den optimala nivån för arousal (vakenhetsgrad) i hjärnbarken samt 
stimulering för människor och att dessa skillnader kunde mätas i ett självskattnings-
formulär. Sedan den första ”Sensation Seeking Scale” (SSS) har Zuckerman förbättrat 
skalorna och rättat till de problem som varit, vilket har resulterat i form V (SSS-V). I 
form V får undersökningsdeltagaren välja mellan två alternativ, A eller B, vid ifyllandet 
av självskattningsformulären. Detta har Zuckerman infört för att minimera risken för att 
undersökningsdeltagarna fyller i det som är socialt önskvärt i stället för det alternativ 
som bäst passar in på dens personlighet. Eysenck och Zuckerman (1978) har även 
studerat korrelationen mellan social önskvärdhet (EPQ Lie scale) och SSS-V:s delskalor 
TAS och Dis hos pojkar och flickor. Det framkom att av TAS-skalorna var det tre av 
fyra som var signifikanta, båda för flickorna och en för pojkarna. För Dis-skalorna var 
alla fyra signifikanta men pojkarnas på .05 nivån och flickornas på .01 nivån. 
 
Zuckerman sensation-seeking scale har delats upp i fyra subskalor; TAS (Thrill and 
Adventure Seeking); ES (Experience Seeking); Dis (Disinhibition) och BS (Boredom 
Susceptibility) (Zuckerman, 1983). För svensk översättning av delskalorna se metod. 
Zuckerman (1994) fortsätter med att beskriva att höga värden i TAS-skalan visar på en 
benägenhet att ta fysiska risker som t.ex. hoppa fallskärm, bergsbestigning, delta i bil- 
och motorcykeltävlingar, dyka, surfa och kappsegla. ES speglar en persons jakt på nya 
erfarenheter genom bl.a. musik och särskilda droger. Det kan också vara ett mått på en 
livsstil med oväntade resor och att umgås med människor som har ett avvikande eller 
spännande levnadssätt. Skalan Dis visar på ett intresse för ett varierat sexliv, vilda fester 
och nya spännande erfarenheter. BS skalan visar en persons motvilja till enformighet 
och upprepning och att bristfällig stimulans samt att avsaknad av förändringar leder till 
rastlöshet. 

Könsskillnader i spänningssökarbeteende  
 
En undersökning gjord i England och Amerika (Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978, 
ref i Zuckerman, 1994), för att ta reda på i vilken ålder spänningssökarbeteendet är som 
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högst samt om det är någon skillnad mellan könen, påvisade att det var högst i åldrarna 
16-19 år och att pojkarna hade högre värden än flickorna. Även den undersökning som 
gjordes i Australien (Ball, Farnhill & Wangeman, 1984, ref i Zuckerman, 1994) visade 
också på dessa resultat. Här delade de även upp SSS-V i de fyra delskalorna; TAS, ES, 
Dis och BS, för att se hur det såg ut i olika åldrar samt mellan könen och här fanns det 
vissa skillnader. Men eftersom det är första åldersgruppen (16-19 år) som är av intresse 
i den här undersökningen, kvarstod det faktum att pojkarna hade högre värden jämfört 
med flickorna i alla delskalorna. 
 
Zuckerman (1994) har även tagit upp i en tabell vad undersökningar från olika länder 
har påvisat vad det gäller könsskillnad och spänningssökarbeteende. En undersökning 
gjord av Björck-Åkesson (1990) där svenska pojkar och flickor i åldrarna 12 och 14 år 
ingick, visade att pojkarna hade signifikant högre värden än flickorna i totalskalan, TAS 
och ES, men det fanns ingen signifikant skillnad i de andra skalorna. I den spanska 
undersökningen av Perez, Ortet, Pla och Simo (1986, ref i Zuckerman, 1994) framgår 
också att de 14-15 åriga pojkarna hade högre värden än flickorna i totalskalan, Dis 
(p<.10 i ES och BS). Dessutom visade också den undersökning där spanska ungdomar 
mellan 17-21 år ingick att pojkarnas värden var signifikant högre än flickornas i 
totalskalan och Dis (Perez & Torrubia, 1985, ref i Zuckerman, 1994). Både den under-
sökning som gjordes i Frankrike på deltagare i åldern 15-62 år, av Carton, Jouvent och 
Widlöcher (1992, ref i Zuckerman, 1994) samt den undersökning gjord i Finland av 
Eysenck och Haapsola (1989) där deltagare mellan 18-70 år deltog, visade på 
signifikant högre värden för männen i delskalorna TAS och Dis. Även i den japanska 
studien av Terasaki, Shiomi, Kishimoto och Hiraoka (1987, ref i Zuckerman, 1994) 
framkom att pojkarnas värden var signifikant högre i totalskalan, TAS, ES och BS. 
Pojkarna och flickorna som deltog i undersökningen var mellan 18-21 år gamla. Kurtz 
och Zuckerman (1978, ref i Zuckerman, 1994) gjorde en undersökning på amerikanska 
ungdomar mellan 18-21 år gamla där även de fick fram att pojkarnas värden var 
signifikant högre i delskalorna TAS, Dis och BS. Detta att pojkarnas värden var signi-
fikant högre än flickornas framkom också i den undersökning gjord av Zuckerman 
(1984, ref i Zuckerman, 1994) där ungdomar i åldrarna 18-21 år deltog. Här var det i 
delskalorna TAS och Dis. Den amerikanska undersökning där deltagare mellan 18-69 år 
deltog, gjord av Zuckerman och Neeb (1980, ref i Zuckerman, 1994), påvisade också att 
männens värden var signifikant högre i totalskalan, TAS, Dis och BS. 
 
De undersökningar gjorda i fyra olika länder (Australien: Ball, Farnhill & Wangeman, 
1984; Kanada: Ridgeway & Russell, 1980; USA: Zuckerman, Kuhlman, Thornquist & 
Kiers, 1991; Spanien: Perez & Torrubia, 1986; samtliga ref i Zuckerman, 1994) när det 
gäller könsskillnader påvisade att pojkarna fick högre värden än flickorna i totalskalan, 
TAS och BS i alla fyra länderna. Dessutom fick pojkarna högre värden i delskalan Dis i 
USA, Kanada och Spanien samt i Kanada i skalan ES. 
 
Zuckerman, Kuhlman och Camac (1988) har i sin undersökning bl.a. studerat om det 
finns någon könsskillnad i spänningssökarbeteende hos de studenter som deltog i 
undersökningen. De hade även tagit med skalorna från Karolinska Scales of Personality 
(KSP; Schalling, 1986), varav impulsivitet, monotoniundvikande och social önskvärd-
het även ingår i den här undersökningen. Det Zuckerman et al. fick fram var att männen 
hade signifikant högre värden än kvinnorna i TAS, Dis och BS, men de fann ingen 
signifikant skillnad i de andra skalorna. 
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Samband mellan SSS-V och KSP 
 
Enligt Zuckerman (1994) är det en signifikant korrelation mellan självskattnings-
formulären (SSS-V) och Schallings KSP i skalorna som mäter impulsivitet och 
monotoniundvikande beteende. Vid mätning av signifikanta samband mellan Schallings 
skalor monotoniundvikande och impulsivitet och SSS-V (Zuckerman, 1994), påvisades 
ett starkt samband med totalskalan, Dis och BS samt ett svagare samband med TAS och 
ES. I den undersökning där 40 studenter deltog påvisades en positiv korrelation mellan 
spänningssökarbeteende (SSS-V) och monotoniundvikande (KSP), men ingen signi-
fikans mellan SSS-V och impulsivitet (KSP) (Schalling et al. 1981). Jensen (2000) 
framhåller också att monotoniundvikande beteende är relaterat till konceptet spännings-
sökarbeteende. Zuckerman (1983) menar att ett starkt monotoniundvikande hos en 
person stämmer väldigt väl överens med det han funnit vid undersökningar av SSS-V. 
Zuckerman et al. (1988) fann vid en faktoranalys att Dis, BS och social önskvärdhet 
(KSP) kom med i samma faktor. Impulsivitet och monotoniundvikande (KSP) kom med 
i en faktor, däremot kom TAS och ES med i två olika faktorer. 

 
Spänningssökarbeteende och prestation 
 
Zuckerman (1994) har funnit en låg men signifikant korrelation mellan intelligens och 
spänningssökande. Ungdomars behov av ombyte och deras kapacitet att lätt bli 
uttråkade vid repetition, delskalan BS, är den som korrelerar med intelligens. 
Zuckerman fortsätter med att det inte finns något signifikant samband mellan 
spänningssökande och höga betyg eller akademisk utbildning. Därför menar han att ett 
spänningssökande behov blir antagligen inte tillfredsställt i skolan utan genom fritids-
sysselsättningar, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför de eleverna med 
spänningssökarbeteende och intelligens oftast inte har höga betyg eller akademisk 
utbildning. 

Spänningssökarbeteende och hjärnan 
 
Experimentella undersökningar har visat att vänstra och högra hemisfären av 
hjärnbarken är specialiserade för olika funktioner. Där den vänstra hemisfären är 
specialiserad för verbala egenskaper och logiska eller analytiska funktioner medan den 
högra för visuella rumsliga funktioner, menar Zuckerman (1979). Zuckerman fortsätter 
med att eftersom den högra hjärnhalvan står för det sensuella och intuitiva bl.a. så 
tycker han att om vi skulle göra en prediktion över vilken hjärnhalva som dominerar hos 
spänningssökare så borde vi välja den högra hjärnhalvan. Eftersom spänningssökare är 
sensuella, de är bra på visuella rumsliga färdigheter och de är kreativa samt att det lutar 
mot att de är attraherade av mystiska eller ovanliga idéer och teorier, hävdar 
Zuckerman. 
 
