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Sammanfattning 

Syftet med studien var att förstå hur elever upplever processen kring dyslexidiagnostisering. Vi 
studerade och analyserade hur elever i åldern 8-11 år upplevde att en dyslexidiagnos skulle 
ställas, logopedens diagnostisering, överlämnandet av diagnosresultatet och hur diagnosen 
efteråt påverkade elevens skol- och hemsituation. Genom kvalitativa intervjuer med fyra elever 
och deras föräldrar insamlades information och analyserades utifrån studiens 
problemformulering och frågeställningar. I vår studie såg vi att det är en lång process för 
eleverna att ta till sig en dyslexidiagnos och att elevernas känslor inför diagnosen ofta är 
motstridiga och många. Samtliga elever har negativa känslor inför beskedet om att de har 
dyslexi och ingen av eleverna i vår studie har velat berätta om dyslexin för sina kamrater. 
Eleverna upplever dock en positiv förändring i skolan efter diagnosen. Föräldrar känner att 
diagnosen givit dem redskap att bättre stötta och förstå sitt barn. Det visade sig vara viktigt för 
barnet vad logopeden förmedlade och på så sätt påverkade logopeden barnets självbild och 
självförtroende. 

Nyckelord 

Dyslexi, diagnos, elevperspektiv, diagnostiseringsprocess 
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Inledning 

Idag känner de flesta till funktionshindret dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är 
något som diskuteras både i skolan och i samhället. Forskningen på dyslexiområdet är intensiv 
och dess resultat finns tillgångliga för alla genom böcker, artiklar och tv-program. Det finns 
dock förvånansvärt få undersökningar om hur elever upplever att bli utredda och få en 
dyslexidiagnos.  

Vi som skriver uppsatsen har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever. Åsa Svensson 
(UQ302F) arbetar för närvarande som specialpedagog med elever i år 3-6. Maria Hallberg 
(UQ301F) är klasslärare i en åldersblandad 4-6:a. Vi har båda arbetat med elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vi har dessutom båda egna barn som nyligen fått dyslexidiagnoser.  

Vi har, som lärare och föräldrar, deltagit vid återgivande av dyslexiutredningar. Detta kan ske 
på många olika sätt: 

• diagnosintyg skickas till föräldrar och till skola  

• återgivningssamtal med logopeden där barn och förälder får reda på resultatet av 
dyslexiutredningen i samband med eller efter utredningen 

• återgivningsmöte med föräldrar, (barn utifrån önskemål och beslut) skolpersonal och 
logoped i skolan eller hos logopeden 

Dessa olikheter har fått oss att fundera över hur återgivningen påverkar elevens känsla för 
diagnosen och det fortsatta skolarbetet. Även själva utredningssituationen kan vara svår för 
eleven, som ska testas och bedömas av en okänd vuxen. Vi undrar om och hur logopedens 
förmåga att skapa kontakt och lyfta fram starka sidor påverkar eleven.  

Det är viktigt för oss pedagoger att känna till elevers upplevelser av diagnostiseringsprocessen 
för att kunna bemöta och följa upp varje elev på bästa sätt i skolarbetet. Med 
diagnostiseringsprocessen menar vi:  

• beslutet att diagnostisera  

• själva testsituationen 

• återgivandet av resultatet 

• elevers reaktion på återgivandet 

• vilka förändringar som eleven upplever i hemmet och i skolan 

Vi har valt ordet process för att vi vill förstå vad som händer ur elevens perspektiv över tid, dvs. 
hur eleven utvecklar en förståelse för och acceptans av sina svårigheter. Vi behöver veta vad 
eleverna har för funderingar och vad i processen som är svårt, för att kunna underlätta för dem.  

Att läsa och uttrycka sig i skrift har aldrig varit av större vikt än i dagens samhälle och därmed 
har även kraven på god läsförmåga ökat för eleverna i skolan. Det kan vara en anledning till att 
allt fler utreds för dyslexi. När allt fler elever diagnostiseras är det viktigt att titta på hela 
diagnostiseringsprocessen med målet att eleverna ska känna sig delaktiga. Hur vi i skolan kan 
skapa möjlighet för eleverna att acceptera diagnosen är avgörande för hur de kommer att lyckas 
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med sina studier i framtiden. Det är viktigt att de kan se till att få hjälp när de behöver det och 
att de kan använda sig av de hjälpmedel som finns. Det är också viktigt att eleverna får kunskap 
om sina möjligheter och rättigheter.  

Vi vet också att föräldrar har olika inställning till och kunskap om dyslexi. Många föräldrar 
driver själva frågan om utredning, andra är mer tveksamma till eller har motstånd mot att deras 
barn ska utredas. Föräldrarnas syn på dyslexi har troligen stor betydelse för barnens inställning. 
Vi har märkt att barnen har olika erfarenhet av och kunskap om dyslexi. Detta är troligen något 
som påverkar hur de ser på dyslexiutredningen. 

Det finns en oenighet bland forskare om nyttan med dyslexidiagnostisering.  Psykologen Karin 
Zetterqvist Nelson (2003) skriver i sin bok, Dyslexi – en diagnos på gott och ont, följande:  

Debatten om dyslexi är följaktligen polariserad och två ståndpunkter går att urskilja. Vi finner 
å ena sidan ett individorienterat, diagnostiskt synsätt, nära knutet till dyslexirörelsen… Å 
andra sidan påträffar vi ett socialt orienterat antidiagnostiskt synsätt, med anknytning till 
sociologisk och pedagogisk forskning om barns inlärning i skolsammanhang. (s.37) 

Det är enligt Zetterqvist mindre vanligt med kvalitativ forskning inom området. 

 Studier av mer kvalitativ karaktär är mindre vanliga och frågor rörande skriftspråklighetens 
betydelse för identitet och relationer till omvärlden uppmärksammas inte i någon högre 
grad.(.s.9)   

Åsikterna om diagnostisering framstår som ideologiska och verkar bygga på antaganden om vad 
barnen tänker och känner. Det bör därför vara av allmänt intresse att granska processen kring 
diagnostiseringen ur elevperspektiv och försöka förstå vad de diagnostiserade upplever. Vad får 
diagnosen för betydelse för de diagnostiserades självbild och för deras relationer till kompisar, 
föräldrar och skolpersonal?  

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ta reda på hur eleverna ser på processen och upplever 
diagnostiseringen.  

Bakgrund 

 Definitioner av begrepp 
Det är framför allt två begrepp, dyslexi och diagnos, som är centrala i vår studie och därför 
behöver definieras. Här nedan följer några forskares definiering av begreppet dyslexi. 
Christoffer Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, och Maj Ödman (1994), läkare, 
skriver i sin bok, Dyslexi – vad är det?: 

Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots normalbegåvning och trots adekvat 
pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, ger sig till känna som läs- och skrivsvårigheter.      
( s.16)  
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Läsforskarna Ingvar Lundberg (1995) och Torleiv Höien (2004) definierar begreppet på 
följande sätt: 

Dyslexi är en störning i avkodningen av skrivna ord, orsakad av en defekt i det fonologiska 
systemet. Lundberg (s. 39) 

Dyslexi innebär alltså att man har stora problem med att tillägna sig normal läsfärdighet. Var 
vi sätter gränsen för dyslexi, måste nödvändigtvis bli godtyckligt. Den beror bland annat på 
vilken läsfärdighet man anser vara nödvändig för att fungera i samhället. Höien (s. 12-13) 

En liknande definiering, som ofta används i forskarsammanhang, har formulerats av The 
International Dyslexia Association (2002) som är en internationell organisation till vilken 
många forskare inom området är knutna.  

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by 
difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding 
abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of 
language that is often unexpected in relation to other cognitve abilities and the provision of 
effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems in reading 
comprehension and reduced reading experience that can impede the growth of vocabulary and 
background knowledge. (från The International Dyslexia Associations hemsida) 

Dyslexi kan även benämnas som specifika läs- och skrivsvårigheter. Vi ser på dyslexi som en 
funktionsnedsättning som försvårar för barnen att i vissa situationer lyckas i förhållande till sin 
potentiella förmåga. Vi anser att man har dyslexi och vi undviker att tala om barn som 
dyslektiker. Dyslexin är bara en liten del av personligheten.  

När skolan tar initiativet till en dyslexiutredning skriver skolläkaren en remiss som skickas till 
logoped. Logopeder har behörighet att diagnostisera och behandla olika slag av språkstörningar 
hos barn, ungdomar och vuxna. En logoped har en fyraårig utbildning vid medicinsk fakultet. 
Det är logopeder som utreder och fastställer dyslexidiagnoser. I ett kapitel i Utredning av läs- 
och skrivsvårigheter beskriver logopeden Birgitta Johnsen (2007) innehållet i en 
dyslexiutredning:  

• Logopeden samlar in uppgifter om tal- och språkutveckling, hör- och 
synundersökningar, eventuell stödundervisning etc.  

• Logopeden bedömer den allmänna språkliga förmågan. Det ska bland annat ge en bild 
av elevens fonologiska förmåga och aktiva och passiva ordförråd.  

• Eleven gör standardiserade läs- och skrivprov. 

• Logopeden bedömer auditiv, visuell och sensomotoriskförmåga.  

När en elev på det här sättet utretts för sina läs- och skrivsvårigheter har man i regel en klar 
bild av starka och svaga sidor. (s. 247) 

När utredningen är klar delger logopeden barn och förälder resultatet.  

Hjärnforskaren Martin Ingvar (2008) beskriver nedan begreppet diagnos: 

Bestämmande eller konstaterande att ett visst tillstånd föreligger enligt någon klassificering 
som gjorts inom medicinen, psykologin eller vårdvetenskapen. (s. 134) 
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Karin Zetterqvist Nelson (2003) skriver om termen diagnos och ur vilka perspektiv hon ser på 
dyslexi och diagnostiserande i sitt arbete. 

… diagnosen är ett ord, en term, som ges innebörd och betydelse beroende av kontext och 
aktörer. Dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter i bemärkelsen diagnostiska kategorier 
implicerar ett medicinskt/kognitionspsykologiskt perspektiv. Det är ett perspektiv som inte 
utesluter andra perspektiv på vad dessa diagnostiska termer kan betyda och hur de kan 
användas. Härmed är det möjligt att närma sig frågan om diagnosens betydelse för det aktuella 
barnet parallellt med en kritisk hållning till dyslexiforskningens sanningsanspråk. (s.19)  

Martin Ingvar (2008) resonerar kring för- och nackdelar med diagnostisering. 

Det som talar för diagnos är att individen själv får grepp om orsaken till problemen. Dessutom 
får man tillgång till systematiserad kunskap om vad man själv kan göra åt problemet och vad 
man kan kräva av omgivningen. Bara att få sina problem bekräftade brukar många uppleva 
som en befrielse, inte minst deras anhöriga. Dessutom kan man med diagnosen som grund 
ställa tydligare krav på kunskap och förståelse på sin skola eller arbetsplats. (s 66) 

Det som talar emot är ju att diagnosen riskerar att stigmatisera bäraren. (s.65) 

Att bli utredd och få en diagnos, anser vi, kan öppna för möjligheter för eleverna att få hjälp på 
många olika sätt och få en förklaring till sina svårigheter. Britta Ericson (2007) skriver i 
inledningen till boken Utredning av läs- och skrivsvårigheter om framstegen som görs för att 
kompensera dyslektiker. Bland annat har de kompensatoriska hjälpmedlen utvecklats och 
dyslektiker som studerar vid högskolor och universitet har rätt att få inläst kurslitteratur. 

Tidigare forskning 
Vi gör här nedan en presentation av några undersökningar där dyslexidiagnostisering studerats 
ur elevperspektiv.  

Den studie som är mest relevant till våra frågeställningar är Karin Zetterqvist Nelsons 
avhandling och bok Dyslexi - en diagnos på gott och ont (2003). Studien innefattar 20 barn som 
fått diagnosen dyslexi. Zetterqvist undersöker diagnosens betydelse för barnet och för vuxna i 
barnets närhet. Hon har i sin avhandling tre perspektiv på barnet och diagnosen: barnets eget, 
förälderns samt lärarens. Zetterqvist finner att diagnosen i huvudsak utgör ett redskap för de 
vuxna runt barnet, medan den inte har lika stor betydelse för barnet självt.  

