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Sammanfattning 

Avsikten med den här studien var att ta reda på hur en diagnos kan påverka en elevs 
självuppfattning samt hennes skolsituation. Denna fallstudie visar att diagnosen 
inneburit en förklaring och positiv bekräftelse för eleven. Hon vet nu att det finns en 
orsak till hennes läs- och skrivsvårigheter. Hon har också blivit mer medveten om att 
hon har rätt att få mer hjälp vilket har bidragit till att eleven lättare själv ber om hjälp.  

Föräldrarna vet att de har rättighet att få mer stöd till sitt barn och att det finns olika 
hjälpmedel för att underlätta skolarbetet för henne. Skolsituationen har anpassats till 
viss del, bland annat genom att elevens individuella planering läggs upp efter hennes 
förutsättningar. Skolan har köpt in vissa hjälpmedel som till exempel Daisyspelare och 
speciella stavningsprogram för dyslektiker.  

Studien visar även hur en dyslexiutredning kan gå till i teorin och i praktiken. 
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Diagnosis of Dyslexia  

 

How can the diagnosis affect an individual´s self-concept and school 
situation?  

A case study 

 

Åsa Romson 

 

Summary 

The intention with this study was to find out how a diagnosis can affect a pupils self-
concept and her school situation. This case study shows that the diagnosis has given an 
explanation and a positive confirmation for the pupil. She now knows that there is a 
reason for her difficulties with reading and writing. She has also become more aware of 
the fact that she has the right to receive more help, which has contributed to the pupil 
now more easily asking for help herself.  

The parents know about their right to obtain more support for their child and that there 
are various aid to simplify the school work for her. The school situation has already 
been adjusted to some extent, among other things the pupil’s individual planning is 
based on her conditions. The school has bought some aid, for example “Daisyspelare” 
and special spell-checkers for “dyslexic individuals”. 

The study also shows how to perform an “investigation into dyslexia”, both theoretical 
and practical. 
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Förord 

När jag läste konsensusrapporten så fastnade jag för diskussionen om diagnostisering av 
dyslexi eller inte och om hur viktigt det är att eventuell utredning åtföljs av 
verkningsfulla insatser. 

En diagnos kan få både negativa och positiva följder för eleven. Rätten till särskilt stöd, inlästa 

läromedel, tillrättalagda prov och tekniska hjälpmedel i skolan är ofta avhängigt diagnosen. Å 

andra sidan är en dyslexidiagnos inget man infogar i sin CV när man söker arbete. Dagens 

diagnospraxis innebär att det oftast är föräldrarna själva som tar initiativ till en utredning. 

Resursstarka föräldrar ser detta som ett sätt att tillvarata sina och sina barns rättigheter. 

Diagnosen leder dock sällan till verkningsfulla insatser. (Myrberg & Lange, 2006, sid.22). 

  

Huruvida man ska ställa diagnoser eller inte och om det är att ”sätta stämpel på” 
människor är en ständigt återkommande fråga inom skolans värld. I konsensusrapporten 
(2006) står att det trots den intensiva debatten om ”stämplingseffekter” finns för lite 
empirisk forskning om diagnosers långsiktiga inverkan på individens självbild. Man 
menar att det ofta ses som en ideologisk fråga, om det är bra eller dåligt att få diagnos. 

Karin Zetterqvist Nelson (2003) skriver att diagnosens verkliga betydelse för den 
enskilde individen är en fråga som har fått tämligen lite uppmärksamhet. Hon menar att 
forskningen har varit mer inriktad på dyslexi som funktionsnedsättning och den mer 
kritiskt inriktade forskningen. 

Jag ville genom min studie belysa vilken betydelse en diagnos kan ha för en enskild 
individ.  

På tågresan ner till skolan (2007-03-25), där studien skulle äga rum, lyssnade jag på 
radioprogrammet Filosofiska rummet med underrubriken Sjuk på riktigt? Där 
diskuterade man i vilken grad vi påverkas av debatten om sjukdomar och de diagnoser 
som samhället omhuldar och erkänner. Man talade om att det kommer fler och fler olika 
diagnoser. En fråga som diskuterades var om man inte skulle få någon hjälp utan 
diagnos och om det betyder att den problematik en ”odiagnostiserad” har inte ska 
räknas.  

Det kändes som ett tecken på att syftet med min forskningsstudie ”ligger i tiden”. 

Ett varmt tack till alla er som har delat med er av era tankar, upplevelser och kunskaper 
och som gjort denna uppsats möjlig. Jag vill särskilt tacka Lise-Lotte för din tid och ditt 
tålamod. 

 

Åsa Romson   
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1. Inledning 

Under mina år som förskollärare, resurslärare och stödlärare i förskolan och i skolan, 
har jag träffat många barn med språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter. Jag har 
alltid intresserat mig för och engagerat mig i dessa barn och deras problematik. Under 
mina år som lärare i förskoleklass såg jag tidiga tecken hos barn som skulle kunna 
komma att få problem med läs- och skrivinlärningen. Vi arbetade efter Bornholms-
modellen och med andra språkträningsaktiviteter för att förbereda och underlätta för den 
kommande läs- och skrivinlärningen. Hur extra viktiga dessa övningar var för de 
språksvaga eleverna och vikten av en utvecklad fonologisk medvetenhet inför för läs- 
och skrivinlärningen var jag dock inte riktigt klar över. 

Inställningen hos en del lärare att man ska ”vänta och se - det kommer nog med lite tid”, 
har jag tyvärr träffat på allt för ofta. Man skyller elevens svårigheter på omognad eller 
att ”eleven har det lite jobbigt just nu”.  

En annan återkommande föreställning i skolan är att eleven måste ha en diagnos för att 
ha rätt till extra hjälp och stöd. Då det är många förberedande utredningar och långa 
väntetider innan diagnos kan ställas så är det värdefull och viktig tid som eleven 
förlorar. Under väntetiden halkar han eller hon ännu längre efter sina klasskamrater. 
Konsekvensen av detta blir för eleven förödande. Känslan av oduglighet under skoltiden 
ger djupa sår med dålig självkänsla som följd som finns kvar under hela livet.  

Det är viktigt att man efter utredning och eventuell diagnos verkligen ger eleven den 
hjälp och det stöd han eller hon behöver. Den vanligaste åtgärden jag har sett ute på 
skolorna är att eleven får en eller två timmar i veckan med specialpedagogen.  

 

Under utbildningen har jag fått kunskap om hur viktigt det är att vi fångar upp dessa 
”riskbarn” tidigt. Hög lärarkompetens är enligt konsensusforskarna det som betyder 
mest för att lyckas utveckla elevers läs- och skrivförmåga och för att förhindra att läs- 
och skrivproblem uppkommer (Myrberg & Lange, 2006). Genom att tidigt sätta in 
stödåtgärder kan problemen med läs- och skrivinlärningen förebyggas eller minskas. 
Eleven slipper gå igenom skolan med en känsla av oduglighet och ständiga 
misslyckanden.  

 

En av de viktigaste och främsta uppgifterna som skolan har är att alla barn ska lära sig 
att läsa och skriva. I Lpo 94 (1994 års läroplan) står det som grundskolans första mål:  

Skolan ansvarar för att varje elev efter en genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.  

Det står också i läroplanen att:  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring hur en dyslexiutredning går till och 
vad den kan betyda för den enskilde individen. Vidare vill jag se hur diagnosen 
påverkar och eventuellt förändrar elevens skolsituation.  

Jag kommer även att presentera några olika forskares definitioner av dyslexi, belysa 
symptom som kan förekomma vid dyslexi samt ta del av hur en utredningsprocess går 
till i teorin och i praktiken. 

 

 

 

Frågeställningar: 

• Hur kan en utrednings förlopp se ut? 

• Vilken betydelse har diagnosen för elevens självbild och skolsituation? 

• Har skolans, föräldrarnas och elevens egen syn på elevens problematik 
förändrats efter diagnosen? 
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3. Teoretiskt perspektiv 

3.1 Historik 
Synen på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har förändrats genom tiderna. Redan för 
130 år sedan lanserade den tyske läkaren A Kussmaul begreppet ordblindhet när han 
träffade på en patient som kunde se bokstäverna men inte orden. Vid mitten av 1900-
talet utvecklades denna kunskap på allvar. Fenomenet som gjorde att normal- och 
välbegåvade barn hade problem med läsning, rättstavning och benämnda tal i 
matematiken gick under benämningen ”ordblindhet” (Ericsson, 2001).  

I mitten av 1950-talet publicerades en avhandling om ”specifik dyslexi” eller ”medfödd 
ordblindhet”. Detta ledde till att de ”ordblinda” barnen började mötas med viss 
förståelse för sina problem i skolorna och det utarbetades en metodik för hur man skulle 
hjälpa dessa barn (Gillberg & Ödman, 1995). Kreativiteten för att skapa åtgärder för 
elever med inlärningsproblem ökade och man startade observationsklasser och 
läsklasser samt på 60-talet svenska- och matematikkliniker. Mot slutet av 70-talet 
började dessa ”anordningar” försvinna från grundskolorna och skolan skulle istället bli 
”en skola för alla”(Ericsson, 2001).  

Under 70- och 80-talet intog skolan en antibiologisk ställning och sociala och 
biologiska orsaker till läs- och skrivproblem (och till de flesta andra problem) tonades 
ner. Man tog fasta på att barn med dyslexi ofta hade psykiska problem från tidig 
barndom och därför drog man slutsatsen att det var psykiska orsaker som låg bakom läs- 
och skrivproblematiken. På barnpsykiatriska klinikerna existerade inte dyslexi som 
diagnos. I skolan förespråkades att eleverna skulle få mogna i sin egen takt och att det 
inte skulle behövas någon träning av läsning och skrivning. Om barnet bara fick 
förståelse och trygghet skulle det utvecklas automatiskt.  

Under början av 90-talet började samhällets attityder svänga om och lärarhögskolorna 
började benämna dyslexi som ett handikapp. Inom skolhälsovården och barnpsykiatrin 
togs nu åter diagnosen dyslexi på allvar (Gillberg & Ödman, 1995). Under de senaste 
åren har det forskats mycket på hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter samt 
vad som kan vara orsaken till dyslexi. 

Begreppet ”ordblind” används fortfarande av många idag. Stadler anser att den 
benämningen är missvisande och att vi bör överge beteckningen eftersom det inte alls 
handlar om bristande synförmåga som går att korrigera med glasögon (Stadler, 1994). 
Hon anser att dyslexi är en bättre benämning på problematiken eftersom det beskriver 
vad det egentligen handlar om – svårigheter med skrivna ord (dys = svårigheter, lexia = 
ord). I uppsatsen kommer benämningen dyslexi att användas. 

3.2 Begreppsdefinition – dyslexi 
Det finns ingen officiell definition av dyslexi, men i definitioner som ofta citeras 
beskrivs ett medfött, språkligt baserat problem, där svårigheter med ordavkodning är ett 
av de främsta kännetecknen.  
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Olika forskare definierar dyslexi på lite olika sätt. Här följer en sammanställning av ett 
urval definitioner: 

  

Dyslexi brukar beskrivas som ett funktionshinder som visar sig hos både barn och 
vuxna. Det framträder som svårigheter att antingen läsa eller stava eller både och. 
(Zetterqvist, 2003).  

 

Lundberg (1998) skriver att  National Institute of Health i USA har antagit denna något 
förenklade definitionen av dyslexi:  

Dyslexi är en av flera typer av inlärningshandikapp Det är fråga om en specifik, språkbaserad 

störning med konstitutionell bakgrund, som karaktäriseras av svårigheter att avkoda enstaka 

ord, vilket vanligtvis avspeglar otillräcklig fonologisk bearbetningsförmåga. 

Han skriver att dyslexi är en störning i avkodningen av skrivna ord som är orsakad av 
en defekt i det fonologiska systemet. Denna fonologiska störning är själva kärnan i 
dyslexi menar Lundberg (1995).  

 

Så här lyder Höien & Lundbergs definition av dyslexi (1991, sid. 20): 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 

genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man 

kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 

störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 

finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. 

 

af Trampe & Andersson utgår från definitionen som formulerats av IDA 2002. Enligt 
denna har dyslexi en neurologisk bas och man har bland annat svårigheter med 
ordigenkänning och avkodning. 

  

Von Euler (2001) har belönats för sina insatser för dyslexiforskningen och han var även 
den som grundade Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. Han 
skriver i en artikel på ”Språkaloss” att dyslexi är det vanligast förekommande 
handikappet i Sverige liksom i övriga västvärlden. Han säger att mellan 4 och 8 procent 
av alla barn som börjar skolan har allvarlig dyslexi och att ännu fler är lindrigt 
drabbade. Omfattande studier visar att dyslexi till en betydande del är ärftligt. Det finns 
vissa gener som är avvikande. Men arvsanlagens genomslagskraft är beroende av miljö-
faktorer. Det är aldrig fråga om antingen miljö eller arv, utan både och (Von Euler, 
2001).  