Monaminoxidanter (MAO) är ett enzym som finns representerat i hjärnans neuroner där 
det har en dämpande reglerande funktion vid synapserna, anser (Sapolsky, 2003: 
Zuckerman, 1983). Detta är ett viktigt enzym i nedbrytningsprocessen av bl.a. stresshor-
monerna; noradrenalin, dopamin och serotonin. MAO är en transmittorsubstans som har 
sammankopplats med antisocialt beteende och med kriminalitet, enligt Dåderman 
(1996). Dåderman (1996) menar att en låg MAO-aktivitet är relaterat till vissa bete-
enden som bl.a. impulsivitet, monotoniundvikande, spänningssökande samt hyperaktivi-
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tet hos barn med koncentrationssvårigheter som följd. Även Zuckerman (1983) har 
kommit fram till att låg MAO aktivitet ofta förekommer hos unga män samt att 
kriminalitet och droganvändande är högrisk faktorer. Zuckerman (1979, 1994, 1999) har 
genom undersökningar också fått fram att det finns ett samband mellan låg MAO-
aktivitet och spänningssökande beteende. Han har även funnit att barn med ADHD och 
människor med ett antisocialt beteende har låg MAO-aktivitet. Dessutom finns det 
samband mellan låg MAO och impulsivitet (Zuckerman, 1999).  Det har också visat sig 
att kvinnor har högre MAO-värden än vad män har (Zuckerman, 1983). Schalling 
(1986) har även i sina undersökningar funnit en relation mellan låg MAO-aktivitet och 
de skalor som mäter impulsivitet och monotoniundvikande hos undersökningsdel-
tagarna.  
 
Aggressivitet har Zuckerman (1983) funnit har ett samband med spännings-
sökarbeteende, det är delskalan Dis som korrelerar med aggressivitet. Hos djur finns det 
en frekvent korrelation mellan aggressivitet och könshormonet testosteron, hävdar 
Zuckerman (1983). Dåderman (1996) uppger att många beteenden som associeras till 
spänningssökande relateras i djurvärlden till könshormonerna. Men menar att relationen 
inte är så tydlig i mänskligt beteende. Det är även så att spänningssökare har ett stort 
behov av att söka nya sexuella upptäckter med varierande partners än vad de personer 
som inte är spänningssökare har, menar Zuckerman (1983). Könshormonet testosteron 
var också först mest associerat med sexualdrift och aggressivitet, men forskning har 
visat att det kan knytas till andra personlighetsegenskaper som impulsivitet och 
spänningssökande beteende också, menar Zuckerman (1994). Höga värden av testos-
teron har signifikant samband med höga värden i SSS och förekommer oftast hos unga 
män, enligt Zuckerman (1983). I undersökningar gjorda av Schalling (1986) har det 
framkommit en korrelation mellan könshormonet testosteron och ett monotoniund-
vikande beteende hos undersökningsdeltagarna.    

Spänningssökarbeteende och kriminalitet 
 
Zuckerman (1994) anser att det oftast är miljön och de ekonomiska förhållandena som 
bestämmer vilken form spänningssökandet kommer att ta. Familjer med hög socio-
ekonomisk status kan lättare få utlopp för sitt spänningssökande genom mer socialt 
accepterande former såsom sport, bilar, resor o.s.v. medan de enda spänningssökande 
aktiviteterna som finns att tillgå för dem som kommer från lägre socioekonomiska 
förhållanden oftast är kriminella eller antisociala. 
 
Ett spänningssökarbeteende är en riskfaktor som anges ha betydelse för ungdomars 
brottsbenägenhet, menar Estrada och Flyghed (2001). Där de kommit fram till att hög 
grad av spänningssökande hos ungdomar ökar risken för att de ska begå brott. 
Skillnaden mellan olika personers brottsbenägenhet beror på vilken grad av 
självkontroll man har. Där en person med låg självkontroll har svårt att motstå stundens 
frestelser. Utmärkande drag för personer med låg självkontroll är bl.a. att de är 
impulsiva och risktagare. Vilket innebär att de tröttnar snabbt på sådant som kräver 
längre tids engagemang medan de dras till njutningar och äventyr som direkt tillfreds-
ställer deras behov. Som exempel på detta tar Estrada och Flyghed upp; ”droger, spel 
och sexuella utsvävningar” (sid 92). Vid intervjuer med ungdomsbrottslingar framkom 
att de kunde ta dagen som den kom och slippa rutiner, var det som de uppskattade mest 
med det här levnadssättet. Zuckerman (1994) menar också att ett spänningssökande 
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personlighetsdrag kan ta sig i uttryck i kriminalitet och i användandet av droger. von 
Euler (1996) hävdar att stress ökar risken för drogberoende och menar att en ”stress-
sökande personlighet” (spänningssökarbeteende) löper större risk för drogproblem.  

Dyslexi och spänningssökarbeteende 
 
I Selenius (2003) undersökning av ungdomsbrottslingar med dyslexi och 
gymnasieelever med dyslexi, fann hon ingen signifikant skillnad mellan grupperna i 
skalor som mäter spänningssökarbeteende (SSS-V). Hon fann inte heller någon 
signifikant skillnad mellan grupperna i skalor som mäter impulsivitet och monotoniund-
vikande beteende (KSP). Vilket kan tyda på att dyslektiker har höga poäng i skalor som 
mäter spänningssökarbeteende.  
 
När Dåderman (1996) jämförde hur mycket ungdomsbrottslingar på § 12-hem skilde sig 
från normvärden i spänningssökarskalor blev resultatet att ungdomsbrottslingarna hade 
högre värden i skalorna ES, Dis, BS och totalskalan men lägre än normalvärden i 
delskalan TAS. Dessa ungdomsbrottslingar hade även extremt höga värden i skalor som 
mäter impulsivitet och monitoniundvikande i KSP, jämfört med normvärden. Denna 
grupp med ungdomsbrottslingar delades också in i grupper enligt om de hade dyslexi 
eller inte. Dyslektikerna skilde sig signifikant ifrån de övriga i gruppen genom att de 
fick lägre värden i spänningssökande i delskalorna ES och Dis. Zuckerman (1994) 
menar att kriminella med en antisocial personlighet får högre poäng i skalor som mäter 
spänningssökarbeteende (SSS-V), jämfört med andra kriminella, speciellt i delskalorna 
ES, Dis och BS.  
 
Den undersökning som Jensen et al. (2000) gjorde bland arbetslösa med läs- och 
skrivsvårigheter visade att de skilde sig från normvärden i bl.a. de skalor som mäter 
impulsivitet och monotoniundvikande, där de hade högre värden än normalvärden. För 
närmare beskrivning av normalvärden, se databearbetning.  
 
Den här undersökningen 
 
Lite undersökningar har gjorts på korrelationen mellan personlighet och dyslexi (Jensen, 
2000). Men det finns ändå det som tyder på att det kan finnas ett samband mellan läs- 
och skrivsvårigheter samt vissa personlighetsegenskaper som t.ex. spänningssökar-
beteende. Dels så kan följden av att ha läs- och skrivsvårigheter leda till ett beteende 
som till mycket stämmer överens med ett spänningssökarbeteende. Men också finns det 
undersökningar som tyder på att dyslektiker har en förstoring av höger hjärnhalva, 
vilket borde vara den hjärnhalva som dominerar hos människor med spänningssökarbe-
teende. Det finns ett flertal undersökningar som påvisar ett högre spänningssökar-
beteende hos pojkar än hos flickor (Zuckerman m.fl.). Därför skulle det vara intressant 
att studera om det även stämmer för svenska pojkar och flickor. 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med undersökningen var att studera om det fanns något samband mellan läs- och 
skrivsvårigheter och spänningssökarbeteende hos gymnasieelever. Hypotesen var att de 
elever som hade läs- och skrivsvårigheter fick högre värden i de skalor som mäter 
spänningssökarbeteende, impulsivitet och monotoniundvikande beteende, jämfört med 
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de elever som inte hade läs- och skrivsvårigheter. Den andra hypotesen var att 
spänningssökarbeteendet är högre hos pojkar än flickor i åldrarna 16-19 år. 

 
M e t o d  

 
Undersökningsdeltagare 
 
I den här undersökningen har 77 elever som går första året (n=38) och andra året (n=39) 
på gymnasiet deltagit genom att fylla i självskattningsformulär och test. Eleverna 
kommer från en gymnasieskola i en mindre stad i Stockholms län. Medelåldern är 16.6 
år och standardavvikelsen 0.6 år. Det var 13 av gymnasieeleverna som har utländskt 
ursprung och 64 har helt svensk bakgrund. I föreliggande studie har gymnasieeleverna 
antagits ha utländskt ursprung om någon av deras biologiska föräldrar kommer från ett 
annat land. Av de 77 gymnasieeleverna är 50 flickor och 27 pojkar.  
 
Material 
 
I undersökningen ingick ett kortare informationsblad med bakgrundsfrågor (Appendix 
1), två test som mätte läs- och skrivsvårigheter och två självskattningsformulär för 
skattning av spänningssökarbeteende hos undersökningsdeltagarna. 
 