Många föräldrar återkommer till hur de allt eftersom tiden gått uppfattar att något är ’fel’ eller 
’galet’ med barnens läsande och skrivande. De berättar om konflikter i samband med 
läxläsning och medföljande ’gråt och tandagnisslan’ och redogör för alla försök att få läraren 
att inse barnets svårigheter” (s. 276) 

Zetterqvist menar att diagnosen och utredningen blir en startpunkt för föräldrarna och påverkar 
hur de agerar i förhållande till skolan och till barnet hemma. Diagnosen gör inte att föräldrarna 
avsäger sig ansvar utan tydliggör istället vad de kan göra och hur. Föräldrarna efterfrågar heller 
inte förklaringar till barnets läs- och skrivsvårigheter, utan verkar acceptera situationen och utgå 
från den för att förändra barnets situation till det bättre.  
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I detta sammanhang utgör diskursen om dyslexi en resurs som utgångspunkt för 
problemformulering och handlingsprogram sett ur ett föräldraperspektiv. Det framstår som att 
diagnosen är ett mer ändamålsenligt redskap för föräldrarna än för lärarna. (s. 277) 

Föräldrarna beskrev diagnosen som användbar kanske främst i förhandling med skolan om 
ansvarsfördelning och tilldelning av resurser. Föräldrarna ser inte bara till att barnet mår bra 
fysiskt utan även till att det utvecklas enligt sina potentiella förmågor. Lärarna antog en mer 
avvaktande hållning och såg diagnosen som användbar ur vissa aspekter, som att frigöra 
resurser eller förstå barnens svårigheter. För lärarna var det viktigare hur barnen var som elever 
och de relaterade mer till en moralisk dimension, oavsett diagnos.  

Genom att se hur barnen använder den diagnostiska termen i relation till sig själva och hur de 
talar om sitt läsande och skrivande, har Zetterqvist (2003) kunnat urskilja fyra olika 
förhållningssätt till diagnosen hos de intervjuade barnen. Barnen med det första 
förhållningssättet beskrev det som problematiskt att läsa och skriva och talade om sig själva 
som barn med dyslexi. I den andra gruppen använde de diagnosen mer begränsat i samband med 
skolsituationen, bland annat som förklaring till hjälp av specialpedagog. Dessa beskrev det inte 
som problematiskt att läsa och skriva. Det tredje förhållningssättet var att hålla diagnosen mer 
på avstånd, barnen pratade om diagnosen, men inte i förhållande till sig själva. Det fjärde 
karakteriserades av ett avvisande av diagnosen. Dessa barn pratade varken om diagnosen i 
förhållande till sig själva eller till andra.   

Barnen tenderar med andra ord att undvika den problematisering som de utsatts för, ibland 
med hjälp av ett diagnostiskt perspektiv, ibland genom att avvisa detsamma. Termer som 
’dyslexi’ och ’läs- och skrivsvårigheter’ ges därmed särskilda innebörder, och det går inte att 
entydigt hävda diagnosens för- eller nackdelar för barn generellt. (s. 288) 

Barbara Riddick (1996), en brittisk psykolog, har gjort en undersökning av barn med dyslexi. 
Hon har intervjuat 22 barn och deras föräldrar. Hon har undersökt diagnostiseringsprocessen 
och studerat hur barnen själva ser på sitt liv och sina erfarenheter som dyslektiker. Riddick 
sammanfattar resultaten med att: 

… all but one child found the label helpful at a personal level, 50 per cent of the children 
didn´t find the label helpful at a public level. (s. 85) 

Skälen till att diagnosen känns som en hjälp är enligt Riddick, dess avlastande funktion. 
Barnens självkänsla stärks när de får en förklaring på sina svårigheter. En del av barnen vill inte 
beskrivas som dyslektiker i offentliga sammanhang och oviljan till det är bland annat att de är 
oroliga för att bli retade för sina svårigheter. 

Karin Taube (1987), professor i pedagogiskt arbete, har gjort en kvantitativ studie på sambandet 
mellan att ha ett svagt självförtroende och svårigheter med läsningen. 

I många fall kan ett tillfälligt misslyckande till och med upplevas som sporre att kasta sig in i 
nya uppgifter för att bevisa att händelsen bara var ett olycksfall i arbetet. Om den negativa 
trenden fortsätter under en längre tid börjar det bli för stor dissonans mellan individens 
positiva prestationssjälvbild och de upprepande misslyckandena. Detta upplevs som 
obehagligt och man kämpar förtvivlat både inför sig själv och andra med att behålla sin bild av 
sitt duktiga jag. (s. 87) 
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Taube är försiktig med att uttala sig om ett orsaksförhållande mellan självförtroende och läsning 
och menar att man kan se på sambandet på två sätt. Barnet kan ha ett bristande självförtroende 
redan när det kommer till skolan och på grund av det misslyckas med läsningen. Alternativt 
kommer barnet till skolan med stora förväntningar och när det sedan visar sig vara svårt att läsa 
och skriva påverkas barnets självförtroende negativt. Genom Taubes studie har medvetenheten 
om barns upplevelser och självkänsla i samband med skolprestationer blivit större. Vi får dock 
ingen uppfattning om hur barnen resonerar kring dessa frågor. 

Dennis Groth (2007), lektor i pedagogik, har i sin studie sökt att beskriva och förstå hur en 
grupp elever och deras speciallärare uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska insatserna 
gällande elevernas självvärdering och lärande. Han har i sin studie intervjuat nio elever i 
skolåren 6 och 9, med ett, enligt skolan, stort stödbehov och deras speciallärare. Det är inte bara 
elever med läs- och skrivsvårigheter som ingår i studien, utan dessa kan även ha sociala 
svårigheter eller svårt med koncentration och motivation. Groth ser att då eleverna segregeras 
från ordinarie undervisning uppfattar de sig som annorlunda i negativ bemärkelse.  

Studien kan alltså tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen påverkar elevernas 
självbild i något negativ bemärkelse. Resultatet verkar också tyda på att denna negativa 
inverkan överförs till självvärdet så att även det påverkas i något negativ bemärkelse, i mer 
eller mindre grad. (s. 154) 

Groth har sett en tendens som kan tyda på att flickorna i studien, i något större utsträckning än 
pojkarna, ser ner på sin akademiska förmåga, som en följd av den lärandestruktur som de ingår 
i. Groth finner dock att eleverna till största delen upplever det specialpedagogiska stödet som 
bra för deras lärande. I sin studie har han sett att speciallärarna arbetar aktivt med att stötta 
elever med svårigheter och att stärka dem. Han ser hur viktigt detta är för att stärka elevernas 
självförtroende och detta verkar i viss mån uppväga de negativa effekterna av särskiljandet.  

… så kan resultatet tyda på att den studerade specialpedagogiska åtgärdsstrukturen pekar i riktning 
mot stämpling och utanförskap och därmed påverkar elevens självbild, självvärde och lärande i 
negativ riktning. Men att de specialpedagogiska insatserna och speciallärarnas ambitioner till en del 
motverkar denna negativa trend. (s. 155) 

Allison James (1993) har studerat barn som på olika sätt definierats som avvikande. Hon har 
genomfört en etnografisk studie på en ”lågstadieskola” i England. Barnen gick i så kallade 
specialklasser för barn med särskilda behov. Hon har där studerat hur barns olikheter uppfattas 
och kommer till uttryck och riktat sina frågor till barnen själva. James eftersträvar en förståelse 
för barns värld sett ur ett barn perspektiv och intresserar sig för hur identitet skapas. Hon menar 
att detta sker både i erfarenheten av att tillhöra en gemenskap och att avgränsa sig från den. 
Enligt James utvecklar individen en känsla av individuell och privat identitet genom dessa 
erfarenheter.  

James kommer fram till att kroppens olikheter är viktiga markörer vad gäller möjligheten att 
presentera sig och konstruera en social identitet. Det är inte olikheten i sig som är av betydelse 
utan hur kroppen och dess olikhet används och framställs i det sociala samspelet. Olikheten 
visar å ena sidan på det unika och individuella hos barnet, å andra sidan kan olikheten göra att 
barnet hamnar i ett utanförskap. Barnens status och position i gruppen beror i stor utsträckning 
på deras sätt att både markera individualitet och tillhörighet i gruppen, genom att anpassa sig till 
gruppens normer. 
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Janice Edwards (1994), psykolog och speciallärare i Storbritannien, har studerat åtta barn som 
blivit diagnostiserade som dyslektiker. Hon har bland annat använt djupintervjuer och 
fallstudier. Edwards anser att dessa barn med dyslexi har blivit missförstådda och utsatta i 
skolan och på grund av detta utvecklat olika strategier för att överleva socialt och psykiskt. 
Edwards har kommit fram till att diagnosen är viktig som förklaring, både för omgivningen och 
för barnet, men den inte är tillräcklig i sig, utan måste följas av pedagogiska åtgärder. Barnet 
måste dessutom fä hjälp att uttrycka sin intelligens och kreativitet på sitt eget sätt.  

Max Frisk (2007), barnpsykiatriker, neurolog och professor emeritus, har skrivit om psykiska 
och/eller sociala problem hos barn med dyslexi. Han menar att många barn har/får sekundära 
konsekvenser av dyslexin. Upplevd vanmakt, sorg och ilska kan ge olyckliga psykiska 
reaktioner. Dessa kan även bero på upplevelsen av att inte vara förstådd, liksom på fel och 
brister i omhändertagandet från omgivningen. Frisk skriver att barnet kan uppleva sig som 
annorlunda och misslyckat och detta leder till att barnet kan vara trotsigt, ilsket, ledset eller 
sjukt hemma. I skolan kan barnet bråka, verka likgiltigt och ointresserat. Barnet kan som 
konsekvens av dessa känslor av otillräcklighet uppföra sig annorlunda än det själv egentligen 
vill. Frisk menar att det är viktigt att diagnostisera barnet både utifrån dess resurser och 
svagheter, för att kunna bemöta och hjälpa ett barn med dyslexi.  

Utredningen skall vara grunden för ett habiliteringsprogram, dels för att trygga barnets 
utveckling med strävan att om möjligt eliminera eller kompensera handikappet, dels för att 
med rätt stöd och omhändertagande förhindra psykisk och social ohälsa, liksom social 
utslagning. Behövlig information om dyslexi, om dess orsaker och därav föranledda problem, 
skall ges till barnet liksom till alla berörda viktiga personer. (s. 297)  

Inga-Lill Jakobsson (2002), lektor i specialpedagogik, har gjort en studie kring elever med 
syndromdiagnos. Hon har gjort observationer och intervjuer med elever, föräldrar och 
skolpersonal. Eleverna i studien gick i grundskola och i särskilda undervisningsgrupper 
och/eller särskola. Föräldrarna framhöll ofta att diagnosen var viktig då den gav tillgång till 
behandling, och framför allt stöd och förståelse i skolan. Studien visar att diagnosen har störst 
betydelse för elever som går i vanliga grundskoleklasser, främst i samband med 
koncentrationssvårigheter och avvikande beteende hos eleverna. För elever, som går i särskild 
undervisningsgrupp och i särskolan, hade diagnoser mycket liten betydelse. Jakobsson anser att 
detta kan vara en konsekvens av att elevens behov av stöd där tidigare varit definierat i samband 
med skolplaceringen. Jakobssons huvudresultat i studien visar att kommunikationen mellan 
olika aktörer i skolsituationerna är avgörande och betydelsefull.  

Väl fungerande kommunikation kan skapa förutsättningar för delaktighet och lärande för alla 
elever, oavsett om de fått diagnos eller ej. (s. 203) 

Jakobsson poängterar även att utredningar behöver kompletteras med pedagogisk utredning och 
analys av hela elevens skolsituation. Därefter är det nödvändigt med ett möte mellan de som 
ställt diagnosen och skolpersonalen.  

Vi ser att flera forskare menar att barnen och deras föräldrar kan uppleva sig ha nytta av att 
barnet diagnostiseras och att diagnosen bör följas av pedagogiska åtgärder. Det finns också 
forskare som menar att barn med dyslexi känner sig missförstådda och utsatta i skolan och att 
specialpedagogiska åtgärder kan påverka barns självförtroende i negativ riktning. Mot bakgrund 
av ovanstående vill vi undersöka hur några svenska barn upplever att få en dyslexidiagnos. Vi är 
även intresserade av tiden före och efter diagnostiseringen.
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Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur elever upplever processen kring dyslexidiagnostisering.  