 

Frisk anser att dyslexi är en centralnervös (CNS) språklig funktionsstörning som dels 
kan påverka barnets förmåga att lyssna till och dels att uppfatta språket rätt (Ericson, 
2001). 
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Madisons (1992, sid.18) definition på dyslexi är följande: 

Svårigheter vid läsning och skrivning, speciellt gällande stavning, som är markant nedsatt i 

förhållande till intelligensen. Svårigheten drabbar personer med normal skolgång, utan tecken på 

svaghet i andra ämnen. 

 

Zetterqvist Nelson, (2000) anser att det behövs större tydlighet vad dyslexi innebär 
eftersom många har svårt att avgränsa dyslexi som ett funktionshinder och likställer 
problematiken med läs- och skrivsvårigheter. Orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan 
vara många. Bland annat kan bristfällig undervisning, många vikarier eller hög frånvaro 
skapa läs- och skrivsvårigheter, medan dyslektiska svårigheter bottnar i fonologiska 
svårigheter med biologiska orsaker (Fouganthine, 2003). 

  

Fonologisk medvetenhet 

Om man har dyslexi innebär det att man har specifika svårigheter med skriftspråk på 
grund av en svaghet i det fonologiska systemet vilket är en underavdelning till den 
språkliga medvetenheten. Man kan se på språket utifrån dess form, det vill säga hur ord 
och meningar är uppbyggda och utifrån dess betydelse, vad ord och meningar betyder. 

Fonologisk medvetenhet innebär att man ska ha en insikt om och kunna urskilja 
språkljuden i orden (Fouganthine, 2003). 

 

3.3 Bakomliggande orsaker 

3.3.1 Vad visar forskningen? 

Bodil Andersson skriver på www.spella.se  att: 

Vissa forskare betraktar inte dyslexi som ett i första hand språkligt problem, utan väljer en 

bredare eller annorlunda definition. Man diskuterar vad som är primära symptom och vad som 

ska betraktas som följdeffekter. Olika mycket läggs alltså in i begreppet dyslexi och därför är 

det svårt att jämföra studier. Beroende på hur man mycket man lägger i definitionen av dyslexi 

och var man drar gränsen, får man fram olika förekomstsiffor för dyslexi - allt mellan två och tio 

procent.  

 
Von Euler (2001) tar upp forskningens syn på de bakomliggande orsakerna till dyslexi. 
Han skriver att forskningen syfte är att få klarhet om dessa funktionssvagheter. 
Eftersom dyslexi har visat sig vara vanligare i vissa familjer har detta lett till intensiva 
studier av den genetiska orsaken till dispositionen för att utveckla dyslexi. Man har 
också tagit fasta på de neurologiska aspekterna och man kan påvisa att vissa moduler i 
hjärnan hos dyslektiker har något annorlunda kopplingar (Von Euler).  
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Det råder oenighet bland forskare om det är neurologiska eller kognitiva orsaker till 
dyslexi. De flesta är dock överens om att det är en neurologisk störning med ett 
genetiskt ursprung (Ramus, 2005).  

 

Det har gjorts jämförande studier av tvillingar som vistats i goda språkliga miljöer. 
Dessa studier visar en stark genetisk påverkan när det gäller fonologiska brister. Analys 
av DNA visar att det på den korta armen på kromosom 6 finns ett område som påverkar 
de bristande fonologiska färdigheterna. Man har också funnit bevis på att hos 
kromosomerna 2, 15 och 18 finns det ärftlig påverkan (Olson, 2005).  

Trots att man i decennier försökt avgränsa och identifiera kritiska gener kan man idag 
inte identifiera ”riskbarn” på genetisk väg. För att detta skulle kunna ske krävs en 
väsentligt bättre beskrivning av samverkande gener på molekylärnivå (Myrberg, 2007). 

 

3.3.2 Vad är det som ärvs? 

Mycket talar för att det är brister i fonologisk kompetens som går i arv. Gillberg & 
Ödman (1994) menar att svårigheterna med rättskrivning är sekundära i stor 
utsträckning och delvis kan skyllas på dålig stimulans, brisfällig undervisning och dåligt 
självförtroende. De skriver att i en miljö som är oförstående, med understimulans och 
dålig pedagogik känner sig barnet dumt och odugligt. Detta kan medföra ett minimalt 
intresse för läsning och skrivning, vilket leder till sjunkande prestationer och en ökad 
skillnad mellan deras och klasskamraternas färdigheter. 
 
Lundberg och Wolff (2003) skriver att mycket tyder på att dyslexi har en ärftlig 
bakgrund, men de menar att man inte ärver själva dyslexin utan genen som kan ge 
läggning som ökar risken för dyslexi (Bäckström & Eriksson, 2005). 
 
Dyslexi förekommer på alla intelligensnivåer, inom alla samhällsklasser och kulturer. 
Det finns inget belägg för att det skulle finnas sociala orsaker till dyslexi. Däremot kan 
konstateras att språksvårigheter, inkluderande läs- och skrivproblem, kan uppstå till 
exempel om barnet vuxit upp i en miljö med annat språk eller i en mycket fattig 
språkmiljö (Frisk, 2001).  

Sigrid Madison (1992) skriver att intellektuell efterblivenhet, avsaknad av social och 
kulturell stimulans samt emotionella störningar inte är primära orsaker till dyslexi.  

 

3.4 Hur visar sig dyslexi? 
Ester Stadler har, som speciallärare och metodiklärare inom lärarutbildningen samt som 
konsulent för läs- och skrivsvårigheter vid Stockholms skolor i 15 år, skaffat sig en 
gedigen erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter.  Hon skriver att dyslexi är 
ett funktionshinder som medför svårigheter att lära sig läsa och skriva. Dyslexi betyder 
just svårigheter med ord. Primärt är det svårigheter med det talade ordens relation till de 
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skrivna orden. Svårigheternas grad varierar och kan omfatta antingen läsning och 
skrivning eller endast skrivning och stavning. Vad som är särskilt utmärkande för 
dyslexi är att problemen kvarstår och är svåra att övervinna. Även om man lär sig läsa 
så uppnår man sällan normal läshastighet (Stadler, 1994).  

Hon skriver vidare att det inte finns något yttre tecken som ensamt kan avgöra om det 
rör sig om dyslexi utan det är när vissa egenskaper uppträder tillsammans och bildar ett 
mönster som diagnosen kan ställas. Vanliga kännetecknen på dyslexi är enligt Stadler 
att eleven läser långsamt och trevande eller hackigt. Ibland läser eleven allt för fort och 
gissar eller utelämnar eller läser fel på småord. Det är också vanligt att det görs tillägg 
så att helt blir helst och igen blir ingen. Många kastar också om bokstäverna så bra kan 
bli bar och bröd blir börd. Det finns också de som vänder på hela ord: mos-som, mot-
tom. Som en följd av avkodningssvårigheterna får eleven också ofta problem med 
läsförståelsen. 

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (2007) har gjort denna sammanställning av 
tecken läraren bör vara observant på: 

I förskolan bör man vara observant på barn som: 
- har svårt att uppfatta rim 
- har svårt att säga efter lite krångligare ord 
- har svårt att urskilja ljud i ord 
- inte talar rent 
- har ett torftigt språk 
- har läs- och skrivproblem i släkten.  
 
Under skolåren bör man vara observant på elever som:  
- är osäkra på bokstävers ljud 
- är osäkra på bokstävers form 
- utelämnar vokaler 
- kastar om bokstäver 
- utelämnar ändelser 
- glömmer prickar och ringar 
- spegelvänder bokstäver  
- läser långsamt  
- har svårt att förstå vad han läser men förstår om någon annan läser upp texten  
- blir fort trött och får ont i huvudet vid läsning 
- har svårt att hinna med textremsan på TV 
- har svårt att minnas ordningsföljden i alfabetet eller på veckans dagar. 
- kastar om siffror, t.ex. 527 blir 572. 
 
Anna-Lena Lange sa på en föreläsning (2007-03-22) att dyslexi är en form av läs- och 
skrivsvårigheter som kan finnas trots goda pedagogiska insatser. 

Trots tidiga och korrekta stödinsatser för barn med dyslexi uppnår de sällan normal 
läshastighet. Problemen med att avkoda okända ord och med stavning kvarstår oftast i 
vuxen ålder. Dyslexi är ett livslångt tillstånd (Knivsberg, Reichelt & Nödland, 1999). 
Man kan inte förebygga dyslexi genom diagnos och tidiga insatser men studier har visat 
att man kan underlätta läsning och skrivning. Det går att jämföra metodiken med 
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glasögon vid brytningsfel; funktionsstörningen försvinner inte men den reduceras 
kraftigt (Gillberg & Ödman, 1995). Många lyckas dock kompensera sina lässvårigheter 
medan problemen med stavning består, säger Myrberg (2003). En dyslektiker kan, 
förutom sina läs- och skrivproblem, även ha svårigheter med muntlig kommunikation.  

 

3.4.1 Svårigheter vid dyslexi 

Persson och Ödman (1997) skriver att många som har dyslexi har svårt att: 

• göra flera saker samtidigt, till exempel att lyssna och skriva 

• läsa och skriva ”normalt” och att minnas det man läst 

• uttrycka sig i skrift även om man har god muntlig förmåga 

• lära sig nya ord och begrepp och lösryckta abstrakta saker till exempel formler, 
multiplikationstabellen och månader 

• tro på sin egen förmåga 

• sitta still länge 

• hålla ordning på tiden, riktningar och på ”saker och ting”. 

 

Enligt Madison (1992) kan man dela upp dyslexi i visuell och auditiv dyslexi. Den 
auditiva dyslexin, som har med hörseln att göra, blir synlig redan i 5-6 årsåldern. Barnet 
talar dåligt, vissa ljud och ord uttalas helt fel på grund av att barnet rent perceptions-
mässigt inte kan uppfatta eller registrera orden. Den visuella dyslexin har som framgår 
av namnet med synen att göra och kan dyka upp först i till exempel årskurs 2. Eleven 
hamnar ofta efter sina kamrater och läser till exempel fortfarande ljud för ljud. Sigrid 
Madison berättar att barn har beskrivit för henne att de ser orden som en grå massa, allt 
flyter samman och de kan inte analysera orden. 

Bodil Andersson (2006) anser att det är viktigare att höja kvalitetskraven på de 
utredningar som görs än att försöka hitta en knivskarp gräns för när svårigheter ska 
kallas dyslexi. En bra utredning bör både beskriva problemens natur, trolig orsak samt 
innehålla förslag på hur man ska arbeta pedagogiskt och kompensatoriskt. Bra 
hjälpmedel och kompensatoriska strategier gör att många människor med läs- och 
skrivsvårigheter klarar sig fint. 

Det råder inget automatiskt samband mellan testresultat och grad av handikapp, eftersom 

handikapp är något som uppstår i mötet med omgivningen. (Andersson, B., Spella AB) 

3.5 Diagnostisering och stödjande insatser 

3.5.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? 

Att konstatera att en elev har läs- och skrivsvårigheter är inte svårt för läraren, det svåra 
är att besvara frågan om det rör sig om specifika (dyslexi) eller ospecifika svårigheter. 
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Frisk (2001) anser att det är nödvändigt att skilja på dyslexi och andra former av läs- 
och skrivproblem.  

Vid en undersökning om läs- och skrivsvårigheter bör man inledningsvis utreda om 
barnet har den språkliga medvetenhet som krävs för att tillgodogöra sig skolans 
läsinlärning (Jacobsson, 2001). Om så inte är fallet måste man ”undanröja hindren” 
genom att med lek och övning träna upp den språkliga medvetenheten. Dyslektiska barn 
kan behöva denna typ av träning långt upp i åldern. Jacobsson skriver också att 
motivation är en viktig förutsättning för att lära sig läsa. 

Barn som av olika anledningar hamnar långt efter sina klasskamrater i sin läs- och 
skrivutveckling har läs- och skrivsvårigheter. Elever som har problem med av- och 
inkodning får ofta läsförståelseproblem. Bristande läsintresse och läserfarenhet påverkar 
både läsförståelsen och inkodnings-/-avkodningsförmåga (Myrberg, 2003). 

Under en föreläsning (2007-02-05) sa Myrberg att det finns miljöframkallade och 
pedagogiskt framkallade läs- och skrivsvårigheter. 