För att identifiera läs- och skrivsvårigheter har Jacobsons läskedjor använts (Jacobson, 
2001). Det här testet bestod av tre delar och varje del var tidsbegränsad till två minuter. 
Läskedjorna har använts för att undersöka undersökningsdeltagarnas avkodnings-
förmåga för tecken-, ord- och meningskedjor. Deltestet teckenkedjor innehöll 64 kedjor 
och här skulle undersökningsdeltagarna dra ett rakt streck där kedjan bytte tecken och i 
varje kedja skulle det dras tre streck. Varje teckenkedja bestod av fyra teckengrupper 
där siffror, stora bokstäver och små bokstäver hade kombinerats på olika sätt (t.ex. 
BCY|354|utg|RG). Det här deltestet mätte undersökningsdeltagarnas visuo-motoriska 
snabbhet och utgjorde en basnivå utifrån vilka de andra deltesten kunde tolkas. I 
ordkedjorna var fyra ord sammanskrivna. Uppgiften bestod i att sätta streck i gränserna 
mellan de olika orden. Det var alltid fyra ord i varje kedja och det skulle alltid sättas tre 
streck per kedja, som det visas i exemplet här; (hej|mat|snö|dag). Också detta deltest 
innehöll 64 kedjor. Deltestet ordkedjor gav en uppfattning om ordavkodningsförmågan 
hos undersökningsdeltagarna. Det tredje testet i läskedjorna var meningskedjor, vilket 
gick ut på att undersökningsdeltagarna drog streck i kedjan i gränserna mellan 
meningarna, d.v.s. där punkten ska vara. (t.ex. EN RÖD BUSS ÅKTE IVÄG|DE 
MÖTER EN BRUN HUND|MARIA RITADE ETT STORT HUS|KATTEN JAGAR 
SIN SVANS) Deltestet meningskedjor syftade till att, förutom deras 
ordavkodningsförmåga, få en bild av undersökningsdeltagarnas läsförståelse. Stanine-
värdena visar avkodningsförmågan jämfört med jämnåriga (normativa värden), samt ger 
en uppfattning om enskilda undersökningsdeltagares avkodningsförmåga och allmänna 
läsförmåga. 
 
Högt värde på deltestet teckenkedjor, men klart lägre värde på deltestet ordkedjor, kan 
vara tecken på dyslektiska problem. Om det därtill var ett förhållandevis lågt värde på 
deltestet meningskedjor var det än mer sannolikt att det var dyslektiska problem det 
rörde sig om. Men det förekommer även att dyslektiker kan ha lägre resultat än 
normalläsare på deltestet teckenkedjor också. Det kan därför vara nödvändigt att göra 
kompletterande diagnoser för att se vilka processer vid läsning som är svaga respektive 
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starka, menar Jacobson (2001). Jacobson fortsätter med att elever som har ett annat 
första språk än svenska och inte har bott i Sverige så många år, kan möjligtvis ha 
problem med läsförståelsen och därför få lägre resultat på deltesten. 
 
Även Olofssons test (1994) för läs- och skrivsvårigheter har använts. Testet består av 
två delar; Vilket är rätt – mäter den ortografiska avkodningen samt Vilket låter rätt – 
som mäter den fonologiska avkodningen. Vid ortografisk avkodning handlar det om att 
avgöra vilket av två ord som har rätt stavning (ortografisk form). Exempel; häj eller hej, 
taksi eller taxi. Fonologisk avkodning innebär att undersökningsdeltagarna ska avgöra 
vilket nonsensord som låter lika som ett riktigt ord, t.ex. armek slejk eki vämm. För det 
ortografiska testet finns det 140 uppgifter och det fonologiska innehåller 80. Uppgiften 
består i att hinna göra så många korrekta val som möjligt, under de två minuter som är 
tidsbegränsningen för varje test, där undersökningsdeltagarna stryker under det alter-
nativ som de anser är rätt. Miller-Guron och Lundberg (2000) har i sin undersökning, 
där dyslektiker jämfördes med en normgrupp ”normalläsare”, funnit att dyslektikerna 
fick signifikant lägre värden än normgruppen i Olofssons test båda delar; Vilket är rätt 
och Vilket låter rätt. 
 
Zuckermans (1994) Sensation Seeking Scale – form V (SSS-V) ingick också i denna 
undersökning, vilket är ett självskattningsformulär där undersökningsdeltagarna väljer 
mellan två alternativ, A eller B, och väljer det alternativ som bäst beskriver vad de 
tycker eller hur de känner det i den angivna situationen. T.ex. A. Det finns några filmer 
som jag kan se två eller till och med tre gånger. B. Jag kan inte se en film jag redan har 
sett förut. SSS-V består av fyra delskalor; spännings- och äventyrslystnad (TAS, Thrill 
and Adventure Seeking); jakt efter nya erfarenheter (ES, Experience Seeking); avhäm-
ning (Dis, Disinhibition) och monotoniundvikande (BS, Boredom Susceptibility). Den 
svenska översättningen av namnen på skalorna är gjord av Dåderman och Lidberg 
(1998). Cronbachs alfa för totalskalan SSS-V ligger mellan .83-.86. För delskalorna är 
reliabiliteten; TAS; .77-.82, ES; .61-.67, Dis; .74-.78 och BS; .56-.65 (Zuckerman, 
1994). Dåderman (2002) har fått god reliabilitet för delskalorna samt för totalskalan 
(.83-.86). 
 
Karolinska Scales of Personality KSP (Schalling, 1986) är ett självskattningsformulär 
som innehåller 15 subskalor, men i den här undersökningen kommer bara skalorna som 
mäter impulsivitet, monotoniundvikande och social önskvärdhet användas. Där impulsi-
vitet står för att ta snabba beslut tillsammans med en bekymmerslös attityd till livet. En 
person som snabbt tröttnar på det som kräver längre tids engagemang samt undviker 
upprepningar och enformighet, beskriver ett monotoniundvikande beteende. Social 
önskvärdhetsskalan visar på en önskan att framställa sig som bättre än man i själva ver-
ket är. Dessa skalor är enligt Humble, af Klinteberg och Schalling (1991) mer avsedda 
för att mäta grad av ”sårbarhet” för utveckling av olika psykiska störningar och 
antisocialt beteende, än att beskriva hela personligheten hos en person. Detta självskatt-
ningsformulär innehåller ett antal påståenden som gäller undersökningsdeltagarnas 
vanor. Där de svarar på vad de anser, hur de brukar reagera eller känner sig. Det finns 
fyra svarsalternativ till varje påstående, ”stämmer inte alls”, ”stämmer inte särskilt bra”, 
”stämmer ganska bra” och ”stämmer precis”. Där uppgiften bestod i att ta ställning till 
vilket svar som bäst motsvarade deras ”vanliga” sätt att handla och känna, d.v.s. kanske 
inte hur de kände sig precis vid testtillfället utan mer hur de brukade känna sig i 
allmänhet. Cronbachs alfa för de skalor som har använts i undersökningen är enligt 
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Dåderman (2002): Impulsivitet; .67-.82, Monotoniundvikande; .74-.84, Social 
önskvärdhet; .55-.72. 
 
Procedur 
 
Tre lärare vid en gymnasieskola i Stockholms län tillfrågades och gav sitt samtycke till 
deltagande i undersökningen med sina klasser. Där undersökningen ägde rum under 
dessa lärares lektionstid med klasserna. Därför blev det naturligt att eleverna testades i 
det klassrum de befann sig i för lektionen och att de elever som var med på lektionen 
tillfrågades om medverkan. Undersökningsdeltagarna upplystes muntligt om samtycke 
och att deltagandet var frivilligt samt att alla svar skulle hanteras konfidentiellt, d.v.s. de 
forskningsetiska principerna har följts i undersökningen. Undersökningsdeltagarna fick 
samtliga formulär i ett kuvert med informationsbladet först, därefter läskedjorna; 
tecken-, ord- och meningskedjor, Olofssons test; Vilket är rätt, Vilket låter rätt och 
Zuckermans (SSS-V) samt skalorna impulsivitet, monotoniundvikande och social 
önskvärdhet från KSP. Testen för att identifiera läs- och skrivsvårigheter var alla 
tidsbegränsade till två minuter vardera och därför var det dem som deltagarna fick fylla 
i först. Därefter följde SSS-V och KSP, vilka kunde fyllas i utan tidsbegränsning. 
Deltagandet skedde under perioden nov. – dec. 2004. 
 
Externt och internt bortfall 
 
Efter överenskommelse med lärarna bestämdes tidpunkt och dag för deltagande i 
undersökningen. I de klasser som då besöktes var bortfallet alldeles för stort. Endast 65 
av 93 gymnasieelever hade då deltagit i undersökningen. De klasser med störst frånvaro 
besöktes ännu en gång, vilket resulterade i att 77 av 93 gymnasieelever hade fyllt i test 
och självskattningsformulär. Det förekom också internt bortfall i och med att alla 
påståenden i självskattningsformulären inte var ifyllda. I de fall där det förekommer 
internt bortfall har en medelvärdesimputering genomförts. I SSS-V var det två påstå-
enden som inte var ifyllda, medan det var nio stycken obesvarade i KSP. 
 
Databearbetning och statistik 
 
Råpoängen från de två test som mätte läs- och skrivsvårigheter räknades om till 
staninevärden. Detta för att undersökningsdeltagarnas resultat då kan jämföras med en 
normativ grupp, eftersom det inte förekom någon kontrollgrupp att jämföra värdena 
med i den här undersökningen. Stanine är en förkortning av ”standard nine” och 
stanineskalan är uppdelad i nio skalsteg och bygger på normalfördelningskurvan. Där 
stanine ett till tre räknas som svagt resultat, stanine fyra till sex medelmåttigt resultat 
och stanine sju till nio över normalprestation (Jacobson, 2001). 
 
I de få fall där undersökningsdeltagarna inte har besvarat en fråga har en 
medelvärdesimputering genomförts. Vilket går till så att om ett påstående i en skala är 
obesvarad räknas medelvärdet ut på resterande påståenden i skalan och det medelvärdet 
skrivs in som värde på den obesvarade frågan. Det har skett i så få fall att slutresultatet 
inte kan ha påverkats av det. 
 
Poängen från självskattningsformulären transformerades till T-värden för att kunna 
jämföras med normativa värden. För T-värden är medelvärdet 50 och standard-
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avvikelsen 10, vilket medför att värden mellan 40 och 60 kan ses som normalvärden 
(Lezak, 1995). 
 
För att se hur normalfördelade de olika skalorna var beräknades kurtosis och skewness.  
Kurtosis beskriver hur ”toppig” eller ”platt” kurvan är jämfört med normalfördelnings-
kurvan, där positiva värden visar en toppigare kurva och negativa värden indikerar en 
plattare kurva. Snedheten hos en kurva (skewness) jämförs också med normalfördel-
ningskurvan. En kurva är positivt sned när de flesta fått låga värden och negativt sned 
när de flesta värdena är höga. Normalfördelningskurvan är klockformad och precis 
symmetrisk d.v.s. helt utan snedhet (Cohen & Swerdlik, 2005). Ett av kriterierna för att 
få göra t-test är att det är någorlunda normalfördelat. 