Frågeställningar: 
• Hur upplever elever vägen till diagnos, diagnostisering och överlämnandet av 

resultatet? 

• Vilka kunskaper och erfarenheter har elever av dyslexi? 

• På vilket sätt blir elever delaktiga i processen kring en dyslexidiagnos? 

• Upplever elever en förändring i hemmet efter dyslexidiagnosen? På vilket sätt? 

• Upplever elever en förändring i skolan efter dyslexidiagnosen? På vilket sätt? 

Metod  

Typ av studie- och undersökningsmetod 
Vi avser att basera vår studie på intervjuer med elever som nyligen fått en dyslexidiagnos. För 
att få svar på hur eleverna upplever processen kring en dyslexidiagnos kommer vi att göra 
kvalitativa intervjuer med elever. För att komplettera och fördjupa förståelsen av elevernas 
upplevelse och erfarenhet av att ha dyslexi kommer vi även att intervjua deras föräldrar. 

Att studera elevers variation i uppfattningar är av stor vikt för oss pedagoger för att kunna 
anpassa och bemöta eleverna på bästa möjliga sätt. Steinar Kvale (1997) skriver: 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärden före de vetenskapliga 
förklaringarna. I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett 
samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av 
gemensamt intresse.  (s. 9 ).  

Kvale (1997) menar att samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade är av central vikt i 
den kvalitativa forskningsintervjun. Den kunskap som erhålls ur intervjun är en intersubjektiv 
kunskap. Med det menas att kunskapen växer fram mellan de två subjekten utifrån 
interaktionen. Utgångspunkten är enligt Kvale att kunskapen finns i personens inre och att det är 
intervjuarens uppgift att hämta upp information och ur detta överföra den från tal till skrift, utan 
att förvränga informationen. 
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Enligt Trost (2005) kan en kvalitativ intervju ge fler och mer nyanserade svar och ge bättre 
förståelse för det man vill ha reda på än en kvantitativ undersökning. Man strävar efter att få 
svar på frågan hur snarare än varför. Forskaren vill komma åt den intervjuades liv, inte 
berättelsen. Forskaren vill förstå hur en människa tänker, handlar, resonerar och känner.  

Zetterqvist (2003) reflekterar över berättelsers giltighet, huruvida det som återges är sant och 
skriver:  

Situationen har inverkat och format det samtal som genomförs, både hur det sägs och vad som 
sägs i denna interaktion. Det motsäger emellertid inte en strävan att se barnets berättande som 
uttryck för barnet som person – som en personlig berättelse – som säger något om barnet själv.  
s.69 

Enligt Judith Bell (2006) ger en fokuserad intervju respondenten möjlighet att prata om det som 
är viktigt för honom eller henne, samtidigt som det i någon mån ger en garanti för att alla 
ämnesområden och teman kommer med. Vi kommer att välja ut olika teman som ska täckas 
under intervjuns gång och lämna respondenten utrymme att prata omkring dessa. Vi förväntar 
oss att eleverna har svårare att prata fritt och kommer därför att ha förberett oss på ett annat sätt 
med mer detaljerade frågor till elevintervjuerna. Att intervjua barn kräver en särskild metod och 
kunskap. Doverborg och Pramling (2000) menar att utgångspunkten i en intervju bör vara en för 
barnet känd situation eller upplevelse. Man börjar intervjun med att ställa vida övergripande 
frågor och närmar sig sedan det specifika innehållet.  

Vår analysmetod kommer att ha ett elevperspektiv. Vi vill genom våra frågor till föräldrarna få 
veta vad deras barn sagt och upplevt och därmed få en mer komplex bild av vad barnen känner 
och upplever. Vi är inte i första hand intresserade av förälderns upplevelse utan av vad de 
berättar om barnets upplevelse. Vi kommer att ha detta perspektiv också i analyserandet av elev- 
och föräldraintervjuerna.  

Vår studie baserar sig på en fenomenologisk livsvärldsansats. Den genomförda undersökningen 
ger på så sätt en beskrivande bild av hur ett antal elever med dyslexi upplevt processen kring en 
dyslexidiagnos. Karin Taube (1987) beskriver fenomenologin på följande sätt: 

Enligt den fenomenologiska synen utgör alla de erfarenheter som en individ är medveten om 
vid ett visst tillfälle det s.k. fenomenologiska fältet. Fenomenologin sysslar inte med 
verkligheten utan med individens tolkning av verkligheten. (s. 87) 

Nadja Carlsson (2005) menar att: 

Valet av forskningsansats är i många fall avgörande för forskningens resultat. Styrkan i en 
fenomenologisk ansats är att det studerades egna röster blir hörda. (s. 233) 

Genom att analysera elevernas och föräldrarnas intervjuer kommer vi att förstå mer hur eleverna 
ser på och upplever diagnostiserandet och tiden före och efter diagnosen. 

Undersökningsgrupp och urval 
Vi planerade att undersökningsgruppen skulle bestå av fem elever från några olika grundskolor. 
För att hitta respondenter har vi sökt i vårt kontaktnät och via dyslexiförbundet (FMLS).  

I första hand kommer vi att vända oss till elever som går i år 2-6 i grundskolan och som fått 
dyslexidiagnos under det senaste året. Vi arbetar med elever i dessa åldrar och har stort intresse 
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av att fördjupa oss i hur elever i dessa åldrar tänker för att förbättra och utveckla vårt arbete i 
framtiden.  

Eleverna ska ha fått sin diagnos nyligen, så att de har sina tankar och känslor kring detta i färskt 
minne. Vårt mål är att ha en jämn fördelning mellan pojkar och flickor i undersökningsgruppen.  

Vi kommer dessutom att intervjua en förälder/vårdnadshavare till respektive barn, för att 
komplettera och fördjupa barnens svar. Vissa frågor kan vara svåra för yngre barn att svara på. 
Barnen kan också ha svårt att minnas den aktuella situationen eller kanske inte vill svara. Vi 
kommer att intervjua den av föräldrarna som har tid, möjlighet och intresse av att ställa upp. 
Antalet intervjuer, fem elever och fem föräldrar, anser vi ger oss tillräckligt underlag för att få 
svar på våra frågeställningar. 

En av de planerade intervjuerna ställdes in i sista minuten efter att eleven ångrat sig och inte 
längre ville delta. Vi intervjuade därför fyra elever (tre pojkar och en flicka) och fyra föräldrar.  

Genomförande  
Vi valde att vara med på alla intervjuer båda två, för att skapa möjlighet att iaktta reaktioner hos 
respondenten och hjälpas åt att se till att alla frågeområden berördes. Vi turades om att leda 
intervjuerna. En av oss intervjuade alla elever och den andra intervjuade alla föräldrar. Elever 
och föräldrar intervjuades en i taget och enskilt, för att inte påverka den andres svar. Den som 
inte intervjuades väntade i ett annat rum.  

Föräldrarna tog vi kontakt med via telefon. Vi informerade om vår studie och förklarade hur 
intervjun skulle gå till. Föräldern tillfrågade sedan sitt barn, och när det gett sitt samtycke kom 
vi överens om tid och plats. Efter föräldrarnas godkännande skickade vi ett brev där vi tackade 
och informerade skriftligen om syftet med studien, informerade om tystnadsplikt, anonymitet 
och tillvägagångssätt samt upplyste om hur de kunde kontakta oss per mejl eller telefon.  

Två av eleverna och föräldrarna intervjuades i sina hem, en elev och förälder intervjuades på 
elevens skola och en elev och förälder intervjuades på vår skola. Vi var flexibla i val av plats för 
intervjuerna. Barn och föräldrar hade möjlighet att välja plats, dels för att underlätta för dem och 
dels för att, framför allt barnen, skulle känna sig trygga. Vi var flexibla med vem vi intervjuade 
först utifrån situationen och elev/förälders önskemål. Vi spelade in alla intervjuerna på iPhone 
och i sin helhet efter föräldrars och elevers medgivande. Vi gav presenter till eleverna och 
föräldrarna (godis/blommor) för att visa vår uppskattning över att de gav oss svar på eventuellt 
känsliga frågor och delade med sig av sin tid. Vi hade som mål att skapa ett möte där både 
respondenterna och vi hade ett utbyte av intervjusituationen.  

Samtliga intervjuer introducerades med information om sekretess, anonymitet, möjlighet att 
avstå från att svara eller att under intervjun dra sig ur. Vi informerade även om avidentifiering 
och hur resultaten kommer att användas. Innan vi började med våra frågor frågade vi 
respondenten om lov att spela in intervjun.  

För att se om frågorna var relevanta i förhållande till våra frågeställningar gjorde vi ett par 
provintervjuer med både elever och föräldrar.  

Respondenterna kommer inte att kunna ta del av enskilda intervjuer, men är välkomna att läsa 
studien i sin helhet. Intervjufrågorna och brevet till föräldrarna finns som bilaga till denna 
studie. 
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Databehandling 
Vi transkriberade de inspelade intervjuerna i sin helhet. De transkriberade intervjuerna 
analyserades utifrån våra frågeställningar. Vi markerade de olika svarsområdena med olika 
färger i texten. Dessa sammanställdes därefter i tankekartor för att åskådliggöra elevernas och 
föräldrarnas uppfattningar och berättelser. 

Elevers olika svar ställdes mot varandras och mot föräldrarnas. Vi sökte likheter och olikheter i 
berättelserna. Vi har i resultatet redogjort för samtliga respondenters svar och uppfattningar. 
Svaren har återgetts i berättande text och i form av citat. Resultaten redovisas tema för tema. 

För att läsaren ska veta vem som gett vilket svar i citaten utan att identiteten framkommer, har 
eleverna fått varsin beteckning under hela resultatdelen: E1, E2, E3 och E4. Föräldrarna 
betecknas på samma sätt med F1, F2, F3 och F4, där F1 är förälder/vårdnadshavare till E1.  

I studien använder vi oss oftast av begreppet elev men i samband med föräldrarna använder vi 
begreppet barn. I delen tidigare forskning och i diskussionen använder vi det begrepp respektive 
forskare använder. 

Etiska aspekter 
I vår studie är elever och föräldrar anonyma. Vi har informerat respondenterna skriftligt och 
muntligt om att vi har tystnadsplikt och att ingen kommer att kunna veta vilka elever/föräldrar 
som gett vilka svar. Respondenterna har fått veta att de inte behöver svara på alla frågor och att 
de under pågående uppsatsarbete, kan bestämma sig för att de inte vill vara med. Svaren på 
frågorna har bearbetats endast av oss och används endast i vår uppsats. När vi är klara med 
uppsatsen, kommer vi att radera ljudupptagningarna.  

Respondenternas namn förekommer ingenstans i vårt arbete. Elever och föräldrar har i 
transkriberingen och i vår text fått var sin beteckning och nämns inte vid namn. I 
transkriberingen har samtliga namn på syskon, föräldrar och lärare bytts ut mot fingerade namn.  

Anna-Lena Ljusberg (2009) skriver i sin avhandling om nödvändigheten att beakta de etiska 
aspekterna under alla delar av arbetet när man intervjuar barn och analyserar materialet. Vi har 
därför ibland utelämnat information som kan tänkas vara känsligt för eleven. 

We found it necessary to keep the pupil´s confidence and only use information that could not 
harm the pupil in the future. (s. 44)  

Våra frågor känns angelägna och av allmänt intresse, de kan sägas uppfylla forskningskravet, 
dvs.  

”att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras.” 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990, s. 5) 

Detta måste vi väga mot individskyddskravet, dvs. att de elever och föräldrar vi intervjuar 
känner sig bekväma och trygga med intervjusituationen. Vi anser att vi uppfyllt de 
forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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Resultat 

Elevernas kunskaper och erfarenheter av 
dyslexi  
Eleverna har svårt att formulera vad dyslexi är och verkar osäkra på vad dyslexi betyder. Alla 
elever vet att man har svårt med vissa saker, som att läsa eller att det tar lite längre tid. Alla 
elever nämner någon i sin omgivning, så som en familjemedlem eller en klasskamrat, som har 
dyslexi. Två av eleverna berättar att de känner till att kungen och kungafamiljen har dyslexi. En 
av eleverna har fått kunskap om dyslexi genom att se ett tv-program.  