 

3.5.2 Tidiga tecken i klassrummet 

När det gäller läsning finns det tidiga tecken vi ska vara vaksamma på. Det kan till 
exempel vara att barnet inte visar intresse för bokstäver, ord och böcker eller att det lär 
sig långsammare än sina kamrater. Barnet kan vara frustrerat, ledset, ha dåligt 
självförtroende och svårt att koncentrera sig. En del hittar på saker för att slippa läsa och 
skriva. Barn är känsliga och reagerar mycket snabbt om klasskamraterna lär sig 
snabbare. Om man som lärare märker att ett barn kämpar med sin läs- och 
skrivutveckling, bör man genast agera (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). Karin 
Taube, som har studerat självbild och läsinlärning hos skolbarn, skriver att antingen 
kommer barnet till skolan med bristande självförtroende och misslyckas i enlighet med 
sin självbild. Eller så kommer barnet med höga förväntningar och när barnet sen brister 
i sin läsinlärning påverkas självförtroendet negativt (Zetterqvist Nelson, 2003). 

 

Madison ger i boken Läkande läsning och skrivning förslag på vad ett åtgärdsprogram 
bör innehålla. Hon menar att målet är att åtgärderna ska leda till maximal utveckling av 
varje individ efter hans förutsättning för att självkänslan och tron på den egna förmågan 
ska stärkas. Åtgärderna ska vara grundade på noggrann problemprecisering. Det ska ges 
stöd i svenska och matematik. Eleven ska få hjälp med hemuppgifter - till exempel 
genom inlästa avsnitt eller talböcker. Vissa elever behöver långsammare studietakt för 
speciella arbetsområden och de kan även behöva anpassad skolgång. Särskild 
undervisning och föräldrasamverkan är också viktiga punkter. Vidare skriver hon att 
föräldrarna behöver råd och handledning för att bäst kunna hjälpa sina barn. 

I USA har man träningsprogram (Parents as Teachers) för småbarnsföräldrar. Det går 
ut på att lära föräldrarna hur de kan underlätta barnens språk-, läs- och skrivutveckling 
genom att aktivt stimulera sina barns språk. Det har gett mycket bra resultat både vid 
uppföljning vid tre års ålder och vid skolår ett (Snow, Burnes & Griffin, 1998). 
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3.5.3 Diagnostisering och identifiering 

En uppfattning som framfördes i nästan alla intervjuer med de språkforskare som deltog 
i konsensusprojektet, är att de system som finns för bedömning av läs- och skriv-
svårigheter, är otillräckligt kopplade till pedagogiska insatser. Man anser att om man 
genomför testning och bedömning av elever utan någon pedagogisk innebörd är det 
meningslöst. Vissa menar också att det kan göra skada (Myrberg & Lange, 2006).  

 

Det finns ingen reglering i svensk lagstiftning om vem som bör genomföra läs- och 
skrivutredningar och vem som ska ställa diagnosen. Det finns även olika klassificerings-
system. Myrberg (2007) skriver vidare att de flesta dyslexidefinitioner är kvalitativa till 
sin natur, med beskrivningar av symptom och underliggande orsaker. I konsensus-
rapporten står att den viktigaste frågan inte är om det ska vara en logoped, psykolog, 
talpedagog, läkare eller speciallärare som ställer diagnosen utan att den som genomför 
diagnosen har kunskap om dyslexi. 

Den som genomför en läs- och skrivutredning skall vara insatt i skolans vardag. Det måste finnas en tydlig 

koppling mellan utredning och pedagogiska insatser (Myrberg & Lange, 2006, sid.33).  

Man talar även om att ett teamarbete borde vara norm eftersom det behövs flera 
specialkompetenser för att utreda orsaker till och insatser mot dyslexi. 

 

3.5.4 Diagnosens betydelse 

Forskarna har olika uppfattning om vad diagnostisering eller identifiering innebär. Om 
det får till konsekvens att elever placeras i särskilda klasser eller skolor uppfattas det av 
många forskare som uteslutande negativt ( Myrberg & Lange, 2006). 
 
I Storbritannien har psykologen och specialläraren Janice Edwards studerat barn och 
ungdomar som har blivit diagnostiserade som dyslektiker. Hon anser att diagnosen är 
viktig som förklaring till problemen för både barnet och omgivningen. Den empiriska 
studien visar också att enbart diagnosen inte är tillräcklig utan att den måste följas av 
pedagogiska åtgärder. Hon menar också att eleven måste få hjälp att hitta andra sätt att 
uttrycka intelligens och kreativitet på (Zetterqvist, 2003).  

Diagnosens verkliga betydelse för den enskilde individen är en fråga som har fått 
relativt lite uppmärksamhet. Karin Zetterqvist Nelson (2003) skriver att forskningen har 
varit mest inriktad på dyslexi som funktionsnedsättning och dess orsaker. Hon ställer sig 
dock frågande till att dyslexidiagnosen inte ifrågasätts som förklaring till alla hinder, 
problem och svårigheter som barnen har.  

En psykolog diskuterar i konsensusrapporten (2006) om det är viktigt att sätta ”etikett” 
på problemet och ifrågasätter om det verkligen är av vikt att veta om det är dyslexi eller 
ej. Enligt hennes uppfattning är det väsentliga att man försöker förstå varför den här 
individen har problem med läsning och skrivning.  
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I boken DYSLEXI- för föräldrar står att det är vanligt att barn och vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter som får reda på att problemen de har heter dyslexi reagerar så här: 
”Jaså är det så… då är jag inte dum i huvudet…”  
 
En flickas tankar om sig själv lyder: 

Jag märkte att mina klasskamrater var mycket snabbare än mig. Jag hann aldrig läsa klart 

texter på timmarna och förstod inte heller vad jag läste. När jag fått reda på vad det var kändes 

det jättebra. Man visste att man hade ett stöd. Det var inte bara dumma undanflykter när jag sa 

att jag inte hann.    Kicki  18 år 

 
Författarna, som själva är föräldrar till barn med dyslexi, anser att man ska säga 
sanningen tydligt men att man inte får glömma att den första sanningen måste vara det 
som det barnet är bra på. De skriver också att det inte borde vara en sorg att vara 
dyslektiker utan att den stora sorgen är att aldrig få vara duktig, aldrig få rätt hjälp eller 
att aldrig får reda på vad som egentligen är problemet (Seth, Heimdal & Janson, 1997, 
sid.61). 

 

3.6 Skolans uppdrag och ansvar 

3.6.1 Uppdrag 

I läroplanens (Lpo 94) första kapitel står det att skolan är skyldig att ta hänsyn till alla 
elevers skiftande behov och att undervisningen inte kan se lika ut för alla elever, 
eftersom alla elever har olika förutsättningar att uppnå målen. Läraren är skyldig att 
stärka elevens vilja och tro på sin egen förmåga samt att ge särskilt stöd till de elever 
som har svårigheter. 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi nämns inte i de lag- och förordningstexter som 
gäller för skolan. Däremot tas elever i behov av särskilt stöd upp. I den del av skollagen 
som berör grundskolan står det att:  

Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.(Skollagen 4 kap. 1§). 

Det är riksdagen som har fastställt skollagen med bestämmelser för skolans verksamhet 
(1985: 1100). 

I Grundskoleförordningens kapitel 5 under rubriken ”särskilda stödinsatser” står det att 
rektorn är ytterst ansvarig för att elever som behöver särkilt stöd ska erhålla detta. 

  
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 

tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.(Grf. 5 kap 1 §)  
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3.6.2 Ansvar 

Barn kommer till skolan med olika attityder till och förutsättningar för att lära sig läsa 
och skriva. För många barn är det en svår och komplicerad process att lära sig läsa och 
skriva. Det är genom dessa färdigheter som de sen ska skaffa sig kunskap. Hur detta 
lyckas kommer att påverka barnets beteende under skoltiden och senare i vuxenlivet.  

Det är viktigt att man tidigt identifierar de barn som behöver stöd och kvalificerad läs- 
och skrivundervisning. Läraren måste anpassa sin undervisning till varje barns behov 
och göra sina metodval utifrån dessa. För att kunna stimulera, handleda och ge stöd till 
elever med läs- och skrivsvårigheter behöver läraren ha speciell kunskap om dessa 
elevers svårigheter samt om läs- och skrivinlärning (Ericson, 2001). 

 

Lange (föreläsning, 2007-03-22) har gjort en sammanställning över vad konsensus-
forskarnas kommit fram till som viktiga insatser för barn med läs- och skrivsvårigheter 
(tabell 1).   
 
 

 
Lärarens kompetens: 

• Läraren har insikt om att 

han/hon är en viktig person och 

medmänniska 

• Läraren har insikt i att han/hon 

kan underbygga en jag-kan-

känsla hos eleverna 

• Läraren kan framkalla lust att 

läsa 

• Läraren kan se helheten i 

elevernas situation 

• Läraren behöver ge eleverna 

den tid de behöver för att träna 

och befästa läs- och 

skrivkunskaper 

 
Uppnås genom att: 

• Fokusera på problemområdet 

• Finna och utnyttja elevens 

starka sidor 

• Bygga kunskaper från elevens 

befintliga kunskapsnivå 

• Vara kunnig i olika 

läsinlärningsmetoder 

• Ha både didaktiska och 

teoretiska kunskaper om läs- 

och skrivinlärning/utveckling 

• Lärare med specialpedagogisk 

kompetens ska arbeta direkt 

med elever som har specifika 

svårigheter  

Tabell 1: Konsensusforskarnas syn på viktiga insatser för barn med läs- och 
skrivsvårigheter (Lange). 
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4. Metod och genomförande 

4.1 Metodval 
Jag är intresserad av att göra en ingående studie av ett fall och utifrån detta göra en 
teoretisk analys. För att få en inblick i hur en diagnostisering av dyslexi kan gå till och 
vilken betydelse den får för eleven har jag som forskningsstrategi valt att göra en 
fallstudie av en elev i årskurs 5 som har dyslexi. Merriam (1994) skriver att en 
fallundersökning, i synnerhet en kvalitativt inriktad, är en väl avpassad forskningsmetod 
för att tolka och förstå observationer av pedagogiska skeenden och företeelser. 
Fallstudien kan till exempel vara en undersökning av en person, en händelse eller en 
situation som valts ut därför att den är viktig och särskilt intressant att studera ”på 
djupet”. 

Genom att jag valt att se på en elev med dyslexi, hennes utredning och hennes 
skolsituation har jag fått möjligheten att sätta mig djupare in i hur skolsituationen 
påverkas av dyslexin och diagnosens betydelse för just denna elev. En fallstudies 
deskriptiva karaktär visar komplexiteten - att det är flera faktorer som spelar in i en 
situation (Merriam). 

Jag hade kunnat göra en enbart teoretiskt baserad studie men jag vill jämföra hur det i 
teorin och praktiken kan se lika eller olika ut. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att 
göra en bredare studie av antingen flera elever med utredd dyslexi eller flera lärare, med 
erfarenhet av dyslexi, genom till exempel enkätundersökningar.  

Genom att studera ett enskilt fall finns det större möjligheter att gå på djupet och 
upptäcka saker som inte skulle ha kommit i dagen om jag hade använt mig av en 
undersökningsstrategi som avser att täcka ett stort antal enheter, det vill säga en 
surveyundersökning (Bryman, 2002). 

Nackdelen med fallstudien är att den kan utsättas för kritik angående trovärdigheten i de 
generaliseringar som görs. Detta är något som man måste vara medveten om och 
”bemöta med noggrann uppmärksamhet på detaljerna och en mycket strikt användning 
av tillvägagångssättet” (Denscombe, 2000, sid. 53). 
 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder som deltagande observationer och 
intervjuer. Bjurwill (2001) skriver att valet av metoder är viktigt och att den 
vetenskapliga metoden ska vara en garant för att undersökningen gjorts på ett noggrant 
sätt. Han skriver om två metoder han kallar ”insamlingsmetod” och ”analysmetod”. Den 
första avser insamlingen av data och den andra bearbetningen av dessa. 

 

4.1.1 Deltagande observation, intervjuer och dokument 

Deltagande observationer inkluderar ofta intervjuer med nyckelinformation och studier 
av olika dokument (Bryman, 2002). Merriam (1994) skriver att denna möjlighet att 
använda flera metoder för insamling av data är en styrka som fallstudien har. 
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Syftet med observationer är att få ökad förståelse av sammanhanget genom att direkt 
tolka det som sker istället för att förlita sig på informantens minnesbilder. Observatören 
kan antingen vara passiv eller deltagande men oavsett vilken roll man väljer att inta ska 
man vara medveten om hur ens närvaro kan inverka på situationen (Merriam). 

Kvale (1997) menar att forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, 
där den muntliga dialogen förvandlas till texter som sen ska tolkas. Syftet med en 
intervju är att inta en annan människas perspektiv (Merriam). 