 
Cronbachs alfa och medel interitem korrelationer beräknas för skalorna impulsivitet, 
social önskvärdhet och monotoniundvikande i KSP samt för (SSS-V). Eftersom det är 
antalet påståenden i skalan som påverkar reliabiliteten har två mått för att mäta 
reliabiliteten tagits med i den här undersökningen. Goda värden för Cronbachs alfa är ≥ 
.70 (Cohen & Swerdlik, 2005). 
 
Pearsons Produktmomentkorrelationskoefficient beräknas med SPSS 12.0.1 för att 
undersöka sambandet mellan läskedjorna för läs- och skrivsvårigheter och Sensation 
Seeking Scale – form V (SSS-V) samt skalorna monotoniundvikande beteende, social 
önskvärdhet och impulsivitet i KSP. 
 
Medelvärdesdifferensen beräknades mellan gymnasieelever med dyslexi och gymnasie-
elever utan dyslexi med oberoende t-test. För att se om det finns någon signifikant 
skillnad i personlighetsdrag mellan grupperna.  
 
Z-poäng (Howell, 2002) beräknades för hand för skalorna i (SSS-V), för skalorna 
monotoniundvikande beteende, social önskvärdhet och impulsivitet i självskattnings-
formuläret KSP samt för läskedjorna för läs- och skrivsvårigheter. Dels för att jämföra 
gymnasieelevernas värden med normativa T-värden och staninevärden men också för att 
undersöka om värdena skiljer sig signifikant från normalvärden. 
 
Även powerberäkningar har utförts för hand, enligt Howell (2002), i den här 
undersökningen för att studera hur många undersökningspersoner som skulle ha behövts 
testas i varje grupp för att få ett statistiskt signifikant resultat mellan grupperna i 
spänningssökarbeteende. 

 
R e s u l t a t  

 
Finns det skillnader mellan pojkar och flickors  spänningssökarbeteende? 
 
För att studera om det finns någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickors 
medelvärden för spänningssökarbeteende hos gymnasieeleverna gjordes ett oberoende t-
test, vilket visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan pojkarna och 
flickorna i SSS-V, däremot förekom könsskillnader i KSP vilket framkommer i Tabell 
1. 
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Tabell 1.  Resultatet av 77 gymnasieelevers självskattning i SSS-V och KSP, 
medelvärden (M), standardavvikelser (s), minimum- (min) och 
maximumvärden (max) samt resultaten av t-test för de två grupperna  

 
                                    Gymnasieelever                 Gymnasieelever  
              (pojkar) n=27     (flickor) n=50 
Skala                                M   (s)    min-max              M   (s)   min-max           df          t         p 
 

 
SSS-V 
 
Spännings-o äventyrslystnad  42 (13) 13-60  44  (8) 19-63  75    -0.73  .47 
Jakt efter nya erfarenheter  54 (10) 30-73  51    (9) 31-67  75      0.92 .36 
Avhämning  53  (9) 35-69  52 (10) 36-69  75      0.56 .58 
Monotoniundvikande  54  (7) 39-70  53  (9) 36-77  75     0.31 .76   
Totalskala  51 (11) 31-68  50  (8) 35-67  75     0.36 .72 
 
KSP 
 
Monotoniundvikande  48 (10) 31-70  46  (9) 22-64  75     0.79 .43 
Impulsivitet  56 (12) 36-82  47  (9) 26-65  75    3.77
 .001 
Social önskvärdhet  48  (9) 30-69  54  (9) 28-72  75   -2.63 .01     
 
Not:  Resultaten i samtliga skalor baseras på T-värden 
 
I Tabell 2 redovisas reliabilitetskoefficienten för personlighetsskalorna som användes i 
undersökningen. Reliabiliteten var god (Alfa ≥ .70) i skalorna: TAS och Totalskalan i 
SSS-V samt Monotoniundvikande och Impulsivitet i KSP. Då påståendena 37 och 10 
uteslöts ur skalan; Jakt efter nya erfarenheter (ES) förbättrades reliabiliteten något till 
.50. Cronbachs alfa blev .71 när påstående 32 togs bort från skalan: Avhämning (Dis). 
För att reliabiliteten skulle bli något bättre .40 i skalan: Monotoniundvikande (BS) 
behövde påståendena 27, 31, 34 och 24 tas bort. När påståendena 114 och 122 uteslöts 
ur skalan: Social önskvärdhet blev Cronbachs alfa .70.  
 
Tabell 2.   Medelvärdet av inter-item korrelationer (Mii) och Cronbachs alfa (Alfa) 

för personlighetsskalor som gymnasieeleverna (n = 77) fyllt i. 
 

                                                        antal                                                         
Skalor                                           påståenden           Mii                 Alfa   
 
SSS-V 
 
Spännings- o äventyrslystnad 10  .31   .82 
Jakt efter nya erfarenheter   10 .07 .46 
Avhämning               10           .17 .68 
Monotoniundvikande   10             .05 .25  
Totalskala    40 .10 .82      
 
KSP 
 
Monotoniundvikande 10 .26 .78   
Impulsivitet 10 .19 .70 
Social önskvärdhet  10 .12 .56 
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Tabell 3. Skewness (Sk), Kurtosis (Ku) och Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienter i skalor som mäter läs- och skrivsvårigheter 
samt spänningssökarbeteende, vilka gymnasieelever (n = 77) har fyllt i. 

  
 
Skala                                                                    Sk      Ku           Teck.     Ord       Men.      Fon        Ort      TAS       ES        Dis         BS          G           M            I            
 
Läskedjor 

 
Tecken (Teck.) -.09 -.83                                    
Ord (Ord) -.47 -.59  .50**                                                           
Mening (Men.)          -.09 -.87   .38**  .56** 
 
 
Olofssons test 
 
Fonologisk avkodning (Fon)       .12 -.39   .09     .34**  .49** 
Ortografisk avkodning (Ort)      -.12 -.67  .50**  .52**   .60**  .38** 
 
 
SSS-V 
 
Spännings- o äventyrslystnad (TAS) -.32 -.86 -.05     -.13     -.03    .00    -.10 
Jakt efter nya erfarenheter (ES) -.24 -.48 -.22    -.04    .02  .02    -.02   .41** 
Avhämning (Dis)                  .03   -1.10   -.05  -.06  .02  -.03   -.09    .45**  .31** 
Monotoniundvikande (BS)        .46  .35  -.02   -.02   .02 -.04    -.07    .30**  .28*   .39** 
Totalskala (G)   -.21 -.76 -.11    -.11  -.02  -.03   -.14  .80**  .66**  .76**  .58**        
 
 
KSP 
 
Monotoniundvikande (M) -.10  .03 -.13 -.08 -.06 -.04 -.13  .47**  .52**  .51**  .29**  .62** 
Impulsivitet (I)  .25 -.06 -.11  .04  .10  .00 -.05  .20  .27*  .34**   .20  .36**  .45**  
Social önskvärdhet (SD) -.35 -.20  .02 -.18 -.10 -.02  .03  .16  .06 -.11 -.06 -.00  .11 -.25*
  
Not: * p< .05, ** p< .01. Korrelationskoefficienterna är beräknade på T-värden och Staninevärden.
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Kurtosis och Skewness har beräknats för att se hur normalfördelade de olika skalorna är 
vilket presenteras i Tabell 3. I Tabell 3 visas även Pearsons Produktmomentkorrela-
tionskoefficienter för att studera vilka signifikanta samband som råder mellan de olika 
skalorna i undersökningen. 
 
Gymnasieelevernas värden för läskedjor, Olofssons test  och spänningssökarbeteende  
 
Av informationsbladet framkommer att det är 13 av gymnasieeleverna som har 
utländskt ursprung, varav tre av dem tillhör gruppen med dyslexi. 
 
I Tabell 4 redovisas Z-värden som beräknats för att jämföra gymnasieelevernas värden 
med normativa T-värden och staninevärden, för att studera om värdena skiljer sig 
signifikant från normalvärden. Det framkommer att dyslektikerna har signifikant lägre 
värden i alla de test som mäter läs- och skrivsvårigheter jämfört med normativa värden. 
Dyslektikerna har även signifikant lägre värde, än normalvärde, i SSS-V skala TAS och 
högre värde i skalan BS.    

 
Tabell 4.   Z-värden (Z) och signifikans (p) för elever med dyslexi och elever utan 
                 dyslexi.  
 
 
                                             Gymnasieelever  med             Gymnasieelever  utan 
                                               dyslexi   (n=11)                         dyslexi   (n=66) 
Skala                                                     Z             p                                            Z             p                                   
 
 
Läskedjor 

 
Tecken   -4.06 .00001   -4.77 .00001 
Ord    -4.97 .00001    0.93 .176 
Mening   -5.42 .00001   -3.13 .001 
 
 
Olofssons test 
 
Fonologisk   -2.26 .011    0.81 .209 
Ortografisk   -4.06 .00001    2.48 .006 
 
 
SSS-V 
 
Spännings- o äventyrslystnad   -1.81 .035   -5.26 .00001 
Jakt efter nya erfarenheter   -.09 .464    2.13 .017 
Avhämning       1.30 .097    1.94 .026 
Monotoniundvikande        1.99 .023    2.49 .006 
Totalskala       0.48 .316    0.33 .374 
 
KSP 
 
Monotoniundvikande      -.71 .239   -2.71  .003 
Impulsivitet      -.76 .224    0.17 .433 
Social önskvärdhet        0.84 .201    1.33 .092 
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Resultaten av oberoende t-test visar att elever med dyslexi inte skiljer sig från elever 
utan dyslexi rörande spänningssökarbeteende, vilket framkommer i Tabell 5.  
 