Det är när man har lite svårt att lära sig, eller jag tror det. (E3) 

Man har svårt för vissa grejer. (E1) 

Ja, det är väl en sorts, jag tror att det är nån sorts nervsjukdom, nånting sånt, som gör att man 
inte får…, vet inte. Det går liksom inte lika fort.  ((E2) 

Man Eehöver hjälp, eller kanske inte kan alla saker, hjälp med att stava, läsa eller jag vet inte. 
(E4) 

Jag har ärvt det efter pappa, han har lite svårt att läsa också. (E3) 

Nej mamma har berättat att min farmor har dyslexi och pappa hade fast, sen fick jag veta att 
min lillebror har dyslexi också. (E4) 

Två i min klass har det. E2) 

När mamma sa det här med logopeden fick jag veta att Carl hade det, dyslexi, min storebror. 
(E1) 

Kungen har det, det vet jag och hela kungafamiljen. (E2) 

Ja, jag såg ett program om det, ja, på tv, som handlade om dyslexi. (E2) 

Alla eleverna känner någon i sin omgivning som har dyslexi. Alla eleverna har klasskamrater 
som har läs- och skrivsvårigheter och tre av eleverna upplever att det är positivt att fler i klassen 
har samma svårigheter. Tre av eleverna har nära släktingar eller familjemedlemmar som har 
dyslexi. 

Ja, det är ju rätt skönt att veta att det är flera i klassen som har det. Att det inte bara är jag som 
har det. (E2) 

Nej, det var Björn, min farfar som misstänkte det, för han hade det. Eller han hade ju lite svårt. 
(E3) 

Det har pappa… Ja, du vet, pappa tycker ju inte om att läsa och skriva. (F1) 

Min man har svårt att stava, fast han har inte svårt att läsa. Jag gick också i en sån där 
hjälpklass i trean. Syskonen har också svårt att stava. (F3) 

Han är ju inte ensam i världen, det finns massa kändisar som har dyslexi, det finns många 
andra i skolan och så där. (F3) 
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Innan utredningen har samtliga föräldrar pratat med sina barn om att barnen kanske har dyslexi. 
Tre av barnen upplever att föräldrarna reagerade lugnt, eller blev glada över diagnosen. Ett barn 
kommer inte ihåg hur föräldrarna reagerade. En förälder berättade att det var jobbigt att få 
besked om att hennes barn har dyslexi. Barnet upplevde dock att mamman tog det positivt, att 
han har dyslexi. Alla föräldrar samtalar med sina barn om dyslexi som något vanligt och att det 
är ”okej” att ha dyslexi. De är tydliga med att man är smart och att man kan få ett bra liv även 
om man har dyslexi. Föräldrarna berättar att de inte gör någon stor sak varken av utredningen 
eller av att få diagnosen. 

Jag vet inte, jag tror att de trodde det innan, att jag hade det [dyslexi]. (E2) 

Det är väl pappa som har sagt det till mig. Han har väl märkt att jag har lite svårt i skolan, så 
han har sagt så här: ”Du har dyslexi, du har kanske ärvt det av mig.” (E3) 

Dom reagerade väl inte så där så: ”Å, nej!” Dom reagerade rätt så lugnt bara. ”Du har lite 
svårt i skolan bara”. (E3) 

Mamma, hon blev glad i alla fall vet jag, att hon fick veta. (E1) 

Det var ingen överraskning. Vi hade ju förstått det innan, liksom. (F3) 

Vi har nog aldrig gjort en sån stor grej av det här.  (F2) 

Dessutom är det så att han har väl också vetat, vi har väl pratat om dyslexi, även innan han 
fick diagnosen. Att en del har svårare att läsa och så där. (F3) 

Ja, och sen beror det väl lite på hur man är i övrigt. Hur stort problem man får av det. Och vad 
man har för jobb och vad man hittar för alternativa strategier, liksom. (F3) 

Min pappa och min bror, dom har nog aldrig blivit utredda, men båda har haft problem med att 
stava och läsa. Min mamma satt och läste alla böcker eller spelade in på band. Barnens kusin 
har dyslexi, dom har fått en diagnos. Och är utredda, men ganska högt upp i ålder. (F4) 

Inget av barnen vill berätta för sina klasskamrater att de har dyslexi. Ett barn och två barns 
föräldrar uttrycker oro för risken att bli retad för dyslexin.  

Elevernas delaktighet i processen kring 
dyslexidiagnosen 
Alla elever har tidigt fått hjälp och stöd för sina läs- och skrivsvårigheter i skolan. Detta gör att 
för två av eleverna känns dyslexiutredningen inte som något jobbigt eller dramatiskt. Det gör 
utredningen mer som något som liknar det de redan varit med om i skolan, men på annan plats 
och med en annan person.  

Ja, det var nog en lång process bara, han har ju gjort lite tester här och, sen så föreslog 
specialpedagogen det. Nej vi har, det har aldrig varit så dramatiskt. (F2) 

Det var jag som berättade för han, så jag berättade väl inte det som nånting jättestort, utan han 
har ju varit på så många utredningar, känns det som. Varit hos specialpedagog och gjort tester 
och så. Det var väl mer att vi skulle gå till stan och göra sånt test som han redan gjort, fast med 
någon annan. Det var inga problem liksom, att gå dit eller så där. (F3) 
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Två av eleverna var mycket negativa till att bli utredda. De visade sin motvilja och protesterade 
på olika sätt mot att åka till logopeden. Föräldrarna fick anstränga sig för att få barnen att 
samarbeta och gå med på att utredas. Alla elever upplever att det är deras föräldrar som gett dem 
besked om att de ska utredas.  

Han blev jätterädd. Nej, han bara slog ifrån sig. Och så satte jag mig ner och förklarade för 
honom. Och sen hade han en lång period på några veckor. Han skulle absolut inte utredas. Det 
blev en del utbrott. Det gick så långt att jag blev rätt tuff mot honom och sa: ’Vill du att jag 
ska hjälpa dig? Då går du med på den här utredningen utan att bråka.’ Det fanns ingen 
valmöjlighet. (F1) 

Läraren bad mig att ta upp det här med Hanna. Att jag skulle försöka linda in det. Att jag 
skulle ta upp det vid rätt tillfälle. Det blir ju verkligen att man ska säga det på rätt sätt, men 
hur ska man säga det på rätt sätt. (F4) 

Samtliga föräldrar har varit positiva till att en utredning ska ske och förmedlat detta till barnen. 
För föräldrarna är det självklart att barnen ska delta i utredningen och barnen tillfrågas, men de 
har egentligen ingen möjlighet att välja. Att utredas eller inte framstår som något föräldrarna tar 
ansvar för och beslutar om i samråd med skolan.  

Nej, det var väl mamma [som bestämde om utredning], eller jag vet inte. Inte jag i alla fall. 
(lite skratt) Ja, mamma frågade mig, men jag ville inte direkt. Hon lovade att jag skulle få 
köpa någonting. (E4) 

Nej, det var mamma som ville. (E1) 

Nej, dom sa ju att jag skulle åka dit, och det tyckte jag väl var okej. (E2) 

Nej, det var mamma och pappa. Ja, asså jag sa att det var okej. Att jag kunde. (E3) 

Å andra sidan har vi inte gett honom nått val heller. Man gör det, det är väl likadant som att ta 
stelkrampssprutan, man gör det. (F3) 

Hon ville ju verkligen inte gå med på den här utredningen överhuvudtaget. (F4) 

Hon gillade det inte, men hon gjorde det. Sen gick vi ut och åt glass och shoppade. Så hon 
hade nått att se fram emot. (F4) 

Initiativet till dyslexiutredning har i ett fall kommit från barnets förälder, och beslutet om 
utredning togs sedan gemensamt av förälder och skola. I tre av fallen föreslog skolan att 
utredning skulle ske och beslutet fattades gemensamt av skola och föräldrar. 

Tre av barnen fick resultatet av utredningen hos logopeden tillsammans med sin/sina föräldrar. 
En fick resultatet berättat för sig av sin mamma i hemmet. Samtliga föräldrar har fått utlåtandet 
skickat hem med posten. Tre av föräldrarna har haft återgivningsmöte tillsammans med 
skolpersonal och logoped. Två av barnen var erbjudna att vara med på detta, men avböjde. Ett 
av barnen upplever att hon inte vet resultatet av utredningen. Det har heller inte varit något 
återgivningsmöte med föräldrar, skola och logoped.  

Ja, men inte jag. Jag välde om jag ville vara med eller va på fritids. Mamma berättade. (E1) 

Intervjuare Fick du vara med då? 

Elev 2  Vara med, vadå? 

Intervjuare När dom pratade? 
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Elev 2  Nej.                                     (E2) 

Ja, hon [logopeden] sa bara det sådär, berättade lite varför hon trodde det och så. (E2) 

Nej, hon kanske har sagt det, men jag visste ju det innan. Att jag hade det, eller jag var inte 
helt säker.  (E3)  

Tre av föräldrarna har beskrivit att logopeden har skapat en god kontakt med deras barn. 
Logopeden har förklarat vad testerna går ut på och vad dyslexi är på ett, enligt föräldrarna, 
positivt sätt. Logopederna har gjort barnen delaktiga och trygga i testsituationen. En av 
föräldrarna upplevde inte att logopeden fick bra kontakt med hennes barn. 

Logopeden gjorde E1 delaktig inför testerna. Och förklarade nyttan med testerna. Det var ju så 
himla häftigt hur hon bara mycket enkelt, men tydligt, gav honom massa nycklar. Vad är 
dyslexi? Varför ska du göra det här? Vad är det för vinst med att du gör det här? Nu kan vi 
börja. Hon var skitbra! (F1) 

Det kändes inte som hon var ute efter att få bra kontakt heller, hon skulle ju bara göra dom där 
testerna. Hon var inte elak på nått sätt, men det var inget extra. (F4) 

Besked om diagnosen och hur eleverna 
uppfattade den 
Tre av barnen får resultatet av utredningen berättad för sig och sina föräldrar redan samma dag 
hos logopeden efter utförda tester. Alla föräldrar får diagnosen hemskickad per post. Ett barn får 
resultatet berättat för sig av sin mamma. Mamman fick efter önskemål besked om resultatet av 
utredningen per telefon. Tre barns föräldrar har varit på återgivningsmöte med logoped, lärare 
och speciallärare/specialpedagog. Inget av barnen deltog vid återgivningsmötet. Två av barnen 
fick välja om de ville vara med på mötet eller inte. En förälder berättar att det inte varit något 
återgivningsmöte med skola och logoped.  

Hon var väldigt tydlig med att han har dyslexi, logopeden ja. Det gick ju väldigt fort, så att vi 
fick diagnosen samma dag som han var där. (F2) 

Vi fick gå in till den här logopeden direkt efteråt och titta på allting och hon berättade lite vad 
hon hade kommit fram till. (F4) 

Två av barnen berättar att de lyckats bra på vissa tester, att resultatet visade på bra ordförråd 
eller att bra minne för siffror. De talar om att de har fått beröm av logopeden. Tre av föräldrarna 
berättar att logopeden bemött deras barn på ett bra sätt och att de på kort tid skapat en positiv 
relation till barnet. Logopederna har lyft barnens starka sidor, informerat om vad dyslexi är på 
ett sätt så att barnet har förstått, berättat om vilka rättigheter man har som dyslektiker och vilka 
hjälpmedel som finns. En av logopederna berättade om kändisar som har dyslexi och lyfte 
barnets möjligheter till fortsatta studier. En förälder tycker att det är svårt att veta vad barnet tar 
till sig och hur mycket han uppfattar av det logopeden berättar. En förälder tycker inte att 
logopeden skapade så bra kontakt, men barnet uppfattar att hon fick veta mer om vad dyslexi är. 
Det barnet fick ingen respons på uppgifterna, varken i form av beröm eller av delgivning av 
resultatet. 