Det finns olika typer av intervjuer men jag har till största delen valt att använda mig av 
öppna, delvis strukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuerna är styrda av ett antal 
frågor som ska utforskas men själva formuleringarna och ordningsföljden bestäms inte i 
förväg (Merriam). Bryman  skriver att i en ostrukturerad intervju använder sig 
intervjuaren av en intervjuguide med de frågeställningar som är tänkta att behandlas. 
Sättet att ställa frågorna är förhållandevis informellt. Den här formen, menar Bryman, 
brukar fungera bra när man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall.  

Dokument är i huvudsak de skriftliga källor man har tillgång till. Det är viktigt att 
bedöma relevansen i de dokument man avser att använda. Merriam  skriver att man kan 
använda den information man hittar i dokument på samma sätt som information från 
intervjuer och observationer och att dessa kan verifiera hypoteser och skapa en historisk 
förståelse.  

 

4.1.2 Fallstudien 

Fallstudier kännetecknas av att i detalj undersöka och ingående analysera ett fall, till 
exempel en individ eller situation (Bryman, 2002). Syftet med studien är att fördjupa 
och nyansera förståelse kring fenomenet.  

Merriam (1994) skriver att fallstudier inom pedagogiken kan ha fokus på enskilda 
individer till exempel för att diagnostisera olika inlärningsproblem. Det vanligaste är att 
man genom fallstudier får en bild och ökad förståelse av specifika frågor och problem 
som rör den pedagogiska praktiken.  

Hon menar att i en fallstudie så är det själva fallet som är viktigt eftersom det visar 
något som är viktigt för företeelsen ifråga och vad det kan innebära. Eftersom en 
fallstudie kan ha speciellt fokus är denna metod särskilt lämpad för praktiska problem 
eller situationer och frågor eller svårigheter i vardagen. Utifrån ett helhetsperspektiv 
riktas uppmärksamheten mot det sätt som grupper av människor hanterar problem av 
olika slag. Man får en ”tät beskrivning”, det vill säga en mer fullständig och bokstavlig 
beskrivning, av den händelse eller person som studeras. Detta gör att fallstudien kan 
placeras inom den induktiva traditionen som avser förhållandet mellan teori och praktik. 

 

En fallstudie ska beskriva samspelet mellan olika variabler. De kan alltså vara 
longitudinella – därför har de kallats holistiska, verklighetstrogna, empiriskt förankrade 
och explorativa. Med longitudinell undersökning avses att man samlar in data från ett 
samspel, till exempel mellan en elev och skolan, vid minst två tillfällen (Bryman, 2002). 
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Alan Bryman (sid.66) skriver:  

Jag vill för egen del reservera termen ” fallstudie” för de undersökningar då ” fallet” av egen 

kraft utgör fokus för intresset. 

 

Beroende på vilken relation jag får till eleven kan studien komma att utgöras av en 
narrativ analys (Bryman). Detta skulle innebära att studien skrivs som en historia om 
eleven och hennes bild av skolsituationen. Det är i så fall utifrån hennes uppfattning 
studien kommer att skrivas. Man skulle även kunna kalla studien för naturalistisk 
eftersom syftet är att genom observation ta reda på vad som händer i den naturliga 
miljön (Merriam, 1994). 

 

4.1.3 Validitet, reliabilitet och replikation 

Nackdelen med en fallstudie är att eftersom underlaget ofta endast bygger på en enskild 
individs upplevelser kan inga direkta generaliseringar göras och man kan man inte 
förvänta sig samma resultat vid en upprepad studie. Även om det inte går att dra generella 
slutsatser utifrån min studie kan den ändå bekräfta och förstärka de resultat andra under-
sökningar har visat (Kvale 1997). Frågan om fallstudiens externa validitet eller 
generaliseringsbarhet har rönt uppmärksamhet. Det är viktigt att man som fallstudie-
forskare inte tror att det går att hitta typfall som representerar alla andra i liknande 
situation (Merriam, 1994).  

Validitet gäller tillförlitlighet i studien. De uppgifter som presenteras ska vara 
tillförlitliga. I denna studie handlar det snarast om ekologisk validitet (Bryman, 2002, 
sid.45), det vill säga hur pass naturlig forskningsansatsen är. Reliabiliteten anger 
mätnoggranhet. Reliabilitet blir aktuell då man gör en kvantitativ undersökning, 
eftersom den kvantitativa forskaren är intresserad av om ett mått är stabilt eller inte. 
Eftersom denna uppsats handlar om en kvalitativ fallstudie kan inte begreppet 
reliabilitet tillämpas på ett meningsfullt sätt. En upprepning av studien skulle inte ge 
samma resultat eftersom flera tolkningar av samma information är möjlig. Resultatet 
står sig dock tills det direkt motsägs av ny information, enligt Merriam (1994, sid.182). 

 

4.2 Urval 
Jag har träffat på elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi både på min Vfu-
skola och på den skola jag nu är tjänstledig från. Till denna fallstudie ville jag studera 
en för mig okänd elev på en helt främmande skola för att undvika förutfattade meningar 
och uppfattningar. För att få hjälp att hitta en lämplig elev vände jag mig till en före 
detta kollega som är specialpedagog och presenterade mina tankar och idéer. Jag 
frågade om hon var intresserad av att ta emot mig och min forskningsstudie. En 
förutsättning var naturligtvis att det fanns någon elev med diagnostiserad dyslexi på 
skolan.  
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Specialpedagogen berättade att man på skolan arbetar medvetet med att tidigt identifiera 
läs- och skrivsvårigheter och att tidiga åtgärder sätts in då eleven har behov av extra 
stöd. Hon informerade mig om att det på skolan fanns flera elever med utredd dyslexi 
och att hon trodde att det fanns en elev som skulle vara intresserad av att vara med i min 
forskningsstudie. Rektorn tillfrågades och informerades om syftet med studien och han 
samtycke till att ta emot mig under förutsättning att eleven och hennes föräldrar var 
intresserade och gav sitt samtycke. Både eleven och hennes föräldrar accepterade att 
delta i studien. 

Skolan, som ligger i södra Sverige, är en fristående skola med 90 elever från 
förskoleklass till år 5.   

 

4.3 Etiska aspekter 
Av forskningsetisk princip kommer inte skolans namn eller området där skolan ligger 
att finnas med i studien. De inblandade personerna kommer att ha fingerade namn. 

I vetenskapsrådets skrivelse står att läsa att det grundläggande individskyddskravet kan 
konkretiseras genom följande fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Jag har varit i kontakt med rektorn för att i god tid hinna få tillåtelse av honom, 
föräldrarna och övriga inblandade att genomföra en fallstudie på skolan. En vecka innan 
fältstudien har jag skickat ett missivbrev (se bilaga 1) till skolan där jag kort presenterar 
mig och syftet med studien samt mina frågeställningar. Jag har också informerat om att 
allt material jag samlar in är konfidentiellt och att det enbart kommer att användas i 
denna forskningsstudie.  

Eftersom det är en elevs skolsituation jag vill undersöka kan det finnas vissa etiskt 
känsliga bitar som kan komma fram under observationerna eller intervjuerna. Detta kan 
till exempel vara att det som framkommer kan tolkas som kritik mot en viss person eller 
mot skolan. De inblandade personerna kommer att upplysas om detta och om att de har 
rätt att avstå från att svara på någon fråga ( Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet, 1990).  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Jag inledde studien med att försöka hitta ett så klart och tydligt syfte som möjligt. När 
jag läste konsensusrapporten klarnade min frågeställning och syftet blev för mig tydligt. 
Därefter har jag fördjupat mina kunskaper om dyslexi med hjälp av litteraturstudier, 
Internetsidor, föreläsning och annan tillgänglig information. 

En fallstudieforskare är mer inriktad på processen än av resultat eller produkt. Vad är 
det som sker? Vad upplever individen, hur hon tolkar dessa upplevelser samt hur 
strukturerar hon sin sociala verklighet. Genom att fallstudien skrivs på ”vanlig svenska” 
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kan den nå ut till en bredare publik än mer teoretiskt skrivna rapporter. Den är också 
mer inriktad på förståelse och beskrivning av en process än på beteendemässiga följder.  

Det främsta instrumentet för insamling och analys är forskaren själv. Man måste söka 
upp människor, situationer, platser (”fältet”) för att observera hur individen beter sig i 
sin naturliga omgivning. Fallstudieforskaren samlar in så mycket information om 
frågeställningen som möjligt med avsikten att formulera en tolkning eller teori om den 
företeelse som studerats (Merriam, 1994). 

Fältstudien utfördes på den utvalda skolan under tre dagar i slutet av mars 2007. I 
samband med observationen pågick också mer informella diskussioner och samtal. För 
att få en god kontakt med eleven som var föremål för studien, var jag en deltagande 
observatör. Jag hjälpte henne vid behov och fick då också möjlighet att se i vilka 
situationer problem uppstår. 

Före observationstillfället hade förberedande intervjuer ägt rum med specialpedagogen 
och rektorn via telefon så jag hade viss kännedom om eleven och hennes problematik. 

För att ta del av effekterna av diagnostiseringen har jag intervjuat eleven, föräldrarna, 
klassläraren, specialpedagogen och rektorn. Undersökningens syfte och frågeställning 
samt intervjuguide lämnades i förväg till de berörda personerna (se bilaga 2). Jag har 
sedan utgått från denna intervjuguide men omformulerat och utvecklat frågorna 
beroende på vem jag intervjuat. 

Jag har även fått ta del av logopedens utredning och åtgärdsförslag.  

Vid tre av intervjutillfällena spelades intervjun in på kassettbandspelare. En av 
informanterna ville inte spelas in och då gjordes anteckningar under och efter intervjun. 
Till elevens föräldrar skickades och besvarades intervjufrågorna skriftligen.  
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5. Resultat och analys 

Inledningsvis kommer jag under rubriken bakgrund att beskriva Lisa och hennes 
tidigare och nuvarande skolsituation. 

 

5.1 Lisas bakgrund 
Flickan, som jag valt att kalla Lisa, går i årskurs fem på en fristående skola på 
landsbygden i södra Sverige. Lisa bor med sina föräldrar i en mindre stad och är enda 
barnet. Hon är en riktig ”hästtjej” precis som många andra flickor på skolan.  

Specialpedagogen beskriver henne som en socialt mogen, mycket diplomatisk och 
hjälpsam flicka. 

  

Lisa kom till skolan när hon skulle börja i fyran, hösten -05. Tidigare hade hon gått på 
en kommunal skola. Lisa har berättat att hon redan i ettan märkte att alla andra började 
läsa men inte hon själv. Hon fick mycket hjälp och stöd av ”fröken” i ettan men tyvärr 
slutade läraren sedan. När hon gick i tvåan och hade en ny lärare ”blev det jättesvårt”. 
Hon fick försöka göra samma saker som de andra eleverna och fick också samma läxor. 
Hemma blev det mycket ”bråk och tjafs” om läxläsning och det blev tydligt att Lisa 
hade stora läs- och skrivsvårigheter. Hon lärde sig inte läsa förrän i årskurs tre. Lisa 
ställdes i kö för en dyslexiutredning. Som stödåtgärd för sina läs- och skrivsvårigheter 
fick hon större delen av skoldagen gå i en liten undervisningsgrupp – ”skriv- och 
läsgruppen”. De andra eleverna i gruppen var pojkar. Några hade annat modersmål än 
svenska, de gick där för att lära sig svenska, och några andra hade ADHD-diagnoser. 
Lisa vantrivdes, var ledsen, hade dåligt självförtroende och tvivlade på sin egen 
förmåga. Hon upplevde också att hon kommit ifrån sina kamrater.  

Föräldrarna tog under vårterminen i trean kontakt med den nya skolan och samtal 
inleddes med specialpedagogen och rektorn. Efter detta bestämdes det att Lisa skulle 
börja på skolan till hösten i årskurs fyra. Inför skolbytet hade man haft överlämnings-
samtal med specialpedagogen på den tidigare skolan som informerade om Lisas 
situation. 

 

När Lisa kom till den nya skolan var hon en ledsen flicka med dåligt självförtroende. 
Hon gav upp vid minsta motstånd. Specialpedagogen berättar att man bestämde att det 
första målet var att Lisa skulle få tillbaka skolglädjen igen och att hon skulle få bättre 
självkänsla. Genom att hon kunde finna glädje i skolarbetet fick hon bit för bit tillbaka 
tron på den egna förmågan. Under höstterminen arbetade man främst med detta och med 
ett mycket gott resultat. Lisa blev gladare och fick många nya vänner. Hon har idag hög 
social status i klassen.  
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I början av vårterminen -06 beslöt man åter att ställa Lisa i kö för en dyslexiutredning. 
När hon bytte från kommunal till fristående skola förlorade hon sin plats i kön för 
utredning och därför fick man börja om på nytt. 