Tabell 5   Medelvärden (M), standard avvikelser (s), minimum- (min) och 

maximumvärden (max) samt resultaten av t-test för gymnasieeleverna i de 
två grupperna som har fyllt i personlighetsformulären. 

 
 
                                              Gymnasieelever med      Gymnasieelever utan 
                                                             dyslexi (n=11)                 dyslexi (n=66) 
Skala                                                   M   (s)   min-max           M   (s)    min-max          df       t         p 
 
 
SSS-V 
  
Spännings- o äventyrslystnad 45  (12) 27-58 44 (13) 13-63 75   0.25   .81 
Jakt efter nya erfarenheter 50  (9) 36-62 53 (10)  30-73 75  -0.94  .35 
Avhämning 54 (11)  36-69 52  (9) 35-69 75 0.48    .63 
    Monotoniundvikande 56  (8) 47-70 53  (9) 36-77 75   1.06    .29 
    Totalskala 51  (7) 43-63 50  (9) 31-68 75 0.35    .73 
 
 
KSP 
 
Monotoniundvikande 48 (12) 31-70 47  (9) 22-64 75 0.39    .70 
Impulsivitet  48 (13) 32-74 50 (11) 26-82 75  -0.67 .50 
Social önskvärdhet 53  (7) 43-60 52 (10) 28-72 75 0.29 .77 
 
Not. * p ≤ .05, ** p ≤ .01. Resultaten är beräknade på T-värden 
 
I Tabell 6 framkommer att det skulle behövts ha mycket fler undersökningsdeltagare 
med i undersökningen för att påvisa signifikanta skillnader mellan grupperna.  
 
Tabell 6.  Powerberäkning för två oberoende gruppers t-test (gymnasieelever med 

dyslexi, gymnasieelever utan dyslexi).  
 

Skala                                                d                               δ                           ρ                     n (per grupp) 
 
 
SSS-V 
 
Spännings- o äventyrslystnad  .08 .25   .04 2390 
Jakt efter nya erfarenheter .31 .95   .15   163* 
Avhämning .16 .49   .08   613 
Monotoniundvikande .34   1.04    .17   136 
Totalskala .11  .34   .05 1296 
 
 
KSP 
 
Monotoniundvikande .13  .40   .07   928 
Impulsivitet .22  .68   .11   324* 
Social önskvärdhet .09  .28   .05 1936
   
* Elever med dyslexi har lägre medelvärden jämfört med elever utan dyslexi. (n=2 · (δ/d)2, δ=2.80, α=.05 
Effektstyrkemått  d=.80 brukar räknas som ”lagom”, och det ger enligt tabell δ=2.80) (Cohen & Swerdlik, 
2005). 
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Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att studera om det fanns något samband mellan läs- och 
skrivsvårigheter och spänningssökarbeteende hos gymnasieelever. Hypotesen var att de 
elever som hade läs- och skrivsvårigheter skulle få högre värden i de skalor som mäter 
spänningssökarbeteende, impulsivitet och monotoniundvikande, jämfört med de elever 
som inte hade läs- och skrivsvårigheter. Resultaten visade att det förekom inte någon 
signifikant skillnad i värden hos de gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter och 
de elever som inte hade läs- och skrivsvårigheter, i de skalor som mäter 
spänningssökarbeteende, impulsivitet och monotoniundvikande beteende. 
 
Att den första hypotesen förkastades och inte stämde i den här undersökningen kan bero 
på flera orsaker. Dels så påstår von Euler (1996) att läs- och skrivsvårigheter kan leda 
till ”depression, apati eller utåtagerande, störande och stökigt uppträdande som inte 
sällan övergår i ett antisocialt beteende” (sid. 214). Ett spänningssökande beteende 
stämmer mer överens med det sistnämnda. Men von Euler menar också att följden av att 
ha läs- och skrivsvårigheter kan bli depression och apati, och det borde inte ge höga 
värden i skalor som mäter impulsivitet, monotoniundvikande och spänningssökarbe-
teende. För i Norstedts svenska ordbok (1999) om apati står det ”tillstånd av fullständig 
likgiltighet och oföretagsamhet” (sid 28) och om depression ”svår långvarig ned-
stämdhet ofta omfattande äv. ångest, handlingsförlamning och livströtthet” (sid 170). 
 
Det kan också vara så att det bara är de personer med dyslexi (specifika läs- och 
skrivsvårigheter) som har en högre grad av spänningssökarbeteende. I den här 
undersökningen har ingen utredning gjorts av vilka som har dyslexi och därför kan det 
bara sägas att det var elva av undersökningsdeltagarna som verkade ha en tendens till att 
ha dyslexi utifrån de tester som har gjorts i undersökningen. De gymnasieelever som har 
antagits ha dyslexi i den här undersökningen är de som i Jacobsons läskedjors delskala 
ord har fått värdet tre eller lägre (Jacobson, 2001). Samtidigt som de i Olofssons test 
(1994), vilken består av två delar; Vilket är rätt – mäter den ortografiska avkodningen 
samt Vilket låter rätt – som mäter den fonologiska avkodningen, har fått tre eller lägre i 
någon av de två delskalorna. Det behövs kompletterande läs- och skrivutredningar för 
att kunna säga vilka processer som är svaga vid läsning och skrivning hos 
undersökningsdeltagarna (jfr. Jacobson, 2001).  
 
Tre av de 11 som antagits vara dyslektiker i den här undersökningen har utländskt 
ursprung. Genom PISA-undersökningarna (PISA, 2000, 2003) framkom att de elever 
som inte har helt svensk bakgrund har lägre läsförmåga, detta kan betyda att de tre 
gymnasieeleverna har generella läs- och skrivsvårigheter men inte dyslexi. Även 
Jacobson (2001) menar att elever med ett annat första språk än svenska och som inte 
bott i Sverige så många år, kan få lägre resultat på läskedjorna i hans test, vilket då 
beror på att de inte har fått så bra läsförståelse än. 
 
När gymnasieeleverna med dyslexi jämfördes med normativa värden gällande spän-
ningssökarbeteende framkom det att dyslektikerna hade signifikant högre värde i skalan 
monotoniundvikande (BS i SSS-V). Men eftersom även gymnasieelever utan dyslexi 
hade signifikant högre värden i BS-skalan, blev det ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. Det skulle ha behövt nästan dubbelt så många undersökningsdeltagare i varje 
grupp för att det skulle ha blivit en signifikant skillnad mellan grupperna, enligt den 
powerberäkning som gjorts (jfr. Tabell 6). Ändå var det den BS-skalan som behövde ha 
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minst undersökningsdeltagare per grupp för att det skulle bli signifikanta resultat. Flera 
av skalorna skulle behövt ha upp emot tusen och över tusen undersökningsdeltagare per 
grupp och utgår man från de resultaten så har inte gymnasieelever med läs- och 
skrivsvårigheter höga värden i spänningssökarbeteende. Så även om det finns det som 
antyder att det kan finnas ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och spännings-
sökarbeteende talar de powerberäkningar som gjorts sitt tydliga språk om att effekterna 
är små.  
 
I Selenius (2003) undersökning förekom ingen signifikant skillnad i värden i de skalor 
som mäter spänningssökarbeteende, impulsivitet och monotoniundvikande beteende 
mellan de manliga ungdomsbrottslingarna med dyslexi och de manliga 
gymnasieeleverna med dyslexi. En möjlig förklaring kan ha varit att det bara var arton 
undersökningsdeltagare som ingick i undersökningen, vilket gör att det måste vara 
mycket stora effektstorlekar om det ska bli en signifikant skillnad. För i alla skalor 
fanns det skillnader i värdena, men inte så stora skillnader att det blev signifikanta 
resultat. I avhämning SSS-V, var det liten skillnad mellan värdena. Så det är möjligt att 
Selenius inte fick någon signifikant skillnad i värden i sin undersökning beroende på att 
det var så få undersökningsdeltagare och att det bara var manliga undersöknings-
deltagare kan också ha påverkat resultatet. Sedan kan det kanske tyckas att det borde 
vara så stora skillnader att det borde bli signifikanta skillnader här även om det var 
relativt få undersökningsdeltagare. Eftersom ungdomsbrottslingarna i Selenius under-
sökning antingen hade blivit tvångsomhändertagna på ett §12-hem eller genomgått 
rättspsykiatrisk undersökning.  
 
Könsskillnader i spänningssökarbeteende 
 
Den andra hypotesen var att spänningssökarbeteendet är högre hos pojkar än flickor i 
åldrarna 16-19 år. Ett t-test gjordes för att undersöka om det som undersökningar i andra 
länder påvisat stämmer även i Sverige, att spänningssökarbeteendet är högre hos pojkar 
än flickor. I föreliggande undersökning påvisas att det inte förekom någon skillnad 
mellan pojkar och flickors värden i spänningssökarbeteende. Däremot hade pojkarna 
signifikant högre värden i impulsivitet än flickorna, medan flickorna hade högre värden 
i social önskvärdhet än pojkarna.  
 
Vad kan det då bero på att undersökningar i andra länder påvisar ett högre 
spänningssökarbeteende hos pojkar än hos flickor medan det inte finns någon 
könsskillnad i den här undersökningen. Zuckerman (1994) anser att en förklaring till att 
män har högre värden i TAS och Dis men inga skillnader i ES, kan antyda att pojkar har 
högre värden i en mer aktiv form av spänningssökarbeteende. Flickor tycks vara lika 
öppna för nya upptäckter och livsstil som pojkarna är. Zuckerman menar också att de 
könsskillnader som finns mellan pojkar och flickor i fysiskt risktagande (TAS) och 
attityden till sex (Dis), kan relateras till en stereotyp modell av maskulinitet. Där 
påståenden som mäter intresse för sport och en ”hårdare” eller tuffare inställning till 
saker och ting vanligen speglar maskulinitet. Medan intresse för konst, böcker och 
kultur samt en ”mjukare” inställning, mäter femininitet. Något som Björck-Åkesson 
(1990) också tar upp för hon menar att inom de flesta kulturer och länder är 
uppfattningen att pojkar är mer äventyrliga och engagerar sig mer i farliga och 
spännande aktiviteter, jämfört med flickorna. Stereotypen för en flicka är att hon är en 
mer försiktig och rädd person, enligt Björck-Åkesson. Hon fortsätter med att konstatera 
att i definitionen av spänningssökarbeteende har en persons risktagande en central roll 
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och därför borde pojkarna få högre värden än flickorna i SSS. Det har också påvisats i 
många studier av Zuckerman att det är så, tillägger Björck-Åkesson. 
 