Ass, mamma berättade ju först lite, fast jag förstod typ inte. Sen så när vi kom dit [till 
logopeden] fattade jag mer vad dyslexi är. (E4) 
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Hon sa att jag var så där väldigt bra. En av dom tio bästa hon hade haft. (E3) 

Det har en oerhörd betydelse, logopedens inställning är ju jätteviktig. Hur man känner att man 
i testningen om man duger eller inte. (F1) 

Jag tror mycket tack vare att logopeden var så bra när hon förklarade. Ja, hon var jättebra. Han 
har ju väldigt många styrkor också, han har ju väldigt stort ordförråd och det lyfte hon ju 
väldigt mycket.(F2) 

Jag tror att han tyckte att det var ganska roligt för hon var ganska bra på att tala om vad han 
var duktig på. (F3) 

Sen så drog hon lite paralleller med kändisar och andra som har det och så. Sen så förklarade 
hon vilka hjälpmedel det finns och vilka rättigheter han har och han är väldigt teknisk så där så 
att hon menade ju på att du kommer säkert att läsa vidare till ingenjör eller så där och då får du 
böckerna inlästa. Han var faktiskt lättad efteråt. (F2) 

Hon berättade lite grann om dyslexi och sen, hur mycket han uppfattade, jag vet inte. (F3)  

Alla barnen uttrycker att det var jobbigt att få besked om att de har dyslexi. Ett av barnen 
berättar samtidigt att han inte reagerade så mycket. Ett barn tyckte det var bra att få veta att han 
hade dyslexi. 

Lite pirrigt när man fick veta. Eller när man skulle få veta. Mm, bra att få veta. (E1) 

Ja hon sa det bara så där, berättade lite varför hon trodde det eller så. Det kändes lite jobbigt 
faktiskt. (E2) 

Asså, jag visste inte så mycket vad det var, så jag reagerade inte så mycket. (E3) 

Men då vart jag väl lite ledsen, jag vet inte ledsen eller sur. Men jag tyckte att det var lite 
konstigt eller nått sånt. (E3) 

Han blev nog lite ledsen först och tyckte att det här är lite jobbigt. Han sa sen att han är 
oduglig. (F1) 

Alltså, jag, vad vi tänker, om han berättade det och liksom känner att han kan vara stolt för det 
ändå, eller precis som vi försöker behandla det, det är ju ingen stor sak det här. (F2) 

Ja, en i min klass blir retad, men det vet jag inte riktigt om det är just för dyslexi. (E2) 

Upplevelser av förändring i hemmet efter 
diagnosen 
Barnen nämner inga förändringar i hemmet. Föräldrarna däremot berättar att de har upplevt en 
förändring i hemmet efter diagnosen. Två föräldrar berättar att det är stor skillnad när barnen 
ska göra läxorna. Dels att barnet inte längre har så stor motvilja mot att läsa eller göra läxorna. 
Dels att det känns mer legitimt att hjälpa sitt barn nu. De känner sig också säkrare på vilket sätt 
de kan hjälpa sitt barn. En förälder berättar att hon, på en föreläsning, fått kunskap om att 
dyslektikers lässvårigheter beror på avkodningssvårigheter. Hon känner att hon genom 
föreläsningen fått redskap att förstå sitt barn bättre. Föräldrarna upplever att de inte pressar 
barnen lika hårt. Flera av barnen har fått hjälpmedel i form av dataprogram föreskrivna och 
hemskickade från logopeden. Ingen av barnen använder dataprogrammen i hemmet, men ett av 
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barnen använder ofta en DAISY-spelare, en typ av CD-spelare med hjälp av vilken man kan 
lyssna på inlästa texter och själv styra hastigheten. 

Läxorna går lättare. Nu är det legitimt att jag är sekreterare. (F1) 

Förut fick man alltid tjata på honom att göra läsläxan, det var jättebökigt när vi skulle göra 
den. (F2) 

Men nu är det ju inte så besvärligt att få honom att läsa. (F2) 

Innan vet jag att jag har varit mera:’ Läs nu då! Sluta larva dig! Läs!’ Man fick ju mer 
förståelse, just det här med avkodning. Vi bara ser orden, men det gör inte en dyslektiker. (F4) 

Ja för det första så hjälper vi honom på ett annat sätt när han ska göra läxan och sådär. Vi 
sätter oss ner och googlar tillsammans. Han är ju jätteduktig med datorn så att googla är lätt, 
men att kunna plocka ut det viktigaste… Kanske vi hjälper honom för mycket, men det vet jag 
inte. Nej, det är nånting som vi måste lära oss, hur vi ska hjälpa honom på bästa sätt. Men 
hade vi inte vetat det [om dyslexin], hade vi inte gjort så här. (F2) 

Upplevelser av förändring i skolan efter 
diagnosen 
Alla elever upplever och berättar om en förändring i skolan efter diagnosen. Två av eleverna 
berättar att de fått egna datorer i skolan. Alla elever har tillgång till speciella dataprogram, som 
Spell Right och Stava Rex i skolan. Tre av eleverna har tillgång till DAISY-spelare. Tre av 
eleverna upplever att de får mer hjälp i klassrummet efter diagnosen. De upplever att läraren 
hjälper dem snabbare och förklarar lite mer än för andra elever och att arbetet går lättare och att 
det inte är lika svårt längre, med till exempel matten. 

 En av eleverna berättar att han får mer hjälp hos en specialpedagog, som hjälper honom på ett 
annorlunda sätt efter diagnosen. Han tycker själv att han har blivit bättre på att läsa.  

En elev har aldrig upplevt ett behov av hjälp. Hon berättar att hennes lärare pratar med henne 
om svårigheterna ganska ofta. Eleven har blivit erbjuden och kan själv välja att få hjälp i 
samband med nationella proven. Hon har gjort några av proven i liten grupp hos 
specialpedagog.  

Äh! Dom hjälper, specialpedagogen tar i lite hårdare med mig, bara för att jag har börjat lära 
mig lite mer. Hon kör hårdare med mig eftersom jag har börjat hitta orden. Lite bättre. (E1) 

Jag har börjat med lite nya grejer, t.ex. som en dator. Och en sån här, vad heter det, ljudbok, 
där jag ska följa med i texten när rösten läser upp det. För den boken jag läser nu, den är 400 
sidor lång och jag hade aldrig klarat att läsa den om jag inte hade en sån. (E2) 

Ja, jag får ju väldigt mycket extra hjälp. (E2) 

Asså, dom kanske hjälper mig lite längre, om jag så här räcker upp handen och masser av 
andra gör det, då kanske dom tar mig nästan först. (E3) 

Dom visar väl bättre också för mig än dom andra, om dom visar ett tal för dom andra och ska 
försöka berätta, då kanske dom berättar lite bättre till mig, så jag ska förstå bättre. (E3) 
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Det är en speciallärare som kommer in till mig. Då berättar hon nu på nationella proven, 
berättar hon lite vad det är för prov lite innan. Sen får jag berätta om jag vill gå undan med 
henne. (E4) 

Elevernas upplevelse av utredning och diagnos 

Om utredningen 

Tre av eleverna berättar att de före utredningen funderade på om de hade dyslexi eller inte. En 
elev funderade kring konsekvenserna av en eventuell diagnos. Han oroade sig för att få dåliga 
betyg och att kanske behöva gå om en klass. En elev berättar att hon tyckte det var fruktansvärt 
att utredas och absolut inte ville vara med om utredningen. En elev förmedlar att utredningen 
inte var så stor sak. 

Jag bara undra. Asså, lite spänd om jag hade det eller inte. (E1)  

Asså, jag tänker så här: ”Om jag har dyslexi, vad händer då? Då kanske jag får dåligt betyg. 
Och tänk om jag måste gå om en klass.” (E3) 

Jag ville ju bara bort. Jag ville ju inte vara där. Jag tyckte att det var pest. Jag försökte. Jag 
ville ju visa att jag inte har så mycket dyslexi. Jag vill ju inte ha dyslexi, så jag gjorde mitt 
bästa för att visa att jag inte hade dyslexi.  Men jag vet ju ändå att jag har det. (E4) 

Jag tänkte inte så mycket [på testerna]. Jag bara gjorde dom. (E2) 

På föräldrarnas berättelser ser vi att deras barn reagerat på väldigt olika sätt inför att utredas. En 
förälder berättar att barnet först reagerade starkt och blev mycket ledset. Veckorna innan 
utredningen hade barnet accepterat att utredas och i testsituationen var han på gott humör. 

En förälder berättar att barnet vid besked om utredning blev väldigt ledset och inte alls ville gå 
till logopeden. Barnet förstod inte varför hon skulle utredas, hon upplevde själv att läsningen 
gick bra och hon tog beskedet om utredning som ett misslyckande. Hon fortsatte att vara 
negativt inställd under och efter utredningen.  

Två av föräldrarna berättar att barnen inte vill vara annorlunda men att de tyckte att det var bra 
att utredas.  

Han blev nog lite ledsen först och tyckte att det här är lite jobbigt. Men han sa sen: ”Jag är 
oduglig”. Efter ett par veckor frågade jag honom: ”Hur känner du dig nu då” Han var tyst en 
stund. ”Mamma, det är inte fel på mig. Jag är inte oduglig.” (F1) 

Och då kom dom ut ungefär halvlek och drack lite saft och lite vila. Då var han jätteglad och 
hoppade och studsa som han brukar göra. Och logopeden pushade honom på ett bra sätt. (F1) 

Hon blev jätteledsen och kände sig helt värdelös. Hennes reaktion blev lite: ”Jag tycker att jag 
är bra på att läsa, men nu kommer du och säger att jag är värdelös. (F4) 

Hon ville inte gå dit liksom. Hon drog sig när vi skulle gå in genom dörren. Böjde sig ner och 
knöt skosnöret, fast hon inte hade något.  Jag kände mig elak som tog dit henne 
överhuvudtaget, men hon gjorde det i alla fall. (F4) 
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Jag tror att han tyckte att det var okej när vi åkte dit, åtminstone så visade han inget annat, 
liksom. Men det är klart att det kanske inte är så kul, att vara annorlunda och få reda på att det 
är nått man inte är så bra på. (F3) 

Om beskedet 

Två av eleverna upplevde att de visste att de hade dyslexi innan utredningen, och beskedet hos 
logopeden kändes därför inte som någon överraskning. En av eleverna tyckte att det kändes lite 
konstigt att få beskedet, för att han inte visste så mycket om dyslexi.  

Den andra eleven upplevde att hon fick veta att hon hade dyslexi när mamman berättade att de 
skulle åka till logopeden. Då reagerade hon med förvåning och besvikelse. Hon känner att hon 
inte fått veta resultatet på testerna hos logopeden och att hon inte fått något besked.  

Men jag visste ju det innan. Att jag hade det, eller jag var inte helt säker. (E3) 

Asså, jag visste inte så mycket vad det var, så jag reagerade inte så mycket. (E3) 

Och jag vill ju inte ha dyslexi, jag tycker att det är rätt så jobbigt. Speciellt när inte alla har 
det. Så det är ju nån grej som jag har. Inte som alla andra har, men några. (E4) 

Nej, jag vet inte resultatet. (E4) 

Två av eleverna undrade innan testarna hur resultatet skulle bli. En tyckte att det kändes bra att 
få veta. Den andra eleven uttryckte att det kändes lite jobbigt att få veta.  

Det känns bättre när man fått reda påt. (E1) 

Ja, det kändes lite jobbigt faktiskt. (E2) 

Föräldrarna berättar om olika reaktioner hos barnen. En förälder upplevde att hennes barn blev 
lättad av att få veta, mycket tack vare att logopeden var så bra på att förklara. En förälder tror att 
det är bra för barnet att få diagnosen, men att det hade haft större betydelse om barnet varit 
äldre.  

En förälder berättar att barnet först tog beskedet med ro. Lite senare blev han ledsen och 
chockad. Föräldern förklarade och pratade mycket om diagnosen och barnet kunde därefter 
förstå och acceptera. 