I november 2006 - Lisa går nu i femman - kom hon till en logopedmottagning i södra 
Sverige för utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt för kartläggning av de 
språkliga förmågorna som är grundläggande för läs- och skrivutvecklingen. 

 

5.1.1 Hur arbetade specialpedagogen under väntetiden? 

Medan man väntade på utredningen arbetade man medvetet för att hjälpa och stötta 
eleven och hon gjorde framsteg med både läsning och skrivning. 
 
Specialpedagogen har berättat att man arbetade med att avdramatisera läsningen bland 
annat genom att ”kompisläsa” (turas om) hästböcker. Man gick också till biblioteket och 
lånade skönlitterära ljudböcker, som Lisa tyckte mycket om att lyssna på. De arbetade 
även med texter genom att de tog ut ord ur lästa texter som Lisa fick skriva andra 
meningar med. Hon fick också skriva ord på tavlan (och gör fortfarande) där man 
fokuserade på vokalerna. Det blir mer åskådligt när man skriver stort på tavlan i stället 
för på litet på ett papper, berättar specialpedagogen. Lisa har också arbetat mycket med 
dataprogrammet Lexia (se bilaga 3) bland annat med rullande text och med att rätta 
texter. 

Hon är och var duktig på korsord och har ett gott ordförråd. Specialpedagogen berättar 
också att de ofta hade kul med olika ord- och språklekar. Ofta var även en eller ett par 
kamrater med. Till matematiken köptes det in en bok som innehåller mer bilder och 
roligare uppgifter än den vanliga matematikboken och Lisa fick själv vara med och 
bestämma vilken bok hon ville arbeta med. Lisa tränade också på att skriva. Från början 
skrev hon ”yvigt” och omoget, säger specialpedagogen, men nu har det blivit bättre.  

 

5.2 Utredningen  

5.2.1 Lisas tankar om utredningen 

På frågan hur hon upplevt att det var att göra utredningen svarar Lisa att:  

”Det var lätt. Man fick liksom ta frukt, och ta pauser och lite sånt…” 

Hon ombads att beskriva vad de gjorde på utredningen och hon berättade att: 

”Man skulle säga massa ord, som hon spelade in, och sen skulle jag komma ihåg dem, 
när hon sa dem. Så spelade hon in när jag gjorde fel. Hon ville se hur mycket jag gjorde 
fel. På en skulle man läsa och skriva varför då och sånt…”  
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5.2.2 Tester som användes vid utredningen  

Vid utredningen av Lisas läs- och skrivsvårigheter använde man följande tester: TROG, 
OLAF, Läskedjor och Ordracet (se bilaga 3 för beskrivning). 

 

5.2.3 Logopedutredningen 

I utlåtandet inleder logopeden med att berätta att eleven har medverkat väl och 
koncentrerat. Hon upplever att Lisa har en god språkförståelse och ett relativt gott 
ordförråd. Övriga områden som logopeden har tittat på är Lisas auditiva förmåga, 
hörförståelse, språkliga medvetenhet, läsning, ordavkodning, läsförståelse, 
skrivning samt stavning. 

Resultat - utdrag ur utredningen 

Det tog lång tid för Lisa att lära in 10 orelaterade ord, men sen kom hon ihåg dem. Hon 
har god förståelse vid en hörd berättelse och kan väl redogöra för vad som hände. Då 
hon själv läste texten var resultatet sämre. 

 

Att leka med språkljud är något som inte är självklart för Lisa. Hon har svårt att se vad 
ett ord som ton blir baklänges. Hon har även svårt med att säga vad som blir kvar av 
mast om man tar bort s.  

 

För att kunna läsa textremsan på tv krävs det att man läser 100 ord per minut och för 
Lisa tar det 1minut och 46 sekunder att läsa 100 ord. Hon ljudar ibland, gör felläsningar 
och gissar. De ord som börjar på sj- och tj- har hon svårigheter med. På grund av 
felläsningar blir läsförståelsen lidande. Då hon avkodar rätt blir den inte lika lidande. 

 

Lisa har relativt lätt för att formulera sig i skrift och det finns en röd tråd i hennes 
berättelser. Vid utredningen började hon skriva direkt utan att tveka inför uppgiften. 
Hennes stavning är ljudenlig men hon gör en hel del vokalbyten, dubbelteckningsfel, 
särskrivningar och varvar stor och liten bokstav. Stavningsreglerna är hon osäker på. 

 

5.2.4 Utlåtande 

Logopedens utlåtande sammanfattas så här: 

Eleven har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som bottnar i nedsatt fonologiskt 
processande, bearbetning av språkljud. Detta medför att hon har en icke automatiserad 
och långsam läsning med nedsatt läsförståelse, ordmobiliseringssvårigheter samt 
osäkerhet vad gäller språklig medvetenhet. En sammanvägd bedömning visar att eleven 
har dyslexi av sådan art att hon behöver särskilda insatser som stöd i skola och med sin 
utbildning. 
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Ordmobilisering refererar till förmågan att komma åt och att korrekt hämta fram det 
som finns i ordminneslagret, antingen som hela ord eller som orddelar, medan 
hastigheten avgör hur fort och hur effektivt processen genomförs (Smythe, 2002). 

 

Åtgärdsförslag från logopeden 

Den språkliga medvetenheten är grunden för en god läs- och skrivinlärning inleder 
logopeden. Lisa behöver lugnt och metodiskt få lära sig hur språkljud och bokstäver 
hänger samman. Logopeden skriver vidare att multisensoriska läs- och skrivinlärnings-
metoder har visat sig framgångsrika hos barn med dyslexi genom att de både får göra, 
höra, se och känna bokstäverna. Hon skriver också att överinlärning är viktigt för att 
sambandet mellan språkljudet och bokstaven skall bli automatiserat. 

Hon rekommenderar också att man ska göra läsningen till något positivt - utan krav och 
föreslår att man ska läsa tillsammans och också turas om att läsa. Det är viktigt att 
läraren eller föräldern är lyhörd för när Lisa tycker att det blir tråkigt och att Lisas 
intressen skall vara avgörande vid val av litteratur för att läsningen skall bli så 
motiverande och rolig som möjligt. Hon anser att Lisa ska läsa högt för en vuxen 10-15 
minuter om dagen, inte mer. 

Eftersom Lisa ännu inte har automatiserat sin ordavkodning och läsning så blir det 
mödosamt och tar lång tid. Därför anser logopeden att Lisa bör få arbeta med inläst 
skolmaterial och böcker. Hon föreslår att hon ska använda sig av en Daisyspelare. 

Att ”läsa med öronen” ger ökat ordförråd, fantasi och många upplevelser menar hon. 
Hon skriver också att det är viktigt att skilja mellan ”kunskapsinhämtning”, träning och 
ren njutning av att läsa en bok. 

 

Logopeden skriver att kompensatoriska hjälpmedel är viktiga och att man ska 
uppmuntra användningen av datorbaserade hjälpmedel och låta dem bli en lika naturlig 
del av arbetet som papper och penna. Hon skriver också att inlästa böcker, speciella 
stavningskontroller och talsyntes (se bilaga 3) bara är en liten del av alla hjälpmedel för 
dyslektiker som finns idag. Hon föreslår att man framföra allt ska arbeta med 
talsyntesen ViTal för att utöka Lisas självständighet i skolarbetet. 

Det finns ett program för tangentbordsträning som heter Tio fingrar - där övar man upp 
fingersättning samt bokstäver och tecken och även stavning. Forskningen har visat att 
stavningen förbättras genom denna teknik. Logopeden rekommenderar att Lisa ska få 
skriva på datorn i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Avslutningsvis skriver logopeden att eftersom Lisas läsning går långsamt behöver hon 
få gott om tid på sig att utföra uppgifter. Man ska räkna med att hon behöver avsevärt 
längre tid än övriga klassen vid exempelvis prov. Det är viktigt att man talar om för Lisa 
att det finns gott om tid eftersom stress framkallar frustration och oro. 
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5.3 Syn på diagnoser  

5.3.1 Intervju med rektorn 

Min första fråga lyder: Tycker du att det är viktigt med diagnoser? 

Personligen tycker rektorn inte om diagnoser och menar att de sätter en stämpel på 
individer. Vidare säger han att så som samhället idag är strukturerat krävs diagnoser för 
att för att få hjälp.  

 

Tycker du att synen på eleven och elevens behov av stöd och hjälp förändras efter 
en diagnos? 

Rektorn säger att det är en oerhört stor skillnad efter en diagnostisering. Dels, menar 
han, är det en stor process att göra en utredning och dels finns det rutiner runt 
processen. Efter en diagnos kan eleven få hjälp från SKED (Skånes kunskapscentrum 
för elever med Dyslexi). Han berättar också att man kan få bidrag från försäkrings-
kassan och att det finns försäkringsbolag som går in och kan hjälpa till med datorer, 
dataprogram och så vidare. Om eleven ska få rätt till ekonomisk hjälp, till exempel till 
en Daisyspelare (se bilaga 3) som skolan precis skaffat, så ställs det ofta ett motkrav på 
att skolan också måste införskaffa detta. Rektorn tycker att de villkoren är bra men han 
säger att man måste fråga sig varför det ska behövas en diagnos för att man ska skaffa 
sådant. Om barnet behöver den hjälpen bör den finnas ändå. ”Det ska man egentligen 
inte behöva ha en diagnos för”, säger rektorn.  

Vidare berättar rektorn att han är väldigt kritisk till utbildningen man nu bedriver på 
lärarhögskolorna. En gång i månaden sitter han med i en grupp där man tittar på 
lärarutbildningen. Det man tittar på just nu är just svenskan, där man är kritisk mot de 
redskap studenterna får för att ”överleva” när de kommer ut.  

Rektorn anser att om man som tidigarelärare inte har fått redskapen under utbildningen 
för att kunna hjälpa barnen med lästeknik och läsförståelse blir det kanske för lätt att 
säga: ”de är kanske dyslektiker…” I själva verket kan svårigheterna bero på att eleverna 
inte fått den träning som barnen borde få när de går i 1:an och 2:an eller  redan i f-
klassen. 

De bästa lärarna, när det gäller svenska, är de som gick på lärarhögskolan på 60- och 
70- talet. Där fanns ”garvade” metoder som man har än idag och han menar att där 
fanns också ”tänket” på den tiden. ”Alltså, man går på djupet i språket och det tycker 
jag är viktigt. Det var rätt tänkt där”, säger rektorn. 

 

Det jag har mötts av - jag har också arbetat på en friskola - är att när man söker hjälp för 
en elevs räkning, möts man ofta av att om eleven inte har en diagnos så får man ingen 
hjälp, eller rättare sagt, man får inga pengar från kommunen. Jag frågar om det är 
likadant här och rektorn bekräftar att så är fallet. Han berättar att eftersom ekonomin är 
så ansträngd i den här kommunen räcker det oftast inte ens med en dyslexidiagnos utan 
ofta måste eleven ha ytterligare ett problem, alltså ännu en diagnos. 
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Är det någon skillnad på det stöd man får på en fristående skola gentemot en 
kommunal skola? 

Det menar rektorn att det är. För det första finns inte de resurserna som man har på en 
kommunal skola. Där finns ofta ett resursteam som är som stab och på förvaltningen 
finns ett antal specialister som handleder både lärare och föräldrar. Om den här skolan 
skulle ta del av dem så skulle de få betala en viss summa för tjänsterna och det finns det 
inte pengar till. ”Då lägger vi hellre pengarna på våra barn”, säger rektorn. 

 

5.3.2 Intervju med specialpedagogen  

Tycker du att det är viktigt med diagnos? 

”Jag tycker att det beror väldigt mycket på hur den här eleven själv tar hand om 
diagnosen och vad man får för stöd runt omkring. Man ska vara väldigt tydlig med att 
man kan utvecklas väldigt, väldigt väl efter den här diagnosen. Den här diagnosen är 
ingenting som säger att: jaha, nu har jag dyslexi, då är det så här, för så är det inte, utan 
man utvecklas vidare. 

Men då måste man ha det här stödet i skolan och man måste få höra det hemma och runt 
omkring. Så att man har tillförsikt om framtiden på något sätt. Man vet att om jag 
jobbar så kommer det här att fixa sig och jag kommer att få det stödet jag behöver.  

Jag vet inte faktiskt! Jag kan tänka mig att det finns en risk i diagnosen också”. 

 

Vad skulle det vara? 

”Ja, men att man slår sig lite till ro. Jag är en sån som har dyslexi, och jag kommer att 
vara på det här sättet. Man placerar in sig i en ruta, så. Men tar man hand om det här på 
rätt sätt, och får det stödet runt omkring, så… Sen är det ju så här helt krasst, att så som 
läget är idag med skolans ekonomi, att det är tufft med resurstimmar och så vidare, så 
kan man säga att den här diagnosen behövs! På det sättet alltså… Man får ett papper på 
att den här eleven har en diagnos och att den kommer att behöva det här och det här. 
Men, det kunde ju vi ha sagt förut också”.  