Fichtelius (1979) anser att samhällets ”regler” och förväntningar på beteendet hos 
människor inverkar på hur vi beter oss. ”Genom interaktionen med omvärlden sociali-
seras vi in i olika roller. Dessa har sitt ursprung i den sociala strukturen. Socialisationen 
innebär att individen anpassar sig till samhällets krav, normer och moral” (sid 2). 
Fichtelius fortsätter med att kvinnor och män förväntas bete sig på olika sätt och tar upp 
att män enligt traditionen ska vara utåtriktade, målmedvetna och självständiga medan 
kvinnor är beroende samt känslo- och omsorgsfulla. ”Med manlighet kopplas samman 
auktoritet, aktivitet, aggressivitet, dominans och prestige, med kvinnlighet under-
lägsenhet, mjukhet, omtänksamhet, snällhet och passivitet” (sid 11). Den undersökning 
Fichtelius gjort för att studera om förskollärare ändrar sitt språk beroende på om de 
pratar med en pojke eller flicka bekräftades. Hon menar att ”de vuxna har olika 
förväntningar på och attityder till barn av olika kön. Man förväntar sig att flickor eller 
pojkar ska vara beskaffade på ett visst sätt och agerar därefter” (sid 23). Något som 
Hessellund (1972) också tar upp för han menar att flickor och pojkar behandlas efter 
vad som anses relevant för respektive kön utifrån den kultur de växer upp i. Odelfors 
(1996) anser att det sätt att vara som flickor och pojkar har etablerat tycks inbjuda de 
vuxna till olika sorts bemötande. ”Positionerna som flickor och pojkar intar skapas i ett 
samspel med omgivningen. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar skapas också i ett 
samspel. Delar av samspelet kan utgöras av de innebörder de vuxna ger flickor och 
pojkar, men också det sätt att vara som flickor och pojkar visar” (sid 223).  
 
Men Pease och Pease (1999) menar däremot: ”För första gången i människans historia 
uppfostrar vi pojkar och flickor på samma sätt, lär dem att de är lika och att båda könen 
är lika dugliga” (sid 227). Sverige är också ett av världens främsta länder när det gäller 
jämställdhet mellan könen (Magnusson, 2003). Magnusson fortsätter med att i Sverige 
finns det även inom politiken förståelse för begrepp som jämlikhet, jämställdhet och 
demokrati. ”I granskandet av psykologiska teoriers och praktikers inbyggda könsför-
ståelse är det viktigt att ha i minnet att psykologi utvecklas i olika slags politiska och 
kulturella kraftspel” (sid 260). 
 
Det sker hela tiden förändringar i samhället och det både inverkar, formar och påverkar 
människors liv (Fromm, 1994; Ziehe, 1994). Alla påverkas av samhällsförändringarna, 
men ungdomar gör det särskilt snabbt och tydligt (Ziehe, 1994). Ziehe menar att kli-
matet i samhället håller på att bli hårdare och tuffare för ungdomarna, beroende bl.a. på 
den höga arbetslöshet som råder, allra helst för ungdomar. Men också för att barn och 
ungdomar dras mer och mer med i de vuxnas bekymmer i och med att de är mer med i 
de vuxnas vardag. Det är inte lika självklart längre att barnen skickas ut för att de är för 
”små” utan de är mer med i de vuxnas värld.  Ziehe påstår att barns ”vetande” har för-
ändrats för han tillägger: ”Barnen känner till allting innan de kan göra sina egna erfaren-
heter. De är på en och samma gång brådmogna och fattiga på erfarenheter” (sid 17).  
 
Det är också så att i många länder där SSS-V har används, hävdar Zuckerman (1994), 
har man översatt skalorna till ett annat språk och ibland även bytt ut en del påståenden, 
och kan därför inte jämställas med de resultat man fått fram från engelsktalande länder. 
Han menar också att oftast har man endast studerat elever från en skola i ett land och det 
kan vara missvisande. Zuckerman har funnit att det kan skilja i spänningssökarbeteende 
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mellan olika skolor. Det är kanske så att ”olika skolor i ett land kan tilldra sig olika 
typer av elever” (fritt översatt sid 104).  
 
Ett förslag till varför undersökningar som gjorts på 1990-talet och tidigare, visar en 
könsskillnad i spänningssökarbeteende medan den här undersökningen inte påvisar det, 
är att den är gjord 10 år senare. Den skillnad som fanns mellan pojkar och flickor på 
1990-talet kanske inte är så tydlig längre. Fichtelius menar att människan anpassar sig 
till samhällets krav. Men om kraven inte är detsamma idag som då borde det innebära 
att det skett en förändring och att människan har anpassats till de krav som ställs idag. 
Ziehe anser att samhället håller på att förändras och att det är ett hårdare klimat för barn 
och ungdomar att växa upp i. Zuckerman påstår att en hårdare inställning speglar 
maskulinitet men om hela samhället blivit hårdare kan det innebära att alla ungdomar 
har den inställningen idag d.v.s. både pojkar och flickor. Det kanske helt enkelt är så att 
svenska ungdomar idag är mer lika varandra, beroende på att det pratas mycket om 
jämlikhet i Sverige. Möjligheten finns att det har gjort att flickorna har fått en ”hårdare” 
attityd för att bättre hävda sig i samhället. Medan pojkarna har en mjukare stil som 
passar bättre i deras nya roll. Det vill säga att när de följt samhällets förändringar och 
blivit mer jämlika har det också inneburit att de blivit mer lika. Detta kan ha gjort att det 
inte finns någon könsskillnad i den här undersökningen i spänningssökarbeteende.  
 
Zuckerman (1994) menar att de resultat han och andra fått fram i engelsktalande länder 
inte kan jämföras med resultat bl.a. från Sverige. Det är som han hävdar att de skalor 
som använts i den här undersökningen har översatts från engelska till svenska och det 
kan också ha påverkat resultatet. Visserligen visade den undersökning som Björck-
Åkesson (1990) gjorde, där svenska pojkar och flickor ingick, att pojkarna hade högre 
värden i totalskalan, TAS och ES. I den undersökningen hade skalorna också översatts, 
vilket också hade skett i de andra undersökningarna från icke engelsktalande länder och 
de visade också på signifikant högre värden i vissa av skalorna hos pojkarna. Så även 
om den här undersökningens resultat inte kan jämföras med dem från engelsktalande 
länder. Påvisar även de undersökningar som har gjorts i andra länder på liknande 
resultat och även den undersökning gjord i Sverige på att pojkar har högre värden i 
spänningssökarbeteende. Faktum kvarstår, varför visade inte den här undersökningen på 
könsskillnader när så många andra undersökningar gör det? Det kanske är som jag 
tidigare har föreslagit att den skillnaden som fanns mellan pojkar och flickor då inte är 
så tydlig längre. Sedan kan det kanske också vara så som Zuckerman kommit fram till, 
att spänningssökarbeteende kan skilja mellan olika skolor. Det är möjligt att resultatet 
kunde ha blivit annorlunda om undersökningen gjorts i en annan skola i Sverige. 
 
Impulsiva pojkar och socialt önskvärda flickor 
 
I en undersökning gjord av Klasen (1972) bland dyslektiker var det pojkarna som var 
mest hyperaktiva. Rutter et al. (1970) har också kommit fram till att pojkar har mer 
koncentrationssvårigheter och är mer överaktiva jämfört med flickor. Duvner (1998) 
anser också att ADHD med symtom som koncentrationssvårigheter, överaktivitet och 
impulsivitet är mycket vanligare hos pojkar än flickor. Duvner menar att detta är ett 
uttryck för könsskillnader i stort. För pojkarna visar generellt mer av självhävdande och 
aggressivt beteende samt har ett större behov av fysiska aktiviteter jämfört med 
flickorna, även om de individuella skillnaderna är stora. Även Mattsson och Persson 
(2004) pilotundersökning påvisade högre värden i impulsivitet hos pojkarna än hos 
flickorna samt att flickorna hade högre värden i social önskvärdhet. Molloy (1990) 
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menar att det är lätt att hamna i ”könsfallgropar”, att kvinnor är lydiga, har omtanke om 
andra och brist på självhävdelse, medan män är dominanta, självständiga och har 
självhävdelse. Hon anser också att flickorna i en klass ofta är tysta, ambitiösa och 
passiva. Graf, Helmadotter och Ruben (1991) menar att flickor tränar sociala relationer i 
sina lekar och får mycket uppmärksamhet för hur de är, d.v.s. för sitt beteende mot 
andra och sitt utseende, av förskolans personal. ”Genom att på detta sätt uppmuntra och 
bekräfta flickornas vänlighet, hjälpsamhet och utseende lär de flickorna att vara på ett 
visst sätt” (sid 36). Graf et al. anser däremot att pojkarnas lekar tar kort tid att 
organisera och att de utgår mer från aktiviteten än vad flickornas lekar gör. Pojkarna är 
även mer tävlingsinriktade i sina lekar och är det någon som bryter mot ”reglerna” har 
de högljudda diskussioner om vilken ”bestraffning” han ska få, spelar de t ex bandy blir 
den pojke som brutit mot en regel utvisad en stund och fortsätter sedan spela. ”Om en 
flicka blir utsatt för samma sak tar hon det ofta som personlig kritik och vill inte vara 
med igen” (sid 38).  
 