Ja då blev han nog ganska lättad tror jag. Jag tror tack vare att logopeden var så bra när hon 
förklarade. Ja, hon var jättebra verkligen. (F2) 

Jo, jag tror att det är bra att få diagnosen. Men jag tror att det hade haft större betydelse om 
han varit äldre.  (F3) 

Han blev jätteledsen först när han fick veta. Och det märktes att det var en tydlig dalgång. En 
tydlig chockreaktion. Och sen nu har han hämtat upp sig lite. Och det märks att det går lättare. 
(F1) 
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Tankar kring diagnosen och processen kring 
diagnosen 

Att acceptera diagnosen 

Två av eleverna berättar att dyslexi inte är något de tänker på. En elev berättar att han tänker på 
det ibland. En elev vill inte acceptera diagnosen och ta emot hjälp. Det är väldigt viktigt för 
eleven att dyslexin inte ska märkas inför kamraterna. Hon vill därför inte lämna klassrummet för 
att få hjälp av specialpedagog. En elev tycker att det är bra att få hjälp. Ingen av eleverna vill 
berätta om sin diagnos för sina kamrater. 

Nej, jag tänker inte på att jag har dyslexi nån gång. Jag bryr mig inte så mycket. Jag bara 
fortsätter att göra som jag brukar. Jag glömmer bort att jag har dyslexi. Jag blir bara som dom 
andra. (E3) 

Nää, ibland så kan jag … Hemma kan jag ju börja tänka på det, men det försvinner ganska fort 
ändå. (E2) 

Jag vill inte ha hjälp, men jag behöver det. (E4) 

Jag tycker inte att det känns bättre att det är fler som behöver hjälp. För jag vill inte visa att jag 
har dyslexi. Det vill jag hålla inne för mig själv och inte berätta för andra. (E4) 

Intervjuare Hur tänker du om att få hjälp då? 

Elev 1  Bra!                                               (E1) 

En förälder berättar att hennes barn inte vill ha en dator som hjälpmedel i skolan. Han vill inte 
att det ska märkas att han dyslexi. Han vill heller inte prata om dyslexin eller att man berättar 
för någon. Samma förälder berättar att det känts bra för hennes barn att gå till specialpedagogen, 
då han fick mycket uppmärksamhet där.  

En förälder berättar att hennes barn kände det som ett straff att gå till specialläraren. Eleven 
upplevde att specialläraren hämtade henne från roliga lektioner och inte lyssnade på henne. 
Eleven tyckte att det var pinsamt att alla skulle veta att hon hade svårt för vissa saker. Nu har 
skolan en ny specialpedagog, som låter eleven själv välja om hon vill gå ifrån eller inte, och 
som lyssnar till elevens önskemål. 

Han var väldigt emot det här att han skulle ha en dator [i skolan]. Han vill inte att det ska 
märkas överhuvudtaget. (F2) 

Så fort vi pratar om det så blir han liksom lite irriterad. (F2) 

Bra, tror jag [att gå till specialpedagogen]. Han fick ju all fokus där av henne. Så jag tror att 
han tyckte det var bra. (F2) 

Och sen hade dom en specialpedagog, en äldre kvinna, som det var liksom ett riktigt straff att 
gå till henne. Det var verkligen inget lustfyllt utan det var bara tråkigt att sitta och harva. (F4) 

Att berätta för andra om diagnosen 

Ingen av eleverna har berättat om diagnosen för sina kamrater. En elev berättar att han är rädd 
för att bli retad om hans kamrater känner till att han har dyslexi. En elev känner sig osäker på 
vad klasskompisarna ska tycka om de får veta att han har dyslexi.  



 

 21 

En av eleverna misstänker att hans klasskamrater känner till att han har dyslexi, för att han tror 
att de ser att han har det svårt. En elevs förälder berättar att eleven inte vill berätta för sin 
pianolärare att han har dyslexi. En elev uttrycker att det räcker med att hans lärare vet att han 
har dyslexi. 

Jag tror att jag kommer att bli retad. En i min klass blir retad, men jag vet inte riktigt om det är 
för dyslexi. (E2) 

Det är bara dom som har dyslexi i klassen som vet om det. Jag har inte berättat det för dom, 
men dom har säkert frågat det. Det är okej [att de vet] för dom har ju det själv. (E2) 

Asså dom vet ju inte direkt det [om dyslexin], men dom vet ju att jag har lite svårt. Eller har 
haft. (E3) 

Aaa, lite pirrigt, undrar vad dom tycker. Det räcker med att en, min fröken, vet. (E1) 

Jag vill inte visa att jag har dyslexi. Det vill jag hålla inne för mig själv och inte berätta för 
andra. (E4) 

En elevs föräldrar pratar med sitt barn om att berätta om dyslexin. Föräldrarna tror att 
kompisarna kan retas om de märker att det är känsligt med dyslexin. De vill att han berättar i 
förebyggande syfte. Även läraren har pratat med eleven om att berätta, men han får bestämma 
själv när och om han vill berätta det.  

Att han ska berätta det då. Men han är ju rädd att bli retad. Men tänk om han berättar det, då är 
det kanske ingen risk att han blir retad. Men om dom märker det, att det är nått känsligt, då 
kommer han att bli retad. (F2) 

En av föräldrarna är väldigt öppen med diagnosen inför andra, även inför sitt barn. Tre av 
föräldrarna berättar inte om dyslexin för andra när barnen är med, eftersom barnen inte vill att 
andra ska känna till att de har dyslexi. Tre av barnens syskon känner till diagnosen, en vill inte 
att hans bror ska veta att han har dyslexi. 

Asså, jag är ju väldigt öppen med den här diagnosen.  (F1) 

Om något kunde gjorts annorlunda 

Tre av eleverna tycker att processen kring diagnosen har varit bra. Vid frågan om något skulle 
ha gjorts annorlunda svarar de att det var bra som det var och att det har gjorts på ett bra sätt. 

En elev påpekar att det kan vara viktigt att tänka på att det kan vara jobbigt att berätta för andra 
om diagnosen. En elev tycker att det varit okej som det var, men hade helst sluppit utredas, om 
hon fått bestämma. 

Nej, jag tycker att det är bra som det är. (E2) 

Nej, det är väl bara att fortsätta som dom gör. (E3) 

Nej, hon [logopeden] gjorde det hon gjorde, det räcker. (E1) 
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Diskussion 

Resultat 
Studiens problemformulering är: 

• Hur upplever elever vägen till diagnos, diagnostisering och överlämnandet av 
resultatet? 

Vi har sett att elevernas upplevelse är mångfacetterad och ser olika ut för varje elev. De positiva 
sidorna för eleverna är att det känns bra att bli uppmärksammad och inte lämnas ensam med 
sina svårigheter av föräldrar och skola. Det framstår som barnen har ett gemensamt projekt med 
sina föräldrar kring sina svårigheter. Föräldrar förmedlar lättnad och dessa får en ökad förståelse 
för sitt barn och redskap för hur de på ett bättre sätt kan stötta med t.ex. läxor. Vi har här nått ett 
resultat som liknar det Martin Ingvar (2008) skriver om i sin forskning. 

De negativa sidorna för eleverna är känslan och upplevelsen av att vara annorlunda. Några 
elever känner sig sorgsna när de upptäcker och förstår att de har svårigheter som inte 
kompisarna har. Även känslor av oro för framtiden förekommer bland eleverna. Vi ser att det är 
en process att förstå och ta till sig diagnosen. Det är många bitar som ska falla på plats och det 
måste få ta tid. Många vuxna så som föräldrar, logoped och lärare, kan stötta eleverna i 
processen. Då eleverna i vår studie nyligen fått sin dyslexidiagnos befinner de sig i början av 
denna process. Här nedan diskuterar vi svaren på våra frågeställningar och granskar hur dessa 
uppfyller studiens syfte.  

Att göra eleverna delaktiga i en dyslexidiagnos visade sig i vår studie vara en mycket längre 
process än vad vi förväntade oss. Processen börjar redan med hur föräldrar och lärare förhåller 
sig till elevens svårigheter i de yngre åren och fortsätter under hela elevens skoltid. Under 
senare skolår behövs en fortlöpande diskussion med eleven om vilket stöd han/hon är i behov 
av. Det är lättare att föra denna diskussion om eleven har accepterat sin diagnos.  

Vi ser att eleverna har en diffus bild av vad dyslexi är. Detta kan bero på att dyslexi är ett 
begrepp som är svårt för lärare och föräldrar att förklara på ett enkelt och tydligt sätt. Även 
Barbara Riddick(1996) ser i sin studie att det är svårt för barn att beskriva själva innebörden av 
begreppet dyslexi. 

Trying to explain dyslexia in brief, concise terms is quite a difficult task and much might 
depend on the verbal fluency and confidence of the child. (s. 142) 

Logopederna har enligt föräldrarna förklarat vad dyslexi är på ett bra sätt för deras barn, men en 
gång är inte nog för att barnen ska befästa kunskapen. Det krävs att vuxna under upprepade 
tillfällen, och under elevens hela skoltid, samtalar om och förklarar vad dyslexi är och vad det 
innebär för eleven. Det är viktigt att man pratar om elevens styrkor, svagheter och behov på ett 
konstruktivt sätt. Läraren kan både prata med eleven enskilt, tillsammans med föräldrarna och 
berätta för hela klassen om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Vi anser att det är 
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specialpedagoger och lärare ska ta ansvar för att eleven får en god förståelse för sin situation 
och sina svårigheter. Lärarna måste både arbeta med att hjälpa eleven kunskapsmässigt och med 
självkännedom och självkänsla.  

Föräldrarna i studien har en avspänd inställning till sina barns dyslexiutredning och diagnos. 
Detta är något som också barnen berättar om och vi märker att eleverna avläser föräldrarnas 
känslomässiga reaktion i lika hög grad som det de uppfattar vad föräldrarna säger. I studien ser 
vi att föräldrarnas inställning har stor betydelse för hur eleverna känner inför diagnosen. För en 
förälder väcker det ofta motstridiga känslor att få besked om att barnet har dyslexi. Det kan vara 
både en förklaring till upplevda svårigheter och en sorg att barnet är annorlunda. Flera av 
föräldrarna har bearbetat barnets läs- och skrivsvårigheter innan de pratar med sina barn. De har 
sökt information på nätet och talat med andra som har erfarenhet av dyslexi. Detta kan vara en 
anledning till att barnen uppfattar föräldrarna som lugna inför diagnosen.  

Det kan vara lättare att tacka ja till att delta i en studie som vår om man har en positiv 
inställning till utredning och diagnos. Det finns andra sätt föräldrar kan se på utredning, diagnos 
och dyslexi. Vi vet att det finns föräldrar som inte vill att deras barn utreds och de är inte 
representerade i vår studie. 

Flera av eleverna berättar att föräldrar eller släktingar har dyslexi och detta framställs av dem 
som något neutralt eller positivt. Elevernas ålder kan ha betydelse för detta, då barn i yngre 
åldrar (7-12 år) ännu ser upp till och har sina föräldrar som förebilder. För elever i tonåren kan 
det kännas mindre positivt att vara lik sin förälder. Att dyslexi är en vanligt förekommande 
diagnos, som är accepterad i samhället, har också betydelse för föräldrars och barns inställning 
till diagnosen.  

Barnen i vår studie blir framför allt delaktiga i dyslexiutredningen genom sina föräldrar. Det är 
ofta föräldrarna som berättar för barnet att det ska utredas, föräldrarna berättar vad det innebär 
och följer med till logopeden. Det resultat som Riddick (1996) finner i sin undersökning 
stämmer överens med det vi ser. På frågan om vem som berättat om dyslexi för barnen i 
Riddicks studie svarar 50 procent att de fått informationen av enbart sin mamma, 30 procent har 
fått informationen från mamman och någon mer, t.ex. en lärare. 

Föräldrarna avlastar barnen genom att fatta beslutet om att utredning ska ske. I studien ser vi att 
känslan av att ha ett gemensamt projekt är bra både för barn och föräldrar. Det är dock viktigt 
att skolan delar ansvaret med föräldrarna. Det är betydelsefullt att skola och föräldrar är överens 
om vem som informerar och samtalar med barnet. Samarbetet mellan skolan och föräldrarna 
inför utredningsbeslutet är avgörande för hur föräldrarnas inställning ska bli och hur de därmed 
förmedlar den till sina barn. Vi anser att skolans roll är att stötta, ge information och vara 
lyhörda för var föräldrar och barn är i processen. I sin forskning har Jakobsson (2006) ”kommit 
fram till att kommunikationen mellan olika aktörer i skolsituationen är avgörande och 
betydelsefull.  