 

Men blir man kanske mer lyssnad på när eleven har en diagnos? 

”Ja, visst”. 

 

5.4 Betydelsen av diagnosen för Lisa 

5.4.1 Intervju med läraren  

Klassläraren tror att diagnosen dyslexi ger en bekräftelse för familjen och barnet. Hon 
menar att föräldrarna verkar lugnade nu när Lisa fått diagnos. De vet också att de har 
rätt till mer hjälp. Detta, menar hon, speglar naturligtvis av sig på barnet. Lisa skäms 
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inte över sin diagnos och har inga problem att visa att hon använder en Daisyspelare till 
vissa uppgifter. Läraren anser att synen har förändrats på elevens behov efter diagnosen. 
Till exempel så köpte skolan in Daisyspelare och utan diagnosen så hade de kanske 
väntat till i höst med att köpa in den. 

Läraren tycker att elevens självbild har stärkts efter diagnosen. När Lisa kom till klassen 
bröt hon ofta ihop och grät när hon inte förstod eller fick vänta på hjälp. 

På frågan om hon anser sig ha tillräcklig kunskap om dyslexi svarar läraren att hon 
tycker att hon har kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Hon har tidigare 
arbetet med detta på högstadiet men säger också att eftersom det kommer nya rön hela 
tiden så gäller det att man håller sig à jour. I maj ska läraren och specialpedagogen gå 
på en fortbildningsdag om dyslexi. 

 

5.4.2 Intervju med specialpedagogen 

Så här berättar specialpedagogen om hur hon upplever att elevens självförtroende och 
självbild har förändrats efter diagnostiseringen: 

”Lisa var lite spänd den här perioden runt - innan och under diagnosutredningen, så jag 
tror att det blev en lättnad för henne. Det har blivit mer tydligt. Sen tror jag att 
föräldrarna känner sig lättade. Och det ger ju naturligtvis en reaktion på Lisa – att hon 
också känner sig mer… det blir lättare på något sätt. Och sen... det har varit lite mer så 
här: Strunta i det! Kämpa inte! Läs inte de här 10, 15 minuterna varje dag! Gör 
någonting annat istället! Det har blivit lite mera…  

Nu vet ju vi att det kan vara väldigt jobbigt ibland att läsa. Det går ju mycket upp och 
ner. Sen det här eviga kämpandet med att ni måste läsa varje dag. Det har vi ju lättat. 
Det sa ju vi även innan diagnosen. Ni behöver inte hålla på med det. Gör andra saker. 
Läs högt för Lisa i stället.  Sen tycker hon nu att hon har rätt att be om hjälp lite mer. 
Och hon gör det lite mera. Hon vet mer själv”. 

 

På frågan om specialpedagogen upplever att hennes syn på eleven och elevens behov av 
hjälp förändrats efter diagnosen svarade hon: 

”Nej, jag kan inte säga det, att den har det egentligen så mycket. Jag har bara märkt en 
förändring på Lisa själv. Att hon har blivit lite mer tydlig själv med vad hon behöver för 
hjälp. Kan jag få hjälp…, det gör hon mer nu än förut. Så på det sättet märker jag en 
förändring. Men jag ser inte henne på ett annat sätt. För de här problemen hade hon ju 
förut också. Hon har ju behövt lika mycket hjälp förut också, egentligen”.  

 

5.4.3 Intervju med Lisa om hennes syn på diagnosen 

För att bättre spegla Lisas språk och egna tankar har jag valt att redovisa intervjun i sin 
helhet. 

Åsa: Trivs du bra i skolan? 
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Lisa: Ja, nu är det mycket lättare, för nu har det kommit mer grejor. Innan var det 
mycket svårare. 

Åsa: Innan du gjorde utredningen? 

Lisa: Ja 

Åsa: Tycker du att det har blivit någon skillnad efter utredningen? 

Lisa: Ja, jag har lärt mig mycket mer och så har det blivit lättare, jag behöver inte så 
mycket hjälp. Behöver inte längre sitta och vänta på fröken för det är andra som också 
behöver hjälp. 

Åsa: Hur tycker du det känns nu när du vet att du har dyslexi? 

Lisa: Det känns bra! Därför det går mycket lättare nu. 

Åsa: Är det skönt att veta varför det var svårt?  

Lisa: Mmm… 

Åsa: Tycker du att du får mera hjälp eller annorlunda hjälp nu? 

Lisa: Nej. 

Åsa: Vet dina kompisar att du har dyslexi? 

Lisa: Inte alla i klassen. Det kan vara lite jobbigt ibland när de frågar: varför använder 
du hjälp och då får man förklara.  Så vill man inte förklara för vissa, för de retas… 

Åsa: Gör de det? 

Lisa: Ja, de kan ju göra det. Som, jag har ju inte läst engelska för min dyslexi, för att jag 
har inte kunnat läsa så bra innan, så jag har fått gå ner till fyrorna och då har de retats. 

Åsa: Ni jobbar ju så på den här skolan att ni får gå lite mellan klasserna. 

Lisa: Det är bra. 

 

5.4.4 Intervju med föräldrarna om deras syn på diagnosens betydelse 

Anser ni att Lisas skolsituation har förändrats efter dyslexidiagnosen? 

Ja, eftersom nu är det ingen misstanke, utan nu vet man vad som är problemet och kan 
koncentrera sig på att hjälpa Lisa att kunna hantera sitt handikapp. 

 

Anser ni att hennes självbild (självförtroende, självuppfattning) har förändrats efter 
diagnosen? 

Ja, även om vi har förklarat för Lisa att hennes problem troligen beror på dyslexi har 
hennes självbild efter diagnosen långsamt blivit bättre och Lisa blir inte längre lika 
mycket frustrerad när det tar emot och blir jobbigt för henne. Men Lisa vill fortfarande 
inte att vi berättar om hennes handikapp för alla. 
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5.5 Diagnosens betydelse för skolsituationen 

5.5.1 Stödåtgärder för elever med dyslexi på skolan 

Rektorn berättar om hur behovet av stödåtgärder läggs upp och vilka insatser som görs 
för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi på skolan.  

”Det första är specialpedagogen. Jag har en enorm tilltro till henne… Hon ser över, 
checkar av, alla barn och sen har vi en dialog och går igenom barnen tillsammans. Då 
ser vi eller anar att de har läs- och skrivsvårigheter. Sen gör vi den här utredningen.  

Efter det bestämmer vi vilka saker barnet behöver hjälp med. Inte bara saker - datorer 
och Daisyspelare - utan även antal timmar som eleven ska vara hos specialpedagogen. 
Vad hon ska göra rent specifikt, det lägger jag mig egentligen inte i, utan hon är ju 
proffs på det. 

Det som jag ser som den största resursen är att vi är duktiga här på att ha en relation till 
föräldrarna. Vi sätter press på föräldrarna, ni måste göra de här och de här sakerna för 
att det behövs övas hemma också. Och att de förstår att barnet har svårigheter.  

Så detta är tre parter som lägger ner ganska mycket kraft på att barnet ska gå framåt. 
Sen är vi inte låsta till specifika - vilket man kan vara i den vanliga skolan - till vissa 
böcker. Där har jag också gett stor frihet till specialpedagogen att om hon hittar andra 
böcker eller delar som skulle kunna hjälpa det här barnet så får hon använda sig av det 
inom vissa ekonomiska ramar.” 

 

5.5.2 Beskrivning av skolsituationen 

Specialpedagogen Lena berättar om hur Lisas skolsituation ser ut idag och om den hjälp 
hon får.  

Lisa går i årskurs 5. Hon går i stort sätt enligt den vanliga kursplanen. Det är en liten 
klass med endast 16 elever. Lisa får extra hjälp och något annorlunda läromedel än de 
övriga. Hon har till exempel en något lättare bok i geografi. Lisa ”hänger med” bra på 
lektionerna och räcker ganska ofta upp handen och vill svara på frågor, men kan ibland 
bli bekymrad när det går för fort. När det gäller engelskan så ligger hon efter sina 
klasskamrater och därför har hon engelskundervisning ihop med eleverna i årskurs fyra. 
Lisa hade inte alls läst engelska innan hon kom till den här skolan.  

På skolan är det vanligt att man blandar elever i olika åldrar eftersom lektionssalarna 
dels är utrustade ämnesmässigt och dels för att eleverna arbetar självständigt efter egen 
planering. 

Den extra hjälp Lisa får är att klassläraren lägger ner extra tid på henne och att hon får 
hjälp av specialpedagogen. Lena har svårt att bedöma hur mycket hjälp Lisa får men 
uppskattar det till åtminstone 4-5 timmar i veckan. Mängden hjälp och typen av hjälp 
har endast förändrats marginellt sedan diagnosen ställdes. 

”Det är ungefär samma som förut. Hon ber lite mer om hjälp nu än vad hon gjorde 
förut. Hon är lite mer medveten om att hon kan be om hjälp nu. Det gör hon lite oftare 
nu”, säger specialpedagogen. Lena säger att genom att familjen pratar så öppet om 
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dyslexin och svårigheterna hemma har Lisa blivit mer medveten om den hjälp som finns 
att få.  

Lena berättar att de hjälpmedel (till exempel Daisyspelaren och stavningsprogram) som 
finns för Lisa har kommit efter diagnosen. Men eftersom man visste att Lisa hade det 
jobbigt med läsningen fick hon mycket uppläst för sig innan diagnosen också. Lisa 
brukade lyssna mycket på ljudböcker förut men nu läser hon gärna skönlitteratur själv. 
Hon har bra läsförståelse när det gäller skönlitteratur. ”Men det är klart, att när hon har 
läst för mig så har jag suttit med som stöd och rättat vissa grejer. Jag går ju inte in på 
precis allt men de orden som är viktiga för innehållet”, säger Lena. Hon berättar vidare 
att Lisa är bra på att återberätta böcker och kan redogöra för handling och innehåll. 
Däremot blir det mycket svårare för Lisa när det rör sig om en faktatext eller mattetext. 

 

På frågan om när och på vilket sätt Lisa själv märker av sin dyslexi svarade hon att det 
kan märkas när hon har andra ämnen med andra lärare. Som exempel nämnde hon 
musiken, där de ibland får teoripapper som de ska läsa igenom för att sedan besvara 
frågor. Hon berättade också att det även kan vara problem i slöjden och under 
hemkunskapen när de ska läsa recept.  

 

5.5.3 Stödåtgärder 

Jag frågade Lisa om vilken sorts hjälp hon själv skulle vilja ha. På detta svarade hon att 
hon vill jobba mer med datorn och bli bättre på att använda datorn. Hon skulle också 
vilja ha fler vuxna som kan ge läshjälp och stöd. Hon sa att det är svårt när det går för 
fort, till exempel när någon läser upp saker för fort.  

 

Specialpedagogen fick frågan om hon anser att Lisa får den hjälp hon behöver idag? 
Från skolan, från klassläraren, från henne själv? 

Hon svarar: Alltså, Lisa skulle behöva ha mer vuxenstöd, definitivt! Hon skulle behöva 
ha mer hjälp på det viset att hon kände att hon oftare hade en vuxen som hon kunde 
räkna med att få lite hjälp. 

Jag tror att hon känner sig lite utlämnad ibland och lite otrygg på det sättet. Att hon inte 
riktigt vet. 

 

Åsa: Vad skulle det kunna vara för en vuxen? 

Lena: En elevassistent skulle kunna fungera bra, med handledning ifrån mig till 
exempel. Jag skulle kunna ge bra handledning. Jag vet ju precis vad hon behöver för 
hjälp. Och vad hon ska använda för hjälpmedel och så där. Så det skulle kunna gå 
jättebra. I och med att det finns många elever i den här klassen som behöver olika 
sorters stöd och hjälp så hinner inte klassläraren ensam med alla barnen.  
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På frågan vad Lisa tränar på och arbetar med hos specialpedagogen nu berättar Lena att 
de arbetar med olika stavningsstrategier och att man tränar datoranvändning med 
stavningskontroll. Lisa skriver egna texter både för hand och på datorn vilka hon får 
försöka rätta (se bilaga 4 för exempel på text). På frågan om det är någon skillnad när 
hon skriver för hand eller på datorn säger Lena att det inte är det. Hon berättar att Lisa 
har börjat bli medveten om stavning och börjar kunna upptäcka stavfelen själv. Lisa 
tycker om att skriva berättelser men hon blir ganska trött när de arbetar aktivt med 
stavningen. Man måste arbeta kortare pass och varva aktiviteterna.  