Annerblom (1986) har i sin undersökning av könsskillnader på daghem kommit fram till 
att pojkar rör sig mycket mer än flickorna i sina lekar dessutom växlar pojkarna mycket 
snabbare och oftare mellan olika aktiviteter. Det framgick också att flickornas lekar ofta 
var inriktade på hemmet och hemmiljön medan pojkarnas lekar mer var en träning för 
att vara utanför hemmet d.v.s. vara ute i samhället. Annerblom fortsätter med att 
attityderna även var olika. Pojkarna skulle utmana antingen genom att vara hotfulla 
verbalt men även genom att slåss. Flickorna var mer tillbakadragna, lättsårade och 
klängiga. Hon menar att det är viktigt att flickorna bygger upp sitt självförtroende; ”och 
då gäller det att inte förstärka mammigheten och förståndigheten som kan finnas hos 
småflickor utan göra flickorna lite friare. Motverka överdriven prydlighet och duktighet 
och uppmuntra ett friare och djärvare förhållningssätt.” (sid 22). Lundberg (1983) 
menar också att vid en jämförelse med flickor ”att pojkar anses livligare, mer aggressiva 
och drar till sig uppmärksamheten mer.” (sid 8). Einarsson (1986) har studerat pojkar 
och flickor på lågstadiet när de fick en uppgift att skriva ”åttor”. Det han kom fram till 
var; ”Pojkarna har alltså ett friare förhållningssätt till uppgiften som på så sätt tillåter 
dem att utveckla en sorts kreativitet och självständighet i förhållande till skoluppgiften” 
(sid 37). Pease och Pease (2003) anser att flickor och pojkar har olika sätt att uppfatta 
omvärlden. De menar att pojkar gillar saker och tävlar ofta med varandra medan flickor 
gillar människor och tycker om att samarbeta. Wernersson (1991) som undersökt köns-
skillnader på gymnasiet har kommit fram till att flickorna litar mer på sin sociala för-
måga medan pojkarna tycker de har en bättre förmåga att klara konkurrenssituationer.  
 
Den här undersökningen påvisade högre värden för pojkarna i impulsivitet och högre 
värden för flickorna i social önskvärdhet. Något som de undersökningar gjorda på barn 
också antyder (Annerblom, 1986; Graf et al., 1991). Kanske är det så att det ungdom-
arna lärde sig som barn är så fastrotat att de lever kvar ända upp i tonåren eller t.o.m. 
hela livet. En del undersökningar på barn (Annerblom, 1986; Fichtelius, 1979; Graf et 
al., 1991; Hessellund, 1972; Odelfors, 1996) visar att det finns en tendens till att föräld-
rar och personalen på daghem, förskola och skola har olika beteenden mot pojkar och 
flickor. Det kan ha medfört att pojkar har blivit mer impulsiva och att flickorna upplever 
sig bättre än de är, för det är vad de uppfostrats till. 
 
 
 
 



 25 

 

Sambanden mellan skalorna i undersökningen 
 
En signifikant negativ korrelation mellan impulsivitet och social önskvärdhet påvisades 
(jfr. Tabell 3). Troligtvis är det låga värden i impulsivitet i samband med höga värden i 
social önskvärdhet som flickorna hade, som korrelationen gäller. Eftersom det är 50 av 
77 (65%) som är flickor i undersökningen. En fortsatt studie av korrelationen mellan 
impulsivitet och de andra skalorna som mäter spänningssökarbeteende, framgår det att 
det finns ett starkt positivt samband med totalskalan och Dis i SSS-V samt med 
monotoniundvikande i KSP. Dessutom fanns ett svagare positivt samband mellan 
impulsivitet och ES i SSS-V, däremot inget signifikant samband med övriga skalor i 
SSS-V. När Schalling et al. (1981) studerat sambandet mellan impulsivitet från KSP 
och skalorna i SSS-V fann de inget signifikant samband mellan dessa. Däremot fanns 
det samband mellan skalorna i SSS-V och monotoniundvikande från KSP. Ett starkt 
positivt samband mellan SSS-V och monotoniundvikande visar även den här undersök-
ningen. Det är också ett starkt positivt samband mellan nästan alla skalorna i SSS-V. 
Men ett svagare samband mellan ES och BS. 
 
Sambanden mellan lästesten i undersökningen 
 
Även de test som ingår i läskedjor korrelerade starkt positivt med varandra och det 
gjorde också de två deltesten i Olofssons test. Dessutom var det starkt positiva samband 
mellan alla test i läskedjorna och Olofssons test, utom mellan tecken i läskedjor och 
fonologisk avkodning i Olofssons test vilka inte visade på någon signifikant korrelation 
sinsemellan.  
 
Reliabiliteten för SSS-V och KSP 
 
När reliabiliteten beräknades för personlighetsskalorna i SSS-V och KSP framkom att 
reliabiliteten var god (Cronbachs alfa ≥ .70) för skalorna: TAS och Totalskalan i SSS-V 
samt Monotoniundvikande och Impulsivitet i KSP. Däremot var Cronbachs alfa lägre än 
.70 i ES, Dis och BS i SSS-V samt social önskvärdhet i KSP.  
 
Då påståendena 37 (A. Folk bör klä sig snyggt, i enlighet med modets krav. B: Folk kan 
klä sig hur de vill, efter sin egen smak, även om det ibland kan se lite konstigt ut.) och 
10 (A: Jag skulle inte vilja prova något preparat som kunde ge underliga eller farliga 
effekter. B: Jag skulle vilja prova några av de preparat som kan framkalla 
hallucinationer.) uteslöts ur skalan; Jakt efter nya erfarenheter (ES) förbättrades 
reliabiliteten något till .50. Det var 65 av 77 gymnasieelever som svarade B på 
påstående 37, som togs bort för att reliabiliteten skulle bli något bättre. Antagligen är 
det inte så viktigt vad folk har på sig för ungdomar idag. På påstående 10 var det endast 
8 stycken av 77 som svarade alternativ B. Det är möjligt att det är formuleringen; 
”preparat som kunde ge underliga eller farliga effekter” som har påverkat dem i valet av 
A eller B. Cronbachs alfa blev .71 när påstående 32 (A: En person bör ha stor sexuell 
erfarenhet innan han eller hon gifter sig. B: Jag kan inte acceptera föräktenskapliga 
förhållanden.) togs bort från skalan: Avhämning (Dis). Här var det också många (64 
stycken) som svarade alternativ A, vilket kan bero på att många i Sverige lever i 
samboförhållanden som måste räknas som ett föräktenskapligt förhållande. Även här ses 
det prov på att attityder följer med tidens och samhällets förändringar. Skalorna var 
säkert bra och fyllde sin funktion när de skapades men en del av påståendena är inte 
längre aktuella idag. 
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För att reliabiliteten skulle förbättras något till .40 i skalan: Monotoniundvikande (BS) 
behövdes påståendena 27 (A: Jag tycker om att vara hemma i den välbekanta 
omgivningen. B: Jag blir rastlös om jag måste hålla mig hemma någon längre tid), 31 
(A: Det värsta man kan göra i sällskap är att vara grov och ohyfsad. B: Det värsta man 
kan göra i sällskap är att vara tråkig.), 34 (A: Jag tycker om människor som är kvicka 
och spirituella även om de ibland förolämpar andra. B: Jag tycker illa om människor 
som gör sig lustiga på andras bekostnad.) och 24 (A: Jag föredrar vänner som är 
spännande och gör oväntade saker. B: Jag föredrar vänner som är stabila och som man 
alltid vet vad de kommer att göra.) tas bort. Reliabiliteten blir bara .40 när fyra av de tio 
påståendena tagits bort. Det verkar som de flesta påståendena i skalan BS har förbryllat 
gymnasieeleverna på något sätt. Dels kan det kanske bero på att det förekommer en del 
ord som inte används av ungdomar idag och detta har gjort att de valt ett av alternativen 
bara på måfå utan att egentligen veta vad det innebär. En annan förklaring är att båda 
påståenden stämmer in på dem ibland och de därför bara valt ett av dem d.v.s. det kunde 
lika gärna ha blivit det andra påståendet de tog. Detta skulle innebära att de inte är 
konsekventa i sina val, för det ena påståendet ska visa på ett spänningssökarbeteende, 
och har de valt lite hur som helst kan inte reliabiliteten bli så god. 
 
Zuckerman (1994) har fått Cronbachs alfa till dessa värden i delskalorna; ES; .61-.67, 
Dis; .74-.78 och BS; .56-.65. Zuckerman fortsätter med att BS-skalan inte har blivit så 
bra som de andra skalorna. Det har även varit vissa problem med ES-skalan troligtvis 
beroende på att vissa av frågorna var av kulturspecifik natur, enligt Zuckerman (1994). 
Dåderman (2002) har fått god reliabilitet för delskalorna ES, Dis och BS. Det som kan 
ha orsakat att reliabiliteten inte blev tillfredställande i ES kan vara ordval och i Dis att 
både språket och frågeformuleringen har blivit omodern. Det är mer oklart vad som har 
orsakat den låga reliabiliteten i BS, men det kan bero på någon av de förklaringar som 
ges i stycket ovan.  
 
När påståendena 114 (Det har hänt att jag avundats folk som har haft tur här i livet.) och 
122 (Det har hänt att jag tagit till en lögn för att slippa ifrån något jag inte velat göra.) 
uteslöts ur skalan: Social önskvärdhet blev Cronbachs alfa .70. Att dessa två påståenden 
fick uteslutas kan bero på ordvalet; ”Det har hänt” som kanske är lite otydligt för hur 
många gånger det är. Det är möjligt att det är som Dåderman (2000) anger att det finns 
vissa svagheter med självskattningsformulär, bl.a. blir språket snabbt omodernt och 
standardiseringen borde göras om med jämna mellanrum för att bättre följa 
förändringarna i samhället. 
 
Hur ställer samhället upp för ungdomar med läs- och skrivsvårigheter? 
 