Vi har i vår studie sett att vissa elever haft lättare att acceptera en utredning, troligtvis för att de 
tidigt gjorts medvetna om sitt behov av hjälp. De har tagit emot och varit positiva till att få hjälp 
av t.ex. av specialpedagog, och på så sätt blir steget att utredas inte så stort. Dessa elever och 
föräldrar har uttryckt en stor tilltro till skolans vilja och förmåga att hjälpa. Detta resultat kan i 
viss mån kopplas till James (1993) påstående om att identiteten skapas i erfarenheten av att 
tillhöra en gemenskap och att avgränsa sig från den. Dessa elever skulle på så vis kunna sägas 
fått en stärkt identitet av att både höra till gruppen och i vissa situationer stå utanför den. 
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I vår studie ser vi att återgivningsmötet/mötena har stor betydelse för barn och föräldrar, och att 
den i två av fallen varit bristfällig. I tre av fallen har barn och föräldrar fått besked om 
diagnosen redan efter testerna hos logopeden, och kanske inte varit riktigt förberedda på det. 
Det framstår som önskvärt att återgivningen sker i flera steg, då det kan möjliggöra för eleven 
att ta till sig diagnosen och för att underlätta förståelsen för vad dyslexi innebär. Det behövs ett 
möte där barn och föräldrar blir delaktiga i resultaten och det är av mycket stor betydelse att 
detta sker på en nivå där barnet förstår och är delaktigt. Det behövs även ett möte där logopeden 
delger föräldrar och lärare resultatet och informerar om föreskrivna hjälpmedel och stödbehov. 
Det behövs därefter ett möte med elev, föräldrar och lärare där man lägger upp en plan för hur 
stödet ska se ut och upprättar ett åtgärdsprogram. Äldre och mognare elever kan vara med under 
alla möten. Föräldrarna har uttryckt att det känns bra att ha en logopedkontakt, som man senare 
kan vända sig till med frågor. Den kontakten kan vara viktig för föräldrar av flera skäl. Det är en 
kontakt utanför skolvärlden och logopederna kan svara på frågor på ett annat sätt, då de är 
specialister inom området dyslexi. Detta resultat finner vi också i Jakobssons forskning (2006) 
där hon poängterar vikten av möten mellan de som ställt diagnosen och skolpersonalen.  

Samtliga elever tycker att det känns jobbigt att få besked om att de har dyslexi. Känslorna inför 
diagnosen är ofta motstridiga och många. Lättnad blandas med ilska och sorg och det måste vi 
vuxna låta barnet känna och förstå att det är en del i processen. Det är troligt att de negativa 
känslorna inte enbart har med utredningens resultat att göra, utan även med svårigheterna att 
lära sig läsa och skriva. Edwards (1994) skriver om de negativa konsekvenser elever kan få av 
dyslexi. Edwards menar att elever med dyslexi kan bli missförstådda och utsatta i skolan och 
därmed utveckla olika strategier för att överleva socialt och psykiskt. 

Väntar man med att utreda till eleven är äldre är risken att misslyckandena i skolan blir fler, och 
som följd av det kan eleven få bristande självförtroende och en negativ inställning till skolan. 
Elever som har negativa erfarenheter från skolan kan många gånger känna en större lättnad av 
att få en dyslexidiagnos, då de får en förklaring till sina misslyckanden och svårigheter. De 
elever vi har intervjuat har fått sina diagnoser i tidig ålder och har därför kanske inte haft behov 
av förklaringar på sina svårigheter ännu. En tidig diagnos kan ha fördelen att eleven får adekvat 
hjälp tidigt och inte får en negativ inställning till skolan. En dyslexidiagnos kan i bästa fall leda 
till större självkännedom och avlasta eleven från känslan av misslyckande. Inga-lill Jacobsson 
(2006) skriver i sin avhandling om diagnosens betydelse: 

…diagnosen har betydelse i tre olika avseenden: som lösenord/dörröppnare till samhällets 
stödsystem, vid sociala reaktioner för att möta förståelse från omgivningen, samt som 
bekräftelse och förklaring genom att de får namn på det som de upplevde inte stämde. (s.23) 

Genom våra elevintervjuer har vi sett hur viktigt det är att logopeden berömmer elevens 
prestationer under själva den krävande utredningen. Det verkar också viktigt för eleverna att få 
veta resultatet på testerna. Tre av eleverna vi intervjuat berättar stolta för oss om sina starka 
sidor som kommit fram under utredningen. Vi ser att det är viktigt för eleven vad logopeden 
säger och tycker. På det sättet kan logopeden påverka elevens självbild och självförtroende och 
dess syn på dyslexi. Varje dyslexidiagnos är unik och det är därför viktigt att framhålla det som 
barnet är bra på likväl som barnets svagheter. 

Alla eleverna upplever att det blivit en förändring i skolan efter diagnosen. De uppfattar framför 
allt att de fått mer hjälp i klassrummet och är positiva till detta. Av egna erfarenheter vet vi att 
dyslexidiagnosen ger läraren redskap att hjälpa eleven på ett mer professionellt sätt. Vi tror att 



 

 25 

det är viktigt att eleverna får känslan av förändring, att vara uppmärksammade och få 
erbjudande om hjälpmedel direkt efter beskedet. Det är också viktigt att den hjälp eleven 
erbjuds är just ett erbjudande och att det finns möjlighet att tacka nej. Tackar eleven nej till 
hjälp är det skolans uppgift att hitta andra sätt att stödja eleven på. Vi kan se att elever som inte 
vill bli utredda och inte upplevt sig ha svårigheter i skolan, inte gärna vill ta emot hjälp från t.ex. 
specialpedagog. Fler av eleverna avstår från att använda t.ex. DAISY-spelare och dator i 
klassrummet för att inte klasskamraterna ska märka deras svårigheter.  

Det är viktigt att lärarna arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, som att acceptera sina egna och 
andras olikheter och att allas lika värde. För att inte eleverna med läs- och skrivsvårigheter ska 
bli utpekade är det bra om flera elever jobbar med datorer i klassrummet. Datorerna blir då ett 
naturligt inslag i skolvardagen. Eleverna använder inte de kompensatoriska dataprogrammen i 
hemmet. Det kan bero på att de inte har tränat på att använda programmen och därför inte ser 
nyttan med dem. Andra anledningar kan vara att de nyligen fått diagnosen och att behovet av 
kompensatoriska hjälpmedel oftast inte är lika stort i de yngre åldrarna. Det är av stor vikt att 
eleverna får undervisning i hur de kompensatoriska hjälpmedlen fungerar och nyttan med dem.  

Eleverna upplever ingen skillnad i hemmet efter diagnosen. Föräldrarna däremot ser stora 
skillnader i positiv bemärkelse. De hjälper sina barn på ett annat sätt och de pressar dem inte 
lika hårt i läxarbetet som tidigare. Vi funderar över skillnaden mellan elevers och föräldrars 
svar. Kanske finns svaret i hur vi ställde frågan till eleverna: ”På vilket sätt märks det att de 
vuxna vet att du har dyslexi? Lärare/föräldrar.” Eleverna verkar i högre grad koppla ihop 
dyslexin med skolan och varken nämner eller dementerar skillnader i hemmet. Föräldrarna 
verkar naturligt nog främst tänka på förändringar i hemmet, där de ju oftast möter sina barn. 
Olikheterna i svaren behöver alltså inte betyda att det inte skett någon förändring i hemmet.  
Vi ser också att en fördel med diagnosen för föräldrar kan vara att det är lättare att kräva hjälp åt 
sitt barn i skolan. Zetterqvist (2003) finner i sin studie att diagnosen och utredningen blir en 
startpunkt för föräldrarna och påverkar hur de agerar i förhållande till skolan och till barnet 
hemma.  

Vi har sett att många elever tycker att det är jobbigt att vara annorlunda. Även om föräldrarna 
ser positivt på att deras barn utreds och att det inte är någon stor sak för föräldrarna att barnen 
har dyslexi, oroar sig barnen över konsekvenserna av diagnosen. Vi har i vår undersökning sett 
att eleverna påverkas mer och på ett djupare plan av att få en dyslexidiagnos än vad vi tidigare 
antog. Dennis Groth (2007) har skrivit en avhandling om specialpedagogiska insatser vad gäller 
elevers självbild, självvärde och lärande. Han ser där att elevernas självbild påverkas i något 
negativ riktning av att vara annorlunda i negativ bemärkelse.  

Vi ser dessutom att det för eleverna är en större sak att få besked om att de ska utredas, än att 
senare få beskedet om diagnosen. Flera av eleverna uppfattar det som att de får besked om att de 
har dyslexi redan då.  

I vår studie är det tydligt att eleverna inte vill berätta för sina kamrater om sina svårigheter. 
Flera föräldrar önskar att deras barn ska vara mer öppna och kunna prata om diagnosen, men 
barnen är hindrade framför allt av risken att bli retade. Detta är något som Riddick (1996) också 
sett i sin studie: 

This again reinforces the idea that whereas children find the concept of dyslexia helpful at a 
personal level they don´t necessarily find it helpful at a public leval, especially if the public 
level is seen as hostile or critical of the concept. (s. 149) 
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Trots att dyslexidiagnosen är helt accepterad i samhället är det ändå jobbigt och känsligt att 
berätta om det för andra. Vi förstår av elevernas svar att mycket energi används för att dölja 
svårigheterna för klasskamrater. När eleverna blir äldre blir det viktigt att de öppet kan använda 
sig av de kompensatoriska hjälpmedel som finns och kunna kräva t.ex. längre tid vid prov eller 
möjlighet att göra prov muntligt.  

Det är bra att ha en rutin hur skolan informerar lärare och klasskamrater om dyslexidiagnosen. 
Detta är något som också Frisk (2007) skriver om. Han betonar vikten av att informera barnet 
och viktiga personer i barnets närhet om dyslexi och om dess orsaker. Vi ser i vår studie att det 
även är viktigt att eleven har möjlighet att påverka när och hur det sker. Vi har erfarenhet av att 
det är bra att vara öppen med sina svårigheter och öppenheten gör att det blir något naturligt att 
man har svårt med vissa saker, som till exempel att läsa och skriva.  

Barnen är, trots att det är jobbigt att få veta att de har dyslexi, nöjda med hur processen gått till. 
Det kan i och för sig vara svårt för barn att tänka ut hur det skulle ha gjorts på annat sätt, men 
det känns som barnen, kanske med ett undantag, blivit väl bemötta och har stort förtroende för 
vuxenvärlden. Vi ser i studien att eleverna efter dyslexidiagnosen har fått ökad förståelse och 
hjälp utifrån sina svårigheter, både i skolan och i hemmet. Det betyder att diagnosen för med sig 
en förändring, som oftast är positiv, för eleven. 

Vi anser att vi har nått vårt syfte att förstå hur några elever upplever processen kring 
dyslexidiagnostisering. Vi har sett hur lärare och föräldrar kan använda kunskapen för att skapa 
en bra situation för eleven i skolan och hemma.  
 

Metoden  
För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ undersökning och intervjua 
fyra elever och fyra föräldrar. Vi har genom dessa intervjuer fått en inblick i elevers tankar och 
känslor kring att få en dyslexidiagnos. Vi har större förståelse för hur elever upplever processen 
kring en dyslexidiagnostisering, trots att vårt undersökningsmaterial är begränsat. Vi har nu en 
fördjupad kunskap om och större förståelse för den process elever genomgår och vi vet mer om 
hur lärare kan förbättra situationen för elever som ska utredas eller har fått en dyslexidiagnos. 
Kvalitativa intervjuer var en adekvat metod för att få svar på våra frågor. Studien kan på så sätt 
sägas ha en hög validitet. 
Vi valde att intervjua både elever och deras föräldrar. Det visade sig vara ett relevant beslut. 
Ibland stämde elevernas och föräldrarnas berättelser, men ibland skiljde de sig åt. Föräldrarna 
gav ofta utförligare svar och mindes mer detaljer. Det finns olika berättelser som man kan välja 
som svar på varje fråga. Kanske väljer barn oftare en positiv berättelse för att framhålla det som 
är bra, för att skapa en positiv bild av sig själv. Det känns kanske inte motiverat att gräva fram 
de mörkare erfarenheterna inför främlingar. Föräldrarnas berättelser blir mer mångsidiga, både 
ljusa och mörka. Samtidigt uttrycker alla elever dock att det kändes jobbigt att få diagnosen.  