Lisa läser även högt för Lena och de pratar om handlingen för att förstärka 
läsförståelsen. Man arbetar även en del med Lexia.  

Hon får också en del stöd i matematik eftersom det kan vara svårt att förstå uppgifter 
utan hjälp och förklaring. Själva uträknandet går ganska bra. 

Specialpedagogens arbetsrum ligger direkt i anslutning till Lisas klassrum. Detta gör att 
Lisa ibland själv väljer att gå in till henne för att arbeta i lugn och ro i lite avskildhet. 
Lena säger att det oftast går bra att Lisa kommer även om där finns andra elever.  
 

Lisas föräldrars syn på stödåtgärder 

Upplever ni att Lisa får den hjälp hon behöver i skolan? 

Ja, Lisa har fått hjälp med sin dyslexi, men efter diagnosen upplever vi att man har 
anpassat och utvecklat hjälpen till Lisa. Man ska börja använda de nyinköpta 
dyslexihjälpmedlen för att kunna ge ännu bättre hjälp. 

 

5.5.4 Förändring och anpassning 

Specialpedagogen berättar: Klassläraren och jag, vi pratar ganska ofta om planeringen, 
om det är lagom mycket, om man kan göra det på ett annat sätt eller om man kan 
underlätta lite grann. Och det är ju så här att Lisa kan ge mig signaler och berätta saker 
för mig som hon inte berättar för Annika (läraren). Till exempel, att nu är det så här igen 
och det är så jobbigt. Och det säger hon inte till Annika kanske på det sättet. Så jag får 
ju höra saker som inte Annika kanske hör. Och det är bra att hon talar om det för någon. 
Det är jättebra! Lena säger också att hon och klassläraren har en mycket bra 
kommunikation.  

 

Läraren anser att synen har förändrats på elevens behov efter diagnosen. Bland annat 
har man köpt Daisyspelaren och utan diagnosen så hade de antagligen väntat med att 
köpa in den.  

En anpassning som har skett är att när de har religion ska eleverna lyssna när läraren 
berättar och göra minnesanteckningar. Detta är en situation som är väldigt svår för Lisa. 
Därför har läraren och Lisa kommit överens om att läraren berättar en gång till senare 
bara för Lisa. Då hjälper hon även till med vad som ska antecknas. Tidigare var dessa 
pass mycket ångestladdade för Lisa, men nu mera lyssnar hon bara på religionspassen 
och skriver endast ner enstaka ord. 
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Läraren säger att dyslexi påverkar basen i så mycket - i alla ämnen. Hon tycker att man 
ska göra något positiv av diagnosen. Nu kan man ställa krav! Hon säger också att det till 
exempel vid ett skolbyte kan vara bra med diagnos därför att man då vet man var man 
ska börja från start.  

Vid det nationella provet till exempel kommer hon att behöva läshjälp. Lisa kommer att 
ha svårigheter med alla tre proven, svenska, matte och engelska. Proven kommer att 
göras i lugn och ro hos specialpedagogen. 

Annika berättar att Lisa får mer hjälp idag, efter diagnosen. Eleverna arbetar efter 
individuell planering och Lisa har en individuell planering utifrån hennes förutsätt-
ningar. Det hade hon innan också, men nu kanske den är ännu mer anpassad. 

Annika säger att hon försöker hjälpa Lisa så ofta och så mycket hon kan, men det finns 
fler som behöver hjälp. Detta gör att läraren känner att hon inte räcker till. Hon säger att 
hon skulle behöva en vuxen till i klassrummet.  

”En annan elev kan man säga till att de kan gå till nästa uppgift medan de väntar, men 
det kan man inte göra med Lisa eftersom hon har samma problem där.” Lisa skulle 
behöva mycket mer stöd anser Annika. ”Hon skulle behöva att någon sitter med och ser 
att hon förstår det hon läser. Det krävs också lugn och ro, och det är inte alltid så lätt… 
Det är 16 barn i klassen och det finns flera som behöver mycket hjälp.” 

 

5.5.5 Hjälpmedel 

Man har införskaffat Daisyspelare och Lisa har bland annat en inläst geografibok. Vissa 
skolböcker med anpassade texter har också köpts in. Speciellt stavningsprogram för 
dyslektiker har införskaffats och även ett stavningsprogram på engelska. Man har 
beställt fler dataprogram som inte ännu har kommit. Mycket av det specialpedagogiska 
stöd Lisa får går ut på att hon ska lära sig att hantera datorn som ”skrivhjälpmedel”.  

Specialpedagogen berättar att det verkar lättare för Lisa att se stavfel och andra fel på 
datorskärmen än på pappret. Dessutom är det mycket lättare att korrigera dem.  

 

 

 



 

 30 

6. Diskussion 

Utgångspunkten i den här studien var att ta reda på hur en diagnos kan påverka en elevs 
självuppfattning och skolsituation samt att ta del av hur en dyslexidiagnostisering går 
till i teorin och praktiken. 

I min resultatdiskussion har jag utgått från de frågeställningar som ligger till grunden 
för min fallstudie. 

 

6.1.1 Utredning 

Lisa utredning gjordes först i årskurs 5. Det kan tyckas vara sent men i och med att hon 
bytte skola till en friskola så förlorade hon sin plats i kön för utredning. Dessutom ville 
man på den nya skolan dels bygga upp Lisas självkänsla och självbild och dels skapa sig 
en egen uppfattning om problematiken innan man eventuellt gjorde en utredning. 

När utredningen startade var Lisa en mycket gladare och positivare elev och hennes 
utveckling hade gått framåt. Hon upplever inte utredningen som något negativt.  

Logopeden har i sitt utlåtande både preciserat var Lisas svårigheter ligger samt gett ett 
utförligt åtgärdsförslag. Detta är helt i enlighet med vad bland annat Andersson skriver. 
Hon anser att en bra utredning både bör beskriva problemens natur, trolig orsak samt 
innehålla förslag på hur man ska arbeta pedagogiskt och kompensatoriskt (se avsnitt 
3.5.1). Hon anser också att det viktigaste utredningen ska leda till är att öka förståelsen 
om varför varje enskilt barn har svårt att läsa och skriva (Andersson, 2006). 

Åtgärderna ska vara grundade på noggrann problemprecisering, skriver Madison. Det 
ska ges stöd i svenska och matematik. Eleven måste få hjälp med hemuppgifter till 
exempel genom inlästa avsnitt eller talböcker. Vissa elever behöver långsammare 
studietakt för speciella arbetsområden och de kan även behöva anpassad skolgång. 
Särskild undervisning och föräldrasamverkan är andra viktiga punkter hon tar upp. Hon 
anser att föräldrarna behöver få råd och handledning för hur de bäst ska kunna hjälpa 
sina barn ( se avsnitt 3.6.2). 

Edwards anser att diagnosen är viktig som förklaring till problemen för både barnet och 
omgivningen. Hennes empiriska studie visar att enbart diagnosen inte är tillräcklig utan 
att den måste följas av pedagogiska åtgärder. Hon menar också att eleven måste få hjälp 
att hitta andra sätt att uttrycka intelligens och kreativitet på (se avsnitt 3.6.4).  

 

6.1.2 Betydelsen av diagnos för självbilden och självförtroendet 

Studien visar att diagnosen för ”min elev” och hennes föräldrar har inneburit en 
bekräftelse på att det finns en orsak till problematiken. Vetskapen om rättigheten att få 
mer hjälp har bidragit till att eleven nu lättare själv ber om hjälp. Föräldrarna vet att de 
har rättighet att få mer stöd till sitt barn och att det finns olika hjälpmedel för att 
underlätta skolarbetet för henne.  
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Föräldrarna skriver att även om de hade förklarat för Lisa att hennes problem troligen 
beror på dyslexi har hennes självbild efter diagnosen långsamt blivit bättre. Lisa blir 
inte längre lika frustrerad när det tar emot och blir jobbigt för henne. Men fortfarande 
vill inte Lisa att de ska berätta om hennes handikapp för alla. Lisa själv säger att alla 
klasskamraterna inte känner till att hon har dyslexi och att det finns en del som kan 
retas. 

Det är viktigt att lärare uppmärksammar ett barn som halkar efter de andra och agerar. 
Barn är känsliga och reagerar snabbt om klasskamraterna lär sig snabbare. Lisa märkte 
redan i årskurs 1 att klasskamraterna hade lärt sig att läsa, men hon upplevde då att hon 
fick stöd av sin lärare. I tvåan kom en ny lärare och då togs inte samma hänsyn till Lisas 
problematik. När det ställdes samma krav på Lisa som på de övriga klasskamraterna 
blev läs- och skrivproblematiken större och tydligare. Hon kunde inte ”hänga” med och 
runt läxläsningen blev det nu bråk hemma. 

Som åtgärd för sina läs- och skrivsvårigheter blev hon placerad i den så kallade skriv- & 
läsgruppen tillsammans med barn som hade en helt annan problematik. Detta är något 
som Myrberg & Lange tar upp och de menar att om utredningen får till konsekvens att 
elever placeras i särskilda klasser eller skolor uppfattar många forskare diagnostisering 
och utredning som uteslutande negativt (se avsnitt 3.6.4). 

Lisa trivdes inte alls i den särskilda undervisningsgruppen och hon upplevde att hon 
kom ifrån sina klasskamrater. Hennes självförtroende blev dåligt och hon var mycket 
ledsen.  

Det här är tyvärr en ganska vanlig bild av hur många barn med stora läs- och 
skrivsvårigheter har det i skolan. Taube menar att barnet antingen kommer till skolan 
med bristande självförtroende och misslyckas i enlighet med sin självbild eller kommer 
med höga förväntningar och när barnet sen brister i sin läsinlärning påverkas 
självförtroendet negativt (se avsnitt 3.6.2).  

När Lisa kom till den nya skolan var det första målet att uppfylla att hon skulle få 
tillbaka skolglädjen och självförtroendet. Man arbetade också med att avdramatisera 
läsandet (se avsnitt 5.1). Läraren upplever inte att Lisa verkar skämmas över sin diagnos 
och menar att hon inte har problem att visa att hon använder en Daisyspelare till vissa 
uppgifter. Hon upplever även att elevens självbild har stärkts efter diagnosen. När Lisa 
kom till klassen bröt hon ofta ihop och grät när hon inte förstod eller fick vänta på hjälp 
men det gör hon inte längre. 

Specialpedagogen upplever att diagnosen blev en lättnad för Lisa. Hon tror även att 
föräldrarna känner sig lättade vilket naturligtvis ger en reaktion på Lisa. Hon berättar 
också att Lisa har lättare att själv be om hjälp nu eftersom hon vet mer själv. 

 

6.1.3 Skolsituationen 

Efter diagnostiseringen har skolsituationen har anpassats till viss del. Man har köpt in 
vissa hjälpmedel som till exempel Daisyspelare och olika dataprogram - bland annat ett 
speciellt stavningsprogram för dyslektiker. Klassläraren anser att synen på Lisas behov 
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har förändrats en del efter diagnostiseringen. Hon säger att man utan diagnosen kanske 
hade väntat till i höst med att köpa in Daisyspelaren. 

Vid analys av intervjuerna framkommer att både Lisa själv, läraren och även 
specialpedagogen uttrycker en önskan om mer vuxenstöd. Trots att klassen är liten så 
upplever läraren att hon ensam inte kan ge Lisa det stöd hon behöver under lektionerna. 
Det är fler elever i klassen som behöver mycket hjälp och ibland får man vänta länge. 

Just detta att vänta är ett stort problem. Lisa har ju ofta svårighet med även nästa uppgift 
och kan därför inte gå vidare medan hon väntar. Det är svårt att hålla motivationen uppe 
då hon måste vänta länge på hjälp. Lisa har haft möjligheten att få gå in och arbeta i 
lugn och ro hos specialpedagogen även när Lena har haft andra elever. Ofta har 
specialpedagogen ändå tid att hjälpa henne lite. Lisa blir lätt frustrerad och tappar 
motivationen om hon känner att det går för fort fram och att hon inte får den hjälp hon 
behöver.  

Klassläraren har anpassat sin undervisning på så sätt att hon har en extra genomgång 
med Lisa då det är mycket information. Vid prov får Lisa läshjälp och längre tid på sig. 
Hennes veckoplanering anpassas efter hennes förutsättningar. Läraren försöker även se 
till att Lisa slipper sitta och vänta på hjälp, men hon säger att det är svårt att räcka till. 

På skolan arbetar man medvetet med att tidigt identifiera läs- och skrivsvårigheter och 
att tidigt sätta in åtgärder då en elev har behov av extra stöd. För Lisas del har det 
inneburit att hon redan från starten på den nya skolan fick mycket hjälp och stöd av 
specialpedagogen. Då byggdes den så viktiga goda relationen upp mellan Lisa och 
specialpedagogen. Specialpedagogen anser inte att hennes syn på elevens behov av 
hjälp egentligen förändrades efter diagnosen. Hon menar att problemen är ju samma 
som tidigare men att den största förändringen är att Lisa nu själv ber om hjälp. 