Det finns en risk för att Sverige håller på att hamna i en ond spiral. För det som håller 
på att hända är att de som nått pensionsåldern ofta inte kan gå i pension av ekonomiska 
skäl. Något som Eva Adolphson (2006) pensionsekonom tar upp för hon är kritiskt till 
att politikerna vill få äldre att jobba längre för att få en bättre pension. 
”Pensionsskattekommittén vill stimulera arbetsutbudet bland äldre men man tycks ha 
glömt att alldeles för många unga går arbetslösa, säger hon” (sid 7). Med andra ord 
desto längre de som nått pensionsåldern blir kvar i arbetslivet desto svårare har 
ungdomarna att komma in. Enligt ett debattprogram (2006) med Lennart Persson som 
programledare är det över 14% av ungdomar upp till 24 år, som går arbetslösa. Många 
ungdomar lever också under existensminimum. Tyvärr är det också så, om det är svårt 
för ungdomar att få arbete, så sitter de ungdomar med läs- och skrivsvårigheter i ett 
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ännu sämre läge. För det är som Stadler (1994) anser att det måste vara svårt för 
ungdomar med läs- och skrivsvårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Eftersom de 
inte har någon yrkesvana att luta sig mot i kompensation för deras läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Många forskare är oroliga för att de problem som elever med läs- och skrivsvårigheter 
har inte tas riktigt på allvar. För i dagens svenska samhälle ställs det krav på att 
människan kan läsa och skriva med dess stora utbud i skriven form. Att lära sig läsa och 
skriva är inte bara viktigt socialt och intellektuellt, utan att ha en hög läsnivå är 
nödvändigt också för fortsatta studier och krävs i det dagliga livet och på arbetet. von 
Euler (1996) menar att ha läs- och skrivsvårigheter är ett allvarligt problem för det kan 
ge allvarliga konsekvenser för hela samhället. Det är därför viktigt att de elever med läs- 
och skrivsvårigheter får det stöd och den hjälp de behöver så tidigt som möjligt för att 
inte komma så mycket efter sina klasskamrater. Men också för att de ska få hjälp innan 
de trycks ner och börjar få psykiska problem eller ett avvikande beteende (Stadler, 
1994). 
 
Vad kan då göras i skolan för att den mer ska utgå från och passa alla elever? För det är 
som Madison (1992) anser att om demokratin ska fungera krävs det att elever med läs- 
och skrivsvårigheter får den hjälp de behöver, eftersom det är nödvändigt med en god 
läsförmåga i samhället idag. Med andra ord är det viktigt att skolan försöker finna 
arbetsformer som mer utgår från elevernas olika förutsättningar. Kanske är det som 
Duvner (1998) uttrycker det att det behövs mer varierande och flexiblare arbetsformer i 
skolan så att den mer passar alla elever. Det är ändå så att grundskolan är obligatorisk 
för alla barn idag och då borde det ligga i skolans intresse att se till att den förbereder 
alla elever för arbetslivet och samhällets krav, också de eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter. I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 2000) under; 
mål att sträva mot, står det så här: ”Det är skolans ansvar att varje elev kan uttrycka sig i 
tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och 
för fortsatta studier” (sid 10). 
 
Undersökningens relevans, förtjänster och brister 
 
Jensen (2000) poängterar att det finns få undersökningar som tagit upp sambandet 
mellan dyslexi och personlighet och ännu färre som studerat korrelationen mellan 
dyslexi och spänningssökarbeteende. Men det gör också att det finns få undersökningar 
att jämföra med och de två som tagits upp här gjorda av Dåderman (1996) och Selenius 
(2003) har endast haft manliga undersökningsdeltagare med vilket gör det svårare att 
dra några riktiga paralleller mellan dessa undersökningar och den här. Därför är den här 
undersökningen intressant och relevant. 
 
Undersökningar från andra länder visar (t.ex. Ball et al. 1984; Perez & Torrubia, 1986; 
Ridgeway & Russell, 1980; Zuckerman et al. 1991), även en undersökning från Sverige 
(Björck-Åkesson, 1990) påvisar det resultatet, att spänningssökarbeteende är högre hos 
pojkar än flickor. Den könsskillnaden finns inte i den här undersökningen och det gör 
det relevant att ta upp varför den här skillnaden inte finns här men har påvisats i många 
andra undersökningar. 
 
Den största förtjänsten med att ha screeningtest och självskattningsformulär är den att 
en hel klass kan göra testen samtidigt. Men givetvis finns det också nackdelar med det 
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tillvägagångssättet som t.ex. att de blir störda av varandra. Det var 77 gymnasieelever 
som fyllde i tester och självskattningsformulär i den här undersökningen. För att få ett 
mer generaliserbart resultat borde undersökningen ha haft fler undersökningsdeltagare. 
Att undersökningsdeltagarna blev förhållandevis få berodde mycket på att bortfallet var 
för stort i de klasserna som först besöktes. Detta gjorde att istället för att besöka fler 
klasser så gjordes det återbesök i de klasser med störst frånvaro. Med andra ord så 
minskade det externa bortfallet, men till följd av att det blev litet för få 
undersökningsdeltagare med i undersökningen. Möjligen kunde det externa bortfallet ha 
minskat ännu mer om klasserna besökts ännu en gång, men enligt lärarna till dessa 
klasser var frånvaron ofta stor under deras lektioner. Det är inte helt orimligt att tänka 
sig att de gymnasieeleverna med stor frånvaro är just de eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter. På grund av deras problem med läsning och skrivning, vilket troligen 
gör det svårare att hinna med i den takt som brukar vara i slutet av en termin, är det inte 
omöjligt att det är de som har störst frånvaro. Om det är så, skulle det innebära att 
förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland gymnasieeleverna vore högre än vad den 
här undersökningen har påvisat.  
 
Förslag på vidare forskning 
 
Eftersom ingen utredning gjorts för att få fram vilka som verkligen har dyslexi i den här 
undersökningen, skulle det vara intressant att göra det. För att studera om den 
undersökningen skulle visa på högre värden i spänningssökarbeteende hos gymnasie-
elever med dyslexi. Det kan också vara så att det bara är pojkar med dyslexi som har ett 
högre spänningssökarbeteende, vilket skulle förklara varför inte Selenius (2003) fick 
någon skillnad mellan manliga ungdomsbrottslingar med dyslexi och manliga gymna-
sieelever med dyslexi. Därför vore det relevant att i den undersökningen studera pojkars 
och flickors värden var för sig. 
 
Den här undersökningen visade inte på någon skillnad mellan pojkar och flickor när det 
gäller spänningssökarbeteende. Vid fortsatt forskning skulle det vara bra att göra ännu 
en undersökning vid en svensk gymnasieskola för att studera om detta fenomen även 
skulle påvisas där. Kanske skulle det vara bra att också intervjua undersöknings-
deltagarna för att komma underfund med varför det i sådana fall är så. 
 
Sammanfattande slutsatser 
 
Syftet med undersökningen var att studera om det fanns något samband mellan läs- och 
skrivsvårigheter och spänningssökarbeteende hos gymnasieelever. Hypotesen var att de 
elever som hade läs- och skrivsvårigheter skulle få högre värden i de skalor som mäter 
spänningssökarbeteende, jämfört med de elever som inte hade läs- och skrivsvårigheter. 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan gymnasieelever med läs- och 
skrivsvårigheter och gymnasieelever utan läs- och skrivsvårigheter i värden som mäter 
spänningssökarbeteende. Orsakerna kan vara flera  bl.a. så kan det vara så att det bara är 
de personer som har dyslexi (specifika läs- och skrivsvårigheter) som har ett högre 
spänningssökarbeteende. I den här undersökningen har ingen utredning gjorts för att få 
fram vilka som har dyslexi, utan de som antagits ha dyslexi var de som hade låga värden 
i deltestet ordkedjor samtidigt med låga värden i någon av deltesten från Olofssons test. 
Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bl.a. leda till ett beteende som till mycket stämmer 
överens med ett spänningssökarbeteende men det kan också innebära apati och dep-
ression, som troligtvis inte ger höga värden i spänningssökarbeteende. De power-
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beräkningar som gjorts i den här undersökningen visar att effektstorlekarna är små och 
därav krävs flera personer för att visa på signifikanta skillnader. 
 
Den andra hypotesen var att spänningssökarbeteendet är högre hos pojkar än flickor i 
åldrarna 16-19 år. Något som inte heller stämde i den här undersökningen. En förklaring 
till detta är att de undersökningar som har påvisat ett högre spänningssökarbeteende hos 
pojkar är gjorda på 1990-talet. Det sker hela tiden förändringar i samhället och det 
påverkar människor. Möjligtvis är det så att idag när jämlikhetens anda gäller är inte 
den skillnad i spänningssökarbeteende som var då så tydlig längre.  
 
Många forskare är oroliga att de problem som elever med läs- och skrivsvårigheter har 
inte tas riktigt på allvar i skolan. Min personliga åsikt är att de problem som elever med 
läs- och skrivsvårigheter har måste tas upp till ytan och göras mer synliga. Det är först 
då som vi kan hjälpas åt för att göra deras situation lättare och ge den hjälp som behövs 
både på skolnivå och på samhällsnivå. 
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      Appendix 1 
 
 

Information till undersökningsdeltagare 
 
 
Denna undersökning handlar om läs- och skrivfärdigheter och personlighet. Deltagande i 

undersökningen är frivillig. Du kan avbryta deltagandet när som helst. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt. Inga enskilda personers resultat kommer att redovisas. För att kunna 

analysera testresultaten behövs följande information: 

 

 

 

Kön ___tjej ___kille 

Vilket år är du född?  _________________________________ 

I vilket land är du född?  _________________________________ 

Vilket gymnasieprogram går du? _________________________________ 

Vilket/vilka är ditt/dina hemspråk? _________________________________ 

I vilket land är din mamma född? _________________________________ 

I vilket land är din pappa född? _________________________________ 

 

                   Tack för din medverkan! 

 

 