Vårt mål var att intervjua fem elever och deras föräldrar. Vi hade flera elever på gång, men 
några var äldre än målgruppen, någon hade ännu inte fått diagnosen, någon hade diagnostiserats 
för flera år sedan och två beslöt efter övervägande att de inte ville bli intervjuade. Två av de 
föräldrar vi intervjuade berättade att de övertalat sina barn att ställa upp för att de trodde att det 
skulle vara bra för dem att prata om dyslexin. Föräldrarna uttrycker att det är svårt att prata om 
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dyslexin hemma, ämnet dyker inte upp spontant och flera av barnen är ovilliga att diskutera 
dyslexi med sina föräldrar.  

Under och efter intervjun verkade alla elever avslappnade och nöjda. Vi tror att det kan vara 
skönt för dem att några som inte är företrädare för föräldrar eller skola är intresserade av deras 
upplevda erfarenheter. På det sättet kanske en intervjusituation med främlingar kan innebära en 
frihet. Det var bra att vi tagit reda på favoritgodis, så vår tacksamhet blev tydlig.  

Vi ville få en jämn könsfördelning, men det visade sig svårt. Det beror bland annat på att det 
fler pojkar som diagnostiseras för dyslexi. Vi undrar om det kan vara svårare för flickor att prata 
om sina svårigheter. Det kanske är viktigare för flickor med en identitet som ”duktig elev” och 
en dyslexidiagnos kan slå hål på den bilden. Det blir då viktigt för eleven att dölja eller att inte 
låtsas om dyslexin. För pojkar finns det förutom ”den duktiga eleven” andra roller att välja på, 
som till exempel ”den som struntar i skolan” eller ”den som är bra på fotboll”.  

Eleverna bor och går i skolor i områden med goda socioekonomiska förhållanden. Urvalet är på 
detta vis inte helt representativt. Detta var inget vi valde medvetet utan ett resultat av olika 
tillfälligheter. Alla de intervjuade föräldrarna är mammor. Om detta är en slump eller ett tecken 
på mammors större engagemang i barnens skolgång vet vi inte.  

Det fungerade bra med flexibiliteten kring val av plats och tid för intervjuerna. Den yngste 
pojken intervjuades på eget initiativ i sin säng. För en del elever var det tryggt att vara i 
hemmiljö och för andra var det skönt att träffas på en neutral plats. Vi tror att det skapade 
trygghet i intervjusituationen. 

Vi var båda med vid samtliga intervjuer. Det gjorde det lättare att diskutera intervjuerna och 
analysera det som sagts efteråt. Vi har även haft stor nytta av att vi transkriberat intervjuerna. Vi 
har gått igenom texterna många gånger för att se exakt vad som sagts. Detta var dock ett mycket 
tidsödande arbete och på det viset var det kanske tur att det blev åtta intervjuer att transkribera i 
stället för tio. Doverborg och Pramling (2000) skriver om fördelen med att ha tillgång till hela 
intervjun när man gör analysen eftersom barnen ibland kommer i på det som efterfrågas i 
samband med andra frågor.  

Vårt val att strukturera intervjusvaren i tankekarta och diskutera dem innan vi skrev resultat- 
och diskussionsdelen, har varit effektivt och gjort att analysen av materialet blivit omfattande 
och fördjupad. Detta har skapat en möjlighet att ställa olika svar mot varandra, se likheter och 
olikheter och skapat struktur. Vi har diskuterat för- och nackdelar med att göra eleverna i 
studien könlösa.  

Vi är medvetna om att en 40-minuters intervju inte ger någon heltäckande bild av elevens 
upplevelse, men med hjälp av föräldrarnas svar har vi fått underlag till att dra slutsatser kring 
våra frågeställningar. Det som är av större betydelse för studiens reliabilitet är det relativt låga 
antalet respondenter. Det gör att resultatet inte är generaliserbart utan gäller för dessa elever. 
Många av de svar vi funnit stämmer dock överens med tidigare forskning.  

Något som påverkar reliabiliteten i negativ riktning är att eleverna kommer från skolor i 
liknande områden och att alla föräldrar varit positiva till utredning. 

Reliabiliteten kan dock sägas varit hög gällande empirin, då vi båda deltagit i alla intervjuer, 
spelat in intervjuerna, transkriberat dem i sin helhet och analyserat svaren metodiskt och 
grundligt. Vi har hela tiden återvänt till vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Framtida forskning 
Vi tycker att det vore av intresse att å ena sidan intervjua unga vuxna som fått dyslexidiagnos 
under skoltiden och å andra sidan intervjua unga vuxna med läs- och skrivsvårigheter som inte 
blivit utredda, med avsikt att jämföra hur de två grupperna ser på sin skolgång och sina framtida 
möjligheter gällande studier och livet som helhet. Man kan även studera hur de upplevt stödet 
de fått i skolan och för- och nackdelar med detta.  

Ett annat område av intresse för vidare forskning är ålderns betydelse vid dyslexiutredningar. 
Många menar att det gynnar eleven att få en tidig dyslexidiagnos. Det vore av intresse att ta reda 
på hur ålder påverkar elevens upplevelse av att utredas och elevens skolgång. 

Eftersom det finns få kvalitativa undersökningar som studerar elevers upplevelse av 
dyslexiprocessen, anser vi att skulle vara av intresse att utöka vår studie med fler respondenter 
och på så sätt få ett mer generaliserbart resultat. Vi rekommenderar att äldre elever i 
grundskolan ingår i studien då dessa elever har levt längre med sina svårigheter och kan ha 
lättare att sätta ord på det de upplevt.  
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Intervjufrågor 
 
Information före intervjun: 
Presentation, tack, frågeområden, sekretess, rätt att inte svara, spela in - radera 
 
Frågor till elever 
 
Start 

Vilken klass går du i? 

Vilken skola går du på? 

Vad gillar du att göra på fritiden? 

 

Innan utredningen 

Vi intervjuar dig för att du har dyslexi. Hur förklarar du vad det är?  

Hur har du fått veta det? 

Hade du hört talas om dyslexi innan? 

Kunde du märka att det var svårt att läsa eller skriva innan du fick diagnosen? 

Berätta hur du märkte det. 

Kände/känner du någon person som hade dyslexi? 

Hur reagerade dina föräldrar på att du har dyslexi? 

 

Utredningen 

Berätta hur det gick till när du träffade logopeden? 

Hur kom ni dit? (Vem följde med dig? Var det långt dit?) 

Vad gjorde ni där?  

Vad tyckte du om uppgifterna?  

Hur lång tid tog det ungefär? (halv dag, flera dar…) 

Hur kände du dig? Trött/pigg/lugn/ orolig. 

 

Resultatet 

Hur lång tid tog det innan du fick veta vad resultatet var?  

Hur fick ni veta resultatet? (brev, möte) 

Vilka var med då? 

Minns du hur det gick till?  

Förstod du det de berättade?  

Minns du vad du tänkte och kände? 

 



 

 

 

Beslutet 

Hur gick det till när det bestämdes att du skulle utredas/kollas upp? 

Vad tänkte du om det?  

Vet du vem föreslog och vem bestämde det? (Var du med?) 

 

Efter diagnosen 

Berättade du för kompisar? Vad sa de? 

På vilket sätt fick de andra i skolan, lärare o elever veta?  

Är det ok att andra får veta?  

Brukar du berätta för andra att du har dyslexi? 

Märker du någon skillnad efter du fått din diagnos?  

På vilket sätt? 

På vilket sätt märks det att de vuxna vet att du har dyslexi? Lärare/föräldrar. 

Har du fått hjälp? 

På vilket sätt?  

Har du fått några hjälpmedel, hjälp av speciallärare/pedagog… 

Det här att ha dyslexi, är det nått du tänker på eller pratar om ofta? 

Vad tänker du? 

Skulle du ha velat att något skulle gjorts annorlunda? 

I så fall vad? 

Finns det något som du vill säga till oss, som jobbar med barn med dyslexi, som det är bra för 

oss att veta? 

 
Frågor till föräldrar 
 

Innan diagnosen 

Märkte du att ditt barn hade svårigheter med att tala, att läsa eller skriva? 

När märkte du det? 

Hur märktes det? 

Hade du hört talas om dyslexi? 

 

Beslut 

Kan du berätta hur gick det till när det bestämdes at ditt barn skulle utredas? 

Var det ni föräldrar eller skolan som tog upp det? 

A Hur tog skolan emot er oro?     

B Hur tänkte ni som föräldrar över skolans oro? 



 

 

Hur bestämdes det att det skulle bli en utredning? 

Påverkade du detta beslut på något vis? 

Var ditt barn med när ni tog beslutet? 

På vilket sätt förankrades beslutet hos ditt barn? 

 

Utredningen 

Hur länge fick ni vänta från beslut till utredningen skedde? 

Berätta hur det gick till när ni träffade logopeden? 

Vad tyckte ditt barn om att åka dit? 

Hur kände du som förälder? 

Vad tror du att ditt barn tyckte om uppgifterna? 

Var du som förälder delaktig på något sätt hos logopeden? 

Vad tror du att ditt barn kände under och efter utredningen? 

 

Resultatet 

Hur lång tid tog det innan ni fick veta resultatet? 

På vilket sätt fick veta? 

Var barnet med vid överlämnandet? 

Förstod ditt barn det som berättades? 

Märkte du hur ditt barn tog informationen, vilka känslor väckte det? 

Hur kände du som förälder? 

Är det här något ni har fortsatt att prata om hemma? 

Ställde ditt barn mycket frågor om det som sagts? 

 

Efter diagnosen 

Hur fick lärare på skolan veta resultatet? 

Hur reagerade de? 

Berättade ditt barn för sina kamrater och andra vuxna om sin diagnos? 

Hur reagerade de? 

Är det något Ni pratar om med andra? 

Märker ni någon skillnad i bemötandet av barnet i skolan efter diagnosen? 

Ser stödet i skolan annorlunda ut? 

Vad får ditt barn för hjälp? 

Är det någon skillnad mot innan diagnosen? 

Skulle det här kunnat göras på ett bättre sätt/annat sätt? 

Tack för din hjälp!  
Godispåse, blommor, choklad. Kolla med föräldrar om godisförbud, favoritgodis. 



 

 

Information till föräldrar angående intervju  
 
Tack för ditt medgivande till att vi får intervjua dig och ditt barn. Vi skickar det här brevet för 
att förtydliga det vi pratat om per telefon. 
Vi heter Åsa Svensson och Mia Hallberg och vi har jobbat många år som lärare.  Vi fortbildar 
oss inom specialpedagogik och är särskilt intresserade av dyslexi. Vi håller på att skriva en C-
uppsats om hur elever upplever och påverkas av att få en diagnos. 
 
Det är viktigt för oss lärare att känna till hur elever upplever diagnostisering för att kunna 
bemöta och stötta varje barn på bästa sätt i skolarbetet framöver. Vi behöver veta vad elever 
undrar över och vad som är jobbigt, för att underlätta och förbättra för eleverna. 
 
Vi kommer att intervjua barn och föräldrar var för sig. Vi beräknar att intervjun tar mellan 30 
och 40 minuter. Vi anpassar oss gärna i fråga om tid och plats efter era önskemål. Eleverna kan 
vi intervjua på dagtid i skolan om det passar. Vi räknar med att genomföra intervjuerna under 
februari och mars. Om ni tillåter vill vi gärna spela in intervjuerna på band. 
 

• I vår studie kommer elever och föräldrar att vara anonyma.  
• Varken lärare eller andra kommer att kunna veta vilka svar elever och föräldrar i fråga 

har gett.  
• Vi har tystnadsplikt. 
• Ni behöver inte svara på alla frågor. 
• Under pågående uppsatsarbete, kan ni bestämma er för att ni inte vill delta längre. 
• Svaren på frågorna kommer att bearbetas och användas endast i vår uppsats.  
• När vi är klara med uppsatsen raderar vi bandupptagningarna. 

 
Har ni frågor är ni mycket välkomna att höra av er till oss på telefon eller via mejl. 
 
Med vänliga hälsningar Mia Hallberg och Åsa Svensson 
 
Mia Hallberg   Åsa Svensson 
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