Specialpedagogen säger att det är viktigt att eleven vet att hon kommer att få det stöd 
hon behöver i skolan och hemma. Eleven måste känna att ”om jag jobbar så kommer det 
här att ordna sig”. Det är viktigt att ha tillförsikt om framtiden.  

Mycket av det specialpedagogiska stöd Lisa får går ut på att hon ska lära sig att hantera 
datorn som skrivhjälpmedel. Hon tränar sig även på att använda rättstavningsprogram. 
Lisas läsning och skrivning har förbättrats genom det stöd och den träning hon får på 
skolan. Hon vill läsa texter och uppgifter själv, men kan behöva hjälp med att tolka och 
förstå det hon läser. Detta är bland annat tydligt vid matematikuppgifter. Själva 
uträkningen går oftast bra om hon bara får hjälp med att tolka vad uppgiften går ut på. 

Det är få som enbart genom träning och övning av stavningsregler kan arbeta bort sina 
läs- och skrivsvårigheter men det går att lära sig läsa och skriva och det går att 
kompensera funktionshindret. Den nya informationsteknologin öppnar oändliga 
möjligheter (FMLS Skrivknuten). 

Lisa själv har berättat att hon känner av sin dyslexi när hon har andra ämnen med andra 
lärare. Det är lätt att glömma bort att det kan ingå moment av läsning och skrivning 
även i ämnen som musik och slöjd.  
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6.1.4 Synen på diagnosen 

Specialpedagogen anser att diagnosens betydelse beror mycket på hur eleven själv tar 
hand om den och även vilket stöd hon får runt omkring. Hon menar också att det är 
viktigt att vara tydlig med att det går att utvecklas väl trots dyslexi.  

Frågan om man ska ställa diagnoser eller inte och om det är att ”sätta stämpel” på 
människor är ständigt återkommande inom skolans värld. I konsensusrapporten står att 
det trots den intensiva debatten om ”stämplingseffekter” finns för lite empirisk 
forskning om diagnosers långsiktiga inverkan på individens självbild. Man menar att det 
ofta ses som en ideologisk fråga, om det är bra eller dåligt att få diagnos. 

Rektorn säger att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt med diagnoser därför att 
samhället är så strukturerat idag att det krävs diagnos för att man ska få hjälp (se avsnitt 
5.3.1). 

Klassläraren tror att diagnosen dyslexi har gett en bekräftelse för familjen och barnet. 
Hon upplever att föräldrarna verkar lugnade nu när Lisa fått diagnos. Detta, menar hon, 
speglar naturligtvis av sig på barnet.  

Zetterberg (2003) skriver bland annat om diagnosens betydelse för föräldrarna. Hon 
anser att diagnosen kan användas dels som en förklaring till varför barnet har läs- och 
skrivsvårigheter och dels ge tillgång till ord och beskrivningar av problemet. Genom 
dessa beskrivningar ökar föräldrarnas förståelse för problematiken. Hon skriver också 
att diagnosen framställs som en utgångspunkt för förändring. Lisas föräldrar skriver att 
”nu är det ingen misstanke utan nu vet man vad som är problemet och kan koncentrera 
sig på att hjälpa Lisa att kunna hantera sitt handikapp” (se avsnitt 5.4.4). 

Vid ett samtal med en lärare på en skola i Stockholmsområdet fick jag synpunkter som 
stämmer väl med det som diskuteras i konsensusrapporten. Läraren sa att det är så 
vanligt med läs- och skrivsvårigheter. I hennes trea finns det tre elever som just fått 
dyslexidiagnos. ”Men frågan är vad diagnosen ska leda till. Det finns inga resurser vare 
sig till det lärarstöd eleven skulle behöva eller till hjälpmedel.” Hon berättar också om 
ett uppföljningssamtal med föräldrarna till en av eleverna, ”där de sitter med papper på 
dyslexidiagnos och har förväntningar på att nu, nu ska vårt barn få hjälp, nu kommer det 
att hända något”. Det som erbjuds, fortsätter hon, kan vara en eller två timmar med 
specialpedagogen i veckan, vilket ju är alldeles för lite. 

Sigrid Madison (1992) skriver om hur viktigt det är med föräldrasamverkan och att man 
måste ge råd och handledning för hur föräldrarna bäst kan hjälpa sina barn. Rektorn 
menar att den största resursen är att de på den här skolan är duktiga på att ha en bra 
relation till föräldrarna. ”Vi sätter press på föräldrarna, ni måste göra de här och de här 
sakerna för att det behövs öva hemma också” (se avsnitt 5.5.1). Rektorn menar att det är 
tre parter som måste samarbeta runt barnet: föräldrarna, skolan och de som gjort 
utredningen. Även Zetterberg (2003) skriver om dessa tre ”aktörer i dramat om barnet” 
(sid.194). Vidare talar hon om att föräldrarna ofta har haft eller har konflikter med 
skolan angående stöd, hjälp och resurser. Lisas föräldrar uppger i intervjun att de 
upplever att Lisa får anpassat stöd och den hjälp hon behöver i skolan. 
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6.1.5 Metoddiskussion 

Den metod jag valde för min undersökning – fallstudien, visade sig vara effektiv för att 
ge svar och djupare förståelse om problemområdet. Genom att hämta information från 
ett flertal källor - observation, intervjuer och genom att ta del av dokument - fick jag en 
helhetsbild av elevens situation. Utifrån detta har jag sedan kunnat göra jämförelser 
mellan teori och praktik.  

Förvisso kan ingen generalisering göras men en ökad insikt om hur diagnosen och 
skolsituationen kan förändra en elevs självbild är tydlig.  

 

6.2 Slutkommentarer 
Jag ville genom min studie belysa vilken betydelse en diagnos kan ha för en enskild 
individ och hennes skolsituation. Det skulle ha varit intressant att följa eleven under en 
längre period för att se inverkan på självförtroendet på sikt samt även hur den anpassade 
skolsituationen hjälper Lisa genom skoltiden, men det tillåter inte den här studien.  

Fallstudien kan öka förståelsen för hur man genom att namnge problematiken kan öka 
självförtroendet hos en individ samt se hur de vuxna runt barnet uppfattar diagnosen. 

Kunskapen om dyslexi och resurser till stöd och hjälpmedel ser olika ut på skolor. På 
den här skolan anser jag att man har hög kompetens samt att man har satsat en hel del på 
stöd och hjälpmedel. Lisa, läraren och specialpedagogen uttrycker alla tre att den 
viktigaste resursen ändå är det stöd som kan ges av en person.  

 

Jag anser att det är viktigt att man som lärare tänker på hur stor process man ”drar 
igång” med en utredning. Den kan vara jobbig att gå igenom och kanske varken leder 
till det besked man önskar eller till verkningsfulla åtgärder. Man måste även tänka på 
vilket hopp och vilka förväntningar som kan uppstå. Om man då inte har kunskap, 
möjlighet eller ekonomiska förutsättningar att sätta in resurser så anser jag, liksom det 
står i konsensusrapporten att det kan vara skadligt.  

Frågan man bör ställa innan man startar upp en utredning är: ”Vad finns det för resurser 
att ta hand om det här som läs- och skrivutredningen/dyslexiutredningen så småningom 
mynnar ut i?” (Myrberg & Lange, 2006, sid.45). 

Det är viktigt att elever som har svårigheter med läsning och skrivning får det stöd och 
den hjälp de behöver i skolan. De måste känna att det är meningsfullt att träna på att läsa 
och skriva. Att ha bristande läs- och skrivförmåga får konsekvenser för alla skolämnen 
och även för elevens sociala och känslomässiga utveckling, både i skolan och senare i 
livet.  

En lärare som har god kunskap om barn läs- och skrivutveckling och inlärning kan med 
olika metoder och strategier göra mycket för att hjälpa, stödja och underlätta för eleven i 
klassrummet. Parallellt med detta behövs enskild tid med en ”specialistlärare”.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1.  Missivbrev till skolan 
 
Jag heter Åsa Romson och är en före detta kollega till er specialpedagog. 

Jag är förskollärare i botten och nu läser jag vidare till grundskollärare. 

Min inriktning är Språk och språkutveckling 60 poäng. Vi har läst mycket 

om läs- och skrivsvårigheter och om vikten av språkstimulerande övningar 

i förskolan för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vi har också läst om 

hur vanligt det är med läs- och skrivsvårigheter och hur viktigt det är med 

tidiga stödinsatser. 

 

Nu skriver jag min C- uppsats som handlar om dyslexi och diagnostisering. 

Jag kommer av etiska skäl inte skriva skolans namn i uppsatsen och 

naturligtvis kommer eleven benämnas med fingerat namn. 

Jag är väldigt tacksam för att jag får möjligheten att komma till er skola 

och göra min studie och jag ser verkligen fram emot nästa vecka. 

 

Med vänlig hälsning 

Åsa 
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Bilaga 2.  Diagnostisering av dyslexi 

Hur går utredningen till? Vilken betydelse har diagnosen för elevens 
skolsituation? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att tillägna mig kunskap kring hur en dyslexiutredning går 
till och vilket ”förarbete” man gör på skolan. Vidare vill jag se hur diagnosen påverkar 
elevens skolsituation. Jag kommer att presentera några olika forskares definitioner, 
belysa symptom som kan förekomma vid dyslexi samt ta del av hur en 
utredningsprocess går till i teorin och i praktiken. 

 

Frågeställningar 

Hur har utredningen gått till? 

Har synen på elevens problematik förändrats efter diagnosen? 

Har elevens skolsituation påverkats efter diagnosen? 

 
 

Intervjufrågor 

 

• Kan du kortfattat beskriva skolsituationen för eleven idag? 

• Har den förändrats efter diagnostiseringen? 

• Har synen på eleven och elevens behov förändrats? 

• Får eleven den hjälp hon behöver? 

• Har elevens självbild förändrats efter diagnostiseringen? 
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Bilaga 3.  Förklaring av tester och hjälpmedel. 
 
Vid utredningen av Lisas läs- och skrivsvårigheter använde man följande tester: 
Gamma, TROG, OLAF, Läskedjor och Ordracet. 

 

TROG (Test for Reception of Grammar). Det finns en svensk översättning av 
språkförståelsetestet T.R.O.G. som är ett material för bedömning av barns förmåga att 
konstruera meningar och satser. 

 

OLAF: Ordläsning-Avkodning-Förståelse 

 

Läskedjor: Bokstavs- och Ordkedjor riktar sig främst till elever i åk 2-3. Det är Christer 
Jacobson som har utarbetat det här materialet. 
Testet Bokstavskedjor gör man för att få en uppfattning om elevens visuo - motoriska 
snabbhet. Grundprincipen för testet är att snabbt bedöma elevers lästekniska förmåga. 
Testet Ordkedjor gör man för att få en uppfattning om elevernas förmåga att avkoda 
enskilda ord. Lästiden är två minuter för vardera deltest. 

 

Ordracet är ett bedömningsmaterial som används vid dyslexiutredningar. Det ger ett 
mått på hastighet och typer av fel vid snabb konfrontationsbenämning. Ordracet består 
av 80 svartvita lättolkade bilder som illustrerar vanliga ord. Den som testas får se en 
bild i taget på datorskärmen och ska benämna bilden så fort som möjligt. Han eller hon 
klickar sedan själv fram nästa bild. Det bygger på kunskaper om att svårigheter med 
snabb konfrontationsbenämning är vanliga hos personer med dyslexi.  

 

Daisyspelare är en speciell talboksspelare. Det finns många läromedel som är inlästa 
och med Daisyspelaren är det möjligt att förflytta sig till önskat avsnitt eller önskad 
sida. Man kan även sätta ”bokmärken” och markeringar i texten.   

 

Lexia är ett program ger som ger möjligheter till träning utifrån elevens egen 
läsutvecklingsnivå. Övningarna är inriktade på olika faser i läsprocessen: fonologisk 
medvetenhet, avkodning, stavning och läsförståelse på ord-, menings- och textnivå. Det 
ingår även rumsliga övningar, klockträning och räkneuppgifter. Programmet skall passa 
för alla med dyslexi, språkligt betingade inlärningssvårigheter eller afasi, oavsett ålder. 
Läraren kan framställa övningar som eleven kan genomföra på en dator hemma. 

 

Talsyntes. Syntetiskt tal läser upp text på skärmen. 
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Bilaga 4.  Ett exempel på en text som Lisa har 
skrivit: 
 
Utdrag ur en skrivuppgift i Nationella provet i maj 2007. 
